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رهبر معظم انقالب در ديدار ش��ركت كنندگان در اجالس جهاني اس��اتيد 
دانش��گاه هاي جهان اسالم و بيداري اس��المي بيانات مبسوطي درباره نيازهاي 
ضروري و اساس��ي كشورهايي كه نس��يم بيداري اسالمي به آنها وزيد و موجب 
تغيير نظام سياسي شد، ايراد كردند. اهميت موارد مطرح شده و جامعيت آن به 
نحوي بود كه مي توان ادعا كرد، اين بيانات در بردارنده اصلي ترين بخش هاي 

»منشور بيداري اسالمي« است.
حضرت آيت اهلل خامنه ای در مقدمه اين بحث به توضيح و دفاع از عبارت 
»بيداري اس��المي« پرداختند و فرمودند: »دشمنان از كلمه »بيداري اسالمي« 
مي ترسند، سعي مي كنند عنوان »بيداري اسالمي« براي اين حركت عظيم به 
كار نرود. چرا؟ چون وقتي اس��الم در هيئت حقيقي خود، در قواره واقعي خود 
بروز و ظهور پيدا مي كند، تن اينها مي لرزد. اينها از اسالم برده دالر نمي ترسند، 
از اس��الم غرق در فساد و اشرافي گري نمي ترسند...از اسالم عمل، اسالم اقدام، 
اسالم توده مردم، اسالم توكل به خدا، اسالم حسن ظن به وعده الهي كه فرمود: 

»ولينصرن اهلل من ينصره« مي ترسند.«
طرح اين بحث ابتدا براي مخاطبان كه از بسياري كشورهاي اسالمي آمدند 

فروردين ماه سال جاری بود كه 
برخی اخبار غير رسمی درباره ارسال 
پيام باراک اوبام��ا به ايران از طريق 
رجب طيب اردوغان، نخس��ت وزير 
تركيه منتش��ر شد كه در آن رئيس 
جمهور آمريکا از جمهوری اسالمی 
ايران خواسته بود با ورود به مذاكرات 
نش��ان دهد به طور جدی و واقعی، 
آماده توافق بر س��ر برنامه هسته ای 
خود اس��ت اما در اي��ن بين، تهران 
باي��د توقف همه جنبه ه��ای برنامه 
هسته ای خود را تا زمان رسيدن به 
ي��ک توافق بپذيرد و دور جديدی از 
گفت وگوه��ای ديپلماتيک همراه با 
تغيير لحن محسوس سياستمداران 
جمهوری اس��المی نسبت به آمريکا 

را آغاز كند! 
چن��د ماه بعد يعن��ی مهر ماه، 
درست چند هفته مانده به برگزاری 
انتخابات رياس��ت جمهوری آمريکا، 
روزنامه نيويورک تايمز در گزارش��ی 
به نقل از مقامات دولت باراک اوباما 
مدعی شد، »واشنگتن و تهران برای 
اولين بار تواف��ق كر ده اند مذاكراتی 
مستقيم درباره برنامه هسته ای ايران 
داش��ته باشند و زمينه را برای آنچه 
كه می تواند آخرين تالش ديپلماتيک 

اقدام��ات خصمانه و مداخله جويانه آمري��کا و تحريم يکجانبه 
مقامات جمهوری اسالمی ايران از مصاديق نقض آشکار قواعد حقوق 

بين الملل و حقوق معاهداتی است.
براس��اس ماده )1( بيانيه عمومی الجزاير»دولت آمريکا متعهد 
به عدم مداخله مستقيم و يا غيرمستقيم در امور داخلی ايران شده 
اس��ت« اما جرايمی همچون  حمله به هواپيمای مسافربری با 390 
سرنش��ين غير نظامی توس��ط فرمانده ناو وينس��نز، قانون داماتو و 
تحريم مقامات و شركت های ايرانی، حمايت از براندازان خارج نشين   
و س��ازمان منافقين و گروهک ريگی و دهها مورد ديگر حاكی از آن 
است كه كليت سياست های دولت جنايتکار آمريکا براساس مداخله 
در امور داخلی كشورها به خصوص ايران اسالمی و نقض حقوق  بشر 

پايه گذاری شده است.
نظام عام مسئوليت بين المللی دولتها، به جمهوری اسالمی ايران 
اجازه می دهد تا با استفاده از حق توسل به اقدامات متقابل در برابر 
اعمال متخلفانه رژيم آمريکا بايستد، توسل به اقدامات متقابل ازحقوق 
شناخته شده در حقوق بين الملل است، كميسيون حقوق بين الملل در 
ماده ) 49( طرح پيش نويس كنوانسيون مسئوليت بين المللی دولت 
مقرر می دارد؛ »دولت زيان ديده صرفا در راس��تای واداشتن دولتی 
كه در قبال يک عمل متخلفانه بين المللی مس��ئول است، به تبعيت 
از تعهداتش می تواند به اقدامات  متقابل متوسل شود.«  پس اقدام 
ايران در »تحريم و تعقيب برخی مقامات آمريکايی« درچارچوب اقدام 

متقابل امری موجه است.
صدور كيفر خواست برای 18 مقام آمريکايی در راستای اجرای 
قانون »تحريم و تعقيب برخی مقامات آمريکايی« در حقيقت تاكتيک 
تهاجمی ايران در برابر حركات و اقدامات مغرضانه دولت آمريکاست.

تالش مس��ئوالن قضايی كش��ور در عمل  به اين قانون به نتايج 
خوبی نيز دست يافته است.

تا آنجا كه جک كين فرمانده سابق نيروی زمينی ارتش آمريکا 
و رائول مارک گرشت از تئوريسين های  عملياتی تروريستی همچون 
طرح ترورسرلشکر قاسم سليمانی، در ليست سياه پليس بين المللی 

)اينترپل( قرارگرفته اند.
همه اينها نش��ان می دهد ملت س��رافراز ايران به چنان اقتدار و 
عزتی  دست يافته است كه می تواند مقامات جنايتکار شيطان بزرگ 
را تحت تعقيب قرار دهد و اين حاكی از قدرت جمهوری اسالمی در 

عرصه بين المللی و ثبات در مرزهای داخلی است.
كارشناس��ان و مقامات كش��ورهای مختلف جهان اذعان دارند 
كه تحريم عليه ملت ايران تنها در حد يک شعار باقی مانده است و 
جمهوری اسالمی نه تنها با اين فشار پوچ، تسليم استکبار نشده است 
بلکه روز به روز در همه  عرصه ها در دنيا مطرح می شود و قدرتش را 
به رخ جهانيان می كش��اند. فناوريهای علمی، قدرت نظامی و دفاعی 
گوشه ای از پيشرفت های ملت سرافراز ايران است كه به دام انداختن 
پهپادهای جاسوس��ی رژيم آمريکا توس��ط پاسداران انقالب اسالمی 

كمترين آنهاست.
اجرای ط��رح تحريم و تعقيب مقامات آمريکاي��ی عالوه بردارا 
بودن مستندات حقوقی و قانونی می تواند  برای اذهان عمومی مردم 
آزاديخواه جهان نيز دلگرم كننده باش��د كه نظام مقدس  جمهوری 
اس��المی به عنوان حکومتی مقتدر در دنيا می  تواند در برابر جنايات 

جبهه  استکبار با اقتداربايستد و آنها را به ميز محاكمه بکشاند.
امیر خداداد همدانی  

ایران - آمریکا؛ کدام اعتماد؟
*اینکه آمریکایی ها از یک سو وعده لغو 

تحریم ها علیه ایران را می دهند و از سوی دیگر 
حلقه تحریم ها علیه تهران را تنگ تر می کنند 
صرفا نشان می دهد دیوار بی اعتمادی میان این 

دو کشور چنان بلند است که با سیاست 
یک بام و دو هوا نمی توان آن را فرو ریخت 

و فصلی جدید در روابط این دو آغاز کرد.

برای جلوگيری از اقدام نظامی عليه 
ايران باشد، آماده كرده اند«

ترتي��ب، آمريکايی ها  اي��ن  به 
اس��تارت »تماي��ل و آمادگی« خود 
ب��رای گفت وگو ب��ا اي��ران را كليد 
زدن��د تا به اف��کار عموم��ی جامعه 
بين الملل��ی الق��اء كنند، اي��ن، آنها 
هس��تند كه همواره ب��رای تعامل با 
ايران پيش قدم می ش��وند اما طرف 
ايرانی از خ��ود عالقه ای برای حل و 
فصل مسائل موجود نشان نمی دهد. 
سياستمداران آمريکايی برای نيل به 
اين هدف، به همي��ن حد نيز اكتفا 
نکردند و سه روز بعد از پيروزی باراک 
اوباما در انتخابات رياست جمهوری، 
انتشار  با  خبرگزاری آسوشيتدپرس 
گزارش��ی از ت��الش دول��ت آمريکا 
برای اتخاذ رويکردی جديد در قبال 
ايران در مذاكرات آتی 1+5 با ايران 

خبر داد.  
ب��ه موج��ب اين رويک��رد، اگر 
ايران توجه بيش��تری ب��ه تعهدات 
خود در قبال جامعه جهانی نش��ان 
دهد، تحريم های موجود عليه ايران 
بس��يار سريعتر از آنچه پيشتر تصور 
می ش��د، لغو خواهند ش��د. مقامات 
آمريکايی هدف آمريکا از اتخاذ اين 

رويکرد را جلوگيری از شکست دور 
آتی مذاكرات با تهران عنوان كردند. 
ب��ه گفته اين مقامات، در پيش��نهاد 
جديد، سرعت كاسته شدن از فشار 
تحريم ها در مقايسه با پيشنهادهای 
مطرح  ش��ده در مذاكرات پيش��ين 

بيشتر شده  است.
بع��د از انتش��ار اي��ن خب��ر، 
»هيالری كلينت��ون«، وزير خارجه 
آمري��کا ني��ز در حض��ور جمعی از 
مقام��ات و كارشناس��ان سياس��ت 
خارجی از آمادگی كش��ورش برای 
مذاك��رات دوجانبه با ايران خبر داد 
به شرط اينکه ايران نيز آماده چنين 
مذاكراتی باش��د و سپس گفت: »با 
اين پيش��نهاد می خواهيم به ايران 
بگوييم مس��ائلی وجود دارد كه ما 
مايل هس��تيم درباره آنها با ش��ما 
گف��ت وگو كنيم، ام��ا انتظار اقدام 

متقابل را داريم«.
حت��ی ب��اراک اوبام��ا نيز بعد 
از پي��روزی در انتخاب��ات رياس��ت 
جمه��وری در كنفرانس خبری در 
كاخ س��فيد ب��ا تکذي��ب مذاكره با 
ايران، گف��ت: »در ماه های پيش رو 
تالش می كنم اقدامی انجام دهم تا 
ببينم آيا می توانيم گفت وگويی را با 

ايران، نه فقط ب��ا ما بلکه با جامعه 
بين الملل��ی آغاز كنيم تا ببينيم آيا 
می توانيم موضوعات را حل كنيم«.

در نگاه اول، هم��ه موارد فوق 
تنه��ا از ي��ک موضوع نش��ان دارد؛ 
»تماي��ل بی چ��ون و چ��رای دولت 
آمريکا برای شروع مذاكرات با ايران، 
چ��ه در قالب مذاك��رات دوجانبه يا 
گفت وگ��و ب��ا جامعه جهان��ی«. در 
واقع، اين دقيقا همان پيامی اس��ت 
كه دولتم��ردان آمريکايی در صدد 
هس��تند به افکار عموم��ی جهانی 
مخابره كنند تا مس��ئوليت بن بست 
موج��ود در روابط ته��ران با غرب را 
متوجه جمهوری اسالمی ايران كنند.

به واق��ع هم با وجود همه اين 
ابراز تمايل ه��ای ظاهری، نمی توان 

حرف و س��خن آمريکايی ها را تمام 
و كمال باور ك��رد و پذيرفت، علت 
آن را نيز بايد در سياس��ت عملی و 
نه كالمی سياس��تمداران آمريکايی 

جست وجو كرد.    
درس��ت چند روز بعد از اتمام 
انتخابات در آمريکا، دولت اوباما اقدام 
به وضع تحريم های جديد عليه 17 
ش��خص و نهاد ايران��ی كرد كه اين 
تحريم ها بر پايه اين ادعا وضع شده 
بود كه اين افراد و نهادها، مس��ئول 

نقض حقوق بشر در ايران هستند.
»ديويد كوه��ن«، معاون امور 
اطالعات مالی و تروريس��م در كاخ 
س��فيد نيز درباره اهداف وضع اين 
تحريم ها مدعی ش��د: »تحريم های 
جديد، نشان دهنده تصميم ما برای 

متوقف ك��ردن حکومت اي��ران در 
جلوگيری از آزادی بيان و دسترسی 

به اطالعات آزاد است«.
ج��اری  س��ال  دس��امبر  اول 
ميالدی نيز نمايندگان سنای آمريکا 
تحريم هايی را عليه ايران وضع كردند 
كه ب��ر اس��اس آن تج��ارت فلزات 
گرانبها، فوالد، آلومينيوم، زغال كک 
و گرافيت با ايران ممنوع  شود. منع 
شركت های بيمه از معامله با صنايع 
انرژی، كش��تيرانی و كشتی سازی 
ايران و نيز برقراری محدوديت هايی 
در راه مبادل��ه گاز اي��ران با طالی 
تركي��ه از ديگر بخش ه��ای مصوبه 
جديد سنا بود. جالب اينجاست كه 
اين سومين بار در طول سال جاری 
اس��ت كه نماين��دگان آمريکايی به 

دنبال راه هايی برای قطع درآمدهايی 
هستند كه تهران را به تأمين هزينه 
برنامه هسته ای ايران قادر می سازد.

هفت��ه گذش��ته ني��ز آمري��کا 
تعدادی از ش��ركت ها و اشخاصی را 
كه به ادعای آمريکا در »فعاليت های 
غنی س��ازی غيرقانونی« مش��اركت 
داش��ته اند، در فهرس��ت تحريم ه��ا 
قرار داد. در واقع، تحريم های جديد 
دارايی های هفت شركت و پنج فرد 
را در ارتباط با پرونده هسته ای ايران 

مسدود می كند.
با توجه به اين تناقض آشکار در 
رفتار و گفتار دولتمردان آمريکايی، 
واكن��ش جمهوری اس��المی ايران 
طبيعی اس��ت چراك��ه اين عملکرد 
آمريکايی  سياس��تمداران  متناقض 

در بردارن��ده ي��ک پي��ام مهم برای 
اي��ران اس��ت و آن اينک��ه آمريکا و 
دموكرات های كاخ سفيد، همچنان 
به رويه پيش��ين خود در قبال ايران 
پايبند هس��تند و تغيي��ری در نگاه 
و رويک��رد آنها در قب��ال ايران روی 

نداده است.
به گ��زارش ف��ارس اينکه آنها 
از يک س��و وعده لغو تحريم ها عليه 
ايران را می دهند و از س��وی ديگر، 
حلقه تحريم ها عليه تهران را تنگ تر 
می كنند، صرفا نشان می دهد ديوار 
بی اعتمادی ميان اين دو كشور چنان 
بلند اس��ت كه با سياست يک بام و 
دو ه��وا نمی ت��وان آن را فرو ريخت 
و فصل��ی جديد در رواب��ط اين دو 

آغاز كرد.

ضرورت داشت و بعد هم براي سايرين. اهميت بحث براي مخاطبان موصوف به 
اين دليل است كه رسانه هاي كشورهاي اسالمي به تبعيت از رسانه هاي غربي به 
جاي عنوان »بيداري اسالمي« از »بهار عربي« استفاده مي كنند. و »بهار عربي« 
هم وام گرفته ش��ده از »بهار پراگ« اس��ت. مخاطبان موصوف پس از مشاهده 
اصرار رهبر معظم انقالب بر عنوان »بيداري اسالمي« و توضيح دليل اين اصرار، 
مي توانند، روند استفاده از عنوان »بهار عربي« در كشورهاي شان را تغيير دهند 

و به خاستگاه اصلي اش كه اسالم است بازگردانند.
»به��ار پراگ« ك��ه الگويي براي نام گذاري حركات انقالبي در كش��ورهاي 
شمال آفريقا و غرب آسيا )خاورميانه( در نظر گرفته شده است، مقطعي از تاريخ 
اروپاي مركزي، پس از جنگ جهاني دوم است. در 5 ژانويه سال 1968 ميالدي 

الکساندر دوبچک به مقام دبير كلي حزب كمونيست چکسلواكي رسيد. در آن زمان 
چکسلواكي جزو اقمار شوروي سابق بود. دو بچک كه طرفدار يک »سوسياليسم 
با چهره بشردوستانه« بود، بالفاصله اصالحات را آغاز كرد و با آغاز اصالحات وي 
»بهار پراگ« هم ش��روع ش��د. وي سانسور را لغو كرد، رئيس پليس چکسلواكي 
را دس��تگير كرد و به ش��هروندان اين كشور كمونيستي اجازه مسافرت به خارج 
را داد. لئونيدبرژنف ديکتاتور شوروي سابق كه از رفتار دوبچک براي كشورهاي 
بلوک شرق احساس خطر كرده بود، دستور داد نيروهاي پيمان ورشو اين كشور 
را اشغال كنند و چکسلواكي در روز 21 اوت سال 1368 به اشغال نيروهاي پيمان 

ورشو درآمد و بهار كوتاه مدت پراگ به مدت بيست سال خزان شد.
تشبيه قيام مردم كشورهاي شمال آفريقا و غرب آسيا به اقدامات اصالحي و 
ناقص دوبچک و »بهار عربي« دانستن آن، پيش از آنکه ظلم به اين حركت هاي 
بزرگ باشد.اهانت به ملت هايي است كه با پشتوانه و نشانه هاي بارز و برجسته 
اس��المي و دادن صدها شهيد ديکتاتورهاي حاكم بر خودشان را سرنگون كردند. 
كساني كه در همان ابتداي شکل گيري قيام هاي اسالمي اخير، احساس كردند 
اين قيام ها ريشه دار است و سريع منجر به پيروزي مي شود، سريعاً به نام گذاري 

روي آوردند و كاماًل دقيق و هدفمند، اسم »بهار عربي« را بر آن گذاشتند.
عل��ت نام گذاري هم اين بود كه آنها مي دانس��تند، »بهار پراگ« تنها 
اشاره اي تاريخي به يک رخداد بدون پشتوانه و بدون اثرگذاري بر تحوالت 
بعدي اس��ت و به غير از يک نش��انه هيچ ارزشي ندارد، آنها با اين نام گذاري 
خواس��تند اين قيام ها را نيز در رديف آن حادثه فاقد اهميت قرار دهند تا 

ابعاد خاصيتي آن را خنثي كنند و از ارزش بيندازند. 
در مقابل هنگامي كه اسم »بيداري اسالمي« بر اين قيام ها گذاشته 
مي شود، تصوير و متن آن كاماًل دگرگون مي شود. همه اين دگرگوني به سبب 
وصف »اسالمي« اين »بيداري« است. »اسالمي« هم معرف پشتوانه اين قيام ها 
است و هم به آنها هويت مي دهد. با وصف »اسالمي«، كشته شدگان، »شهيد« 
ش��ناخته مي ش��وند. حاكم موجود، ظالمي به حساب مي آيد كه به حکم اسالم 
بايد با آن مقابله كرد، همه مسلمانان وظيفه دارند براي ساقط كردن حاكم ظالم 
مشاركت كنند و حركت به سبب خاستگاه اسالمي از سطح نخبگان عبور كرده 
و بالفاصله عرصه عمومي و توده مردم را فرامي گيرد و از همه مهم تر با پيروزي 
اين قيام ها مطالبه مردم براي تأسيس حکومت جديد، اجراي احکام اسالمي است 
كه يکي از دستاوردهاي اجراي احکام اسالمي رويارويي با استکبار غرب به رهبري 
آمريکا است و نکته مهم ديگر اين نام گذاري، مشتاق كردن مردم ساير كشورهاي 

اسالمي كه حاكمان مستبد دارند به قيام و مقابله با حاكمان مستبد است. 
وج��ود چنين ويژگي ها و خصوصيت هايي ازاين دس��ت، موجب ش��ده تا 
دش��من در برابر نام گذاري »بيداري اسالمي« به اين نام، مقاومت و نام ديگري 

را تبليغ و ترويج كند.

رضا گرمابدری

رهبر معظم انقالب : دشمنان از کلمه »بیداري اسالمي« 
مي ترسند، سعي مي کنند عنوان »بیداري اسالمي« براي 
این حرکت عظیم به کار نرود. چرا؟ چون وقتي اسالم در 

هیئت حقیقي خود، در قواره واقعي خود 
بروز و ظهور پیدا مي کند، تن اینها مي لرزد.

آگهی ابالغ
بدینوسیله به شخص یا اشخاصی که نسبت به اتومبیل و موتورسیکلت های ذیل ادعای مالکیت دارند ابالغ می شود که ظرف مدت 
یکماه )30 روز( از تاریخ نشر آگهی با همراه داشتن مدارک مالکیت و کارت شناسائی معتبر به شعبه 23 اموال بالصاحب اداره 
امور سرپرستی دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 25 تهران واقع در تهران زیر پل کریمخان زند ابتدای ایرانشهر شمالی پالک 219 

طبقه پنجم شعبه 23 مراجعه نمایند. در غیر اینصورت بالصاحب تلقی شده و اقدامات قانونی به عمل خواهد آمد.

شعبه 23 دادسرای عمومی وانقالب ناحیه25 تهران
آخرین مالک/شماره شهربانیشماره شاسیشماره موتورنوع وسیله نقلیهکالسه پروندهردیف

----/39583 سريال 532----------موتور هوندا1910781/23125

----/2616 تبريز801114456-----موتور هوندا2910782/23

----/13771 تهران901037424-----موتور هوندا3910785/23125

----/45165 تهران880103936-----موتور پولسار4910786/23180

----/49254 تهران 294832086061838موتورسيکلت5910788/23

----/51768 تهران296449586717341موتور هوندا6910805/23125

----/92225 تهران 45----------موتور هوندا7910806/23125

------02158518504656موتور هوندا8910807/23125

----/187ه62 ايران 33----------خودرو ريو9910808/23

----/15458 تهران د----------وانت پيکان10910809/23

----/66242 ايران 9003624119-----موتور ويو11910820/23

----/88552 تهران 25----------موتور پالس12910828/23

----/61282 تهران 25----------موتور هوندا13910844/23125

------121058328668037موتور هوندا14910861/23125

----/67245 تهران1425923601673412موتور هوندا15910868/23125

----/7441 تهران 18----------موتور وسپا16910870/23

------10k0093360211698موتور هوندا17910871/23125

----/793 ط 57 ايران 22----------خودرو پرايد18910879/23

----/13942 ايران 486868970095112موتور پالتينا19910884/23

----/33842 ايران 001412117-----موتور هوندا20910885/23125

----/163 ب 43 ايران 98----------خودرو پرشيا21910892/23

----/74938 ايران 118----------موتور هوندا22910894/23125
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شماره آگهی: 9100392165900005
تاریخ آگهی: 1391/09/15
شماره پرونده: 132/887

آگهی مزایده مورد وثیقه
بانک انصار میبد باس��تناد سند رهنی ش��ماره 75170 مورخ 1387/4/4 
تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره 27 میبد علیه آقای احمدعلی زارعشاهی 
مب��ادرت به صدور اجراییه نموده که پس از تش��کیل پرونده به کالس��ه 
132/887 اجرایی��ه در تاری��خ 1391/2/24 به مدی��ون ابالغ گردیده و 
پس از جری تش��ریفات قانونی مورد وثیقه که عبارت اس��ت از ششدانگ 
پالک 38 مجزی ش��ده از 4 فرعی از 8647 اصلی واقع در بخش 21 یزد 
که در صفحه 10 دفتر 129 ذیل ش��ماره 17828 با جمیع توابع و لواحق 

و منضمات شرعیه و عرفیه قرار دارد که حدود آن بدین شرح میباشد:
شماال: بطول 6.65 متر به دیوار اشتراکی با دکان باقی مانده 4/8647

شرقا: بطول 5.10 متر درب و دیواریست به خیابان امیرآباد
جنوبا: بطول 6.90 متر به دیوار اشتراکی با دکان شماره 37/8647

غرب��ا: بط��ول 6.10 متر درب و دیواریس��ت به راهی و اش��تراکی پاس��اژ 
می باشد.

توصیف اجمالی ملک بدین ش��رح می باشد: ملک به صورت یکباب مغازه 
تجاری با نمای آجری و یک درب ورودی می باشد که در تصرف شخص 

ثالث می باشد.
به مس��احت 34.5 مترمرب��ع که حقوق ارتفاقی ن��دارد، دارای کنتور برق 
می باش��د که بموج��ب ارزیابی کارش��ناس رس��می دادگس��تری به مبلغ 
342.100.000 ری��ال ارزیاب��ی گردیده اس��ت و در روز سه ش��نبه مورخ 
91/10/26 از س��اعت 9 صبح الی 12 ظهر ب��ه قیمت پایه در قبال کلیه 
طلب، خس��ارات متعلقه، هزینه اجرایی و حق مزایده در محل اجرای ثبت 
میبد به مزایده گذاشته می شود و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته 
خواهد ش��د ضمنا هرگونه بدهی مرب��وط به آب، برق و گاز و تلفن اعم از 
حق انش��عاب و یا حق اش��تراک و مصرف و نیز بدهی مالیاتی و عوارض 
شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده به عهده برنده مزایده خواهد بود و تنظیم 

سند انتقال اجرایی موکول به ارایه مفاصاحساب های مذکور خواهد بود.
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی میبد
محمدکریم بیگی فیروزآبادی

تاریخ انتشار: 1391/10/2

شماره آگهی: 9100392165900004
تاریخ آگهی: 1391/09/15
شماره پرونده: 133/888

آگهی مزایده مورد وثیقه
بانک انصار میبد باس��تناد سند رهنی شماره 79988 مورخ 1388/12/1 
تنظیمی دفتر اس��ناد رس��می ش��ماره 27 میبد علیه آقایان قاسم سپهری 
کرمان ن��ژاد و محمدرضا دهقانی مبادرت به صدور اجراییه نموده که پس 
از تش��کیل پرونده به کالس��ه 133/888 اجراییه در تاریخ 1391/2/24 
ب��ه مدیون ابالغ گردیده و پس از جری تش��ریفات قانونی مورد وثیقه که 
عبارت اس��ت از ششدانگ پالک 397 مجزی شده از 4 فرعی از 10170 
اصلی واقع در بخش 22 یزد که در صفحه 91 دفتر 45 ذیل شماره 2853 
ب��ا جمیع توابع و لواحق و منضمات ش��رعیه و عرفیه قرار دارد که حدود 

آن بدین شرح میباشد:
شماال: بطول9.70 متر ته دیوار و پنجره ای است به خیابان 24 متری

شرقا: اول در دو قسمت که قسمت دوم شمالی است بطولهای 5.5 و 2.30 
متر درب و دیواریست که به راه پله اشتراکی دوم بطول 6.45 متر به دیوار 

اشتراکی با پالک 396 فرعی
جنوبا: بطول 12 متر درب و دیواریست به حیاط مشاعی

غربا: بطول 11.95 متر به دیوار اشتراکی با خانه 398 فرعی
به مساحت130.80 مترمربع که سقف مورد تفکیک با کف ساختمان طبقه 
اول بش��ماره 759 فرعی اشتراکی میباشد. حقوق ارتفاقی با حق استفاده از 
مش��اعات، مشترکات، طبق قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه اجرای آن 
با حق اس��تفاده از عرضه به قدرالسهم می باش��د. دارای کنتور آب و برق 
و گاز و سیس��تم خنک کننده میباشد که بموجب ارزیابی کارشناس رسمی 
دادگس��تری به مبلغ 490.000.000 ریال ارزیابی گردیده است و در روز 
سه ش��نبه مورخ 91/10/26 از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر به قیمت پایه 
در قبال کلیه طلب، خسارات متعلقه، هزینه اجرایی و حق مزایده در محل 
اجرای ثبت میبد به مزایده گذاشته می شود و به باالترین قیمت پیشنهادی 
نقدا فروخته خواهد ش��د ضمنا هرگونه بدهی مربوط به آب، برق و گاز و 
تلفن اعم از حق انش��عاب و یا حق اش��تراک و مصرف و نیز بدهی مالیاتی 
و عوارض ش��هرداری و غیره تا تاریخ مزایده به عهده برنده مزایده خواهد 
بود و تنظیم س��ند انتقال اجرایی موکول به ارایه مفاصاحساب های مذکور 

خواهد بود.
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی میبد
محمدکریم بیگی فیروزآبادی

تاریخ انتشار: 1391/10/2

آگهی تاسیس مؤسسه دفتر وکالت و مشاوره 
حقوقی رویا شریعتی

مؤسس��ه ف��وق درتاري��خ 1391/9/27 تح��ت ش��ماره 331 و شناس��ه مل��ی 
10610121855 در اين اداره به ثبت رسيده و در تاريخ 1391/9/27 از لحاظ 
امضاء ذيل دفاتر تکميل گرديده و خالصه آن به ش��رح زير جهت اطالع عموم 

در روزنامه رسمی آگهی می شود.
1. موضوع مؤسسه:

ايجاد دفتر خدمات حقوقی يا كارشناس��ی توس��ط خانم رويا ش��ريعتی دارای 
پروانه مشاوره حقوقی بشماره 187/19512/م/پ صادره از طرف معاون محترم 
قضائی قوه قضائيه و رئيس هيئت اجرايی مشاوران حقوقی و كارشناسان جهت 
ارائه خدمات حقوقی و كارشناس��ی بعنوان مش��اوره حقوقی يا كارشناس��ی در 
دعاوی كيفری و حقوقی- انجام وكالت در مراجع قضائی- اداری- مالی- ثبتی- 
دادگاه های خانواده- ش��هرداری ها و كميس��يون های آن بويژه كميسيون ماده 
پنج دادگاه های انقالب و مراجع مرب��وط به تعزيرات حکومتی-مراجع مالياتی 
و كميس��يون های آن- هيئت های رس��يدگی تحت پوش��ش وزارت كار و امور 
اجتماعی- ديوان عدالت اداری- همچنين ارائه خدمات حقوقی ش��امل مشاوره 
و انج��ام امور وكالت از طرف خارجيان در مراجع داخلی و از طرف ايرانيان در 
مراجع بين المللی و دادگاه ها ومراجع قضائی كشورهای خارج مطابق با ضوابط 
و قواني��ن موضوع��ه و موازين حقوقی بين المللی و انجام امور دادرس��ی اعم از 

داخلی و بين المللی.
2. مدت مؤسسه: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود.

3. مرکز اصلی مؤسس�ه:  اس��تان كردستان- شهر س��نندج خيابان 
پاس��داران- مجتمع تجاری كردس��تان- طبقه اول- واحد206 - 205 

كدپستی 33588 -  66176
4. سرمایه مؤسسه: مبلغ 1/000/000 ريال می باشد.

5. اولین مدیر مؤسسه:  خانم رويا شريعتی به سمت رئيس مؤسسه به مدت 
2 سال انتخاب گرديدند.

6. دارن�دگان حق امضاء: كليه اس��ناد و اوراق بهادار از قبيل چک، س��فته، 
بروات و عقود اسالمی به امضای مديرعامل و مهر مؤسسه معتبر است.

7. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
رئیس ثبت سنندج
واحد ثبتی سنندج

تصوي��ر مقابل کمیل کوچ�ک زاده متولد 1374 از 
تاري��خ 91/2/7 از منزل خ��ارج و تاكن��ون مراجعه نکرده 
اس��ت. وی هنگام خ��روج از منزل بلوز مش��کی كالهدار و 
ش��لوار قهوه ای به تن داش��ته و دارای عين��ک بود نامبرده 

دارای مشکل ذهنی نيز می باشد.
از مطلعي��ن تقاض��ا می ش��ود در ص��ورت اطالع با ش��ماره 
 0172-2222900-2183609-2183540 تلفن ه��ای 

تماس حاصل نمايند. 

آکهی افزایش سرمایه شرکت کران دریا سهامی 

خاص به شماره ثبت 80405  و شناسه ملی 

10101250896
بموج��ب صورتجلس��ه مجمع عموم��ی فوق الع��اده مورخ 
90/7/20 سرمایه شرکت از مبلغ  10000000000 ریال 
ب��ه مبلغ 30000000000 ریال منقس��م به 1000 س��هم 
30000000 ریالی با نام که تماما پرداخت ش��ده از طریق 
س��ود انباشته افزایش یافته است. ماده 6 اساسنامه به شرح 
فوق اصالح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش س��رمایه در تاریخ 

1390/10/26 تکمیل امضاء گردیده است.
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

پرونده كالسه 9109982810300019 شعبه سوم دادگاه  عمومی حقوقی دادگستری 
شهرستان قزوين دادنامه شماره 9109972810300638

خواهان: شهرداری منطقه1 قزوين با نمايندگی آقای فرامرز صادقی به نشانی قزوين خ 
نواب جنوبی شهرداری منطقه1

خواندگان:
1 - آقای غالمرضا طاهری زادگان 2 - آقای سيد يعقوب آب فروشها 3 - آقای غالمعلی 

روزبه 4 - آقای سيف اله گرامی پور همگی به نشانی مجهول المکان
5 - اداره ثبت اسناد و امالک قزوين به نشانی

6 - آقای ميررضا اوصيا ثلث آبفروش 7 - آقای سيدحس��ن ميرمعزی همگی به نش��انی 
قزوين خ دانشگاه ک26 پ7 ط1

خواسته ها: 1 - ابطال سند رسمی )موضوع سند ملک است( 2 - ابطال صورتجلسه
رأی دادگاه

درخصوص دادخواست شهرداری منطقه يک قزوين بطرفيت 1 - سيدحسين ميرمعزی 
2 - ميررضا اوصيا ثلث آبفروش 3 - اداره ثبت اس��ناد و امالک قزوين 4 - س��يديعقوب 
آب فروش��ها 5 - س��يف اله گرامی پ��ور 6 - غالمعلی روزبه 7 - غالمرض��ا طاهری زادگان 
مبنی بر ابطال صورتجلس��ه افرازی مورخ78/8/7 اداره ثبت و امالک شهرس��تان قزوين 
و ابطال اس��ناد مالکي��ت  پالک ثبتی يک اصلی بخش4 واقع در ش��ارع ده متری مقوم 
به5/100/000 تومان با احتساب خسارات دادرسی و حق الوكاله وكيل با اين توضيح كه 
خواهان اشعار داشته كه براساس قسمت اخير ماده 101 قانون شهرداری، صراحتاً معابرو 
شوارع عمومی كه در اثر تفکيک اراضی احداث می شود در مالکيت شهرداری قرار گرفته 
است و در پرونده مزبور تمامی مالکين پالک ثبتی يک اصلی بخش4 درخواست تفکيک 
ملک خويش را نموده اند و اداره ثبت شهرس��تان قزوين نقش��ه تفکيکی مالکين را جهت 
اظهار نظر به شهرداری ارسال و شهرداری نيز به شرط اينکه مساحت 2802/73مترمربع 
از ملک بعنوان معبر و به صورت رايگان در سهم شهرداری قرار گيرد با تفکيک موافقت 
نموده اس��ت در اين راه مالکين با تغيير درخواس��ت خويش از تفکيک به افراز و بدون 
توجه اداره ثبت به نقش��ه های ممهور به مهر ماده101 قانون ش��هرداری، معبر و ش��ارع 
عام در س��هم مالکين قرار گرفته شده اس��ت اين درحاليست كه اقدام مزبور مغاير ماده 
154 قانون ثبت و ماده 101  قانون ش��هرداری می باش��د لذا درخواس��ت صدور حکم به 
ش��رح س��تون خواس��ته را نموده اند علی هذا دادگاه با عنايت به دفاعيات موجود مدلل 
خوانده رديف س��وم و نيز رديف های اول و دوم مبنی براينکه در زمان افراز از شهرداری 
استعالم شده و رعايت ماده101 قانون شهرداری انجام شده و حتی به افراز، عمل آمده 
نيز اعتراضی نش��ده اس��ت و با امعان نظر به اصل استحکام و اعتبار اسناد رسمی دعوی 
مطروحه از جانب ش��هرداری را غيرموجه تش��خيص داده و مستنداً به ماده 197 قانون 
آيين دادرس��ی مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعالم ميگردد. رأی صادره ظرف 
بيس��ت روز از تاري��خ ابالغ قابل تجديدنظرخواهی در محاكم محترم تجديدنظر اس��تان 

قزوين می باشد.

رئیس شعبه سوم دادگاه های عمومی قزوین- سیف اله ملکی

دادنامه

تاکتیک تهاجم

چرا از نام
»بیداری اسالمی« می ترسند؟

آگهی مناقصه عمومی 
یک مرحله ای 

شماره 15/ت/91
شرکت مخابرات استان تهران )سهامی خاص(
موضوع: تامین مربی و متصدی سالن ورزشی
جهت كس��ب اطالعات بيش��تر به سايت شركت 
مخابرات اس��تان ته��ران www.tct.ir مراجعه 

روابط عمومی و راهبردیفرمائيد.
 شرکت مخابرات استان تهران

شرکت مخابرات استان تهران 
)سهامی خاص(

آگهی مناقصه عمومی   
              )شماره 91/1(

                       اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان یزد
* موضوع مناقصه: آگهی مناقصه عمومی احداث راه دسترسی )زیرسازی 

و آسفالت( به مجتمع خدماتی رفاهی سبحان صفی آباد ابرکوه
* مهل��ت و مح��ل دریافت اس��ناد: س��اعت 14 روز ش��نبه مورخ 
1391/10/16-یزد- بلوار شهید پاکنژاد- نرسیده به میدان باهنر- 

دبیرخانه اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان یزد.
* مهلت و محل تحویل پیش��نهادها: س��اعت 10 روز شنبه مورخ 
1391/10/30 دبیرخانه حراست اداره کل حمل و نقل و پایانه های 

استان یزد.
* میزان سپرده شرکت در مناقصه: 50/000/000 ریال بصورت 
فیش بانکی واریزی به حس��اب سیبا به شماره2176375906003 

نزد بانک ملی یا به صورت ضمانتنامه بانکی
* ساعت، روز و محل بازگشایی پیشنهادها: ساعت 11 روز شنبه 
مورخ 1391/10/30 اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان یزد.

جهت کسب اطالعات بیشتر رجوع شود به سایت
http://iets.mporg.ir

اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان یزد

اداره کل حمل و نقل و 
پایانه های استان یزد

مجله کیهان ورزشی
قدیمی ترین مجله ورزشی ایران 

شنبه هرهفته بصورت سراسری منتشر می شود

آگه��ی دع��وت به س��رمایه گذاری و بهره برداری از عرصه به مس��احت 3978 متر مرب��ع در محوطه پایانه 
مس��افربری انقالب جه��ت بهره برداری مجموعه خدمات خودروئی ترمینال ش��هرداری واقع در نبش میدان 

شهید قندهاری
شهرداری گرگان با استناد به آیین نامه معامالت شهرداری و مصوبه شماره 91/57306/3 - 91/3/7 شورای 
اس��المی ش��هر در نظر دارد تامین منابع و احداث و بهره برداری مجموعه خدمات خودروئی مش��تمل بر جایگاه 
پمپ نفت گاز، پارک اتوبوس در نوبت س��رویس گیری، کارواش اتوبوس ها، اتاق مدیریت، اتاق پذیرش و س��ایر 
امکانات الزم طرح را برابر نقشه معماری پیوست و مورد تائید شهرداری در قطعه زمین خود به صورت اجاره 
ماهیان��ه برای مدت 10 س��ال از طریق آگهی عمومی ب��ه بخش خصوصی واگذار نماید. ل��ذا متقاضیان محترم 
می توانند در مدت زمان تعیین ش��ده در اس��ناد به واحد امور قراردادهای ش��هرداری به آدرس گرگان- میدان 
 WWW.GORGAN.IR شهرداری- ش��هرداری گرگان- طبقه سوم و یا به سایت شهرداری گرگان به آدرس
مراجعه و ضمن دریافت اسنادو مدارک میزان سرمایه گذاری و اجاره ماهیانه پیشنهادی خود را به صورت کتبی 
همراه با فیش واریزی سپرده شرکت در این آگهی در پاکت الک و مهر شده به دبیرخانه شهرداری به آدرس 

فوق الذکر تحویل نمایند.
مهلت شرکت در آگهی و دریافت اسناد از تاریخ )انتشارآگهی( 91/10/2 لغایت 91/10/12 تعیین می گردد.
ابراهیم کریمی- شهردار گرگان

 و بهره برداری نوبت سوم«
»تجدید آگهی مشارکت، سرمایه گذاری


