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با آمدن ژنرال جونز به اردوگاه ،پادگان حالت کام ً
ال نظامی به خودش گرفت و
به دستور سرهنگ ،تمرینهای سخت روز با شدت بیشتری انجام شد.
فردای شبی که دسته مانور دوباره حمله به سفارت را انجام داد جلسه ژنرال
با سرهنگ در اتاق مخصوص سرهنگ برگزار شد.
برخالف آخرین باری که ژنرال او را دیده بود ،چهرهاش خالی از هیجان بود.
بعد از گفتوگوی کوتاهی درباره آخرین وضعیت اردوگاه ،ســرهنگ بدون
این که سعی کند نفرتش را از آن همه تأخیر پنهان کند ،با لحنی گلهمند گفت:
«من شــخصا این همه سســتی و ضعف را مایه ســرافکندگی ملت آمریکا
میبینم! ژنرال!»
ژنرال دود سیگار برگش را با لبخند بیرون داد و گفت:
«انگار صبرتان تمام شده ،سرهنگ!»
سرهنگ با دلخوری جواب داد:
«در این شــش ماه ما بارها تهدید کردیم ،دوســتان و متحدانمان را بر علیه
ایران به اعتراض واداشــتهایم اما هیچوقت هم کاری نکردیم .جوابی که گرفتیم
چه بود ژنرال؟ به نظر شما ما به اندازه کافی تحقیر نشدهایم؟»
ژنرال با خود اندیشید:
«سرهنگ حق دارد این قدر عصبانی باشد».
در پاســخ به درخواست ایران مبنی بر تحویل شاه ،کارتر ترتیب سفر شاه را
به پاناما داده بود تا عمال چیزی برای مبادله با گروگانها نداشته باشد .در مقابل،
اوراق و داراییهای ایران به فاصله یک هفته پس از گروگانگیری مصادره شــد
و کار به سازمان حقوق بشر و شورای امنیت و سازمان ملل کشید وحاال پس از
چنــد ماه با وجود همه تهدیدات جهانی تنها چیزی که نقل محافل جهانی بود،
احتمال محاکمه جاسوسان آمریکایی و پاسخهای محکم امام خمینی به تهدیدات
کارتر بود که مرتب از رسانههای دنیا پخش میشد:
«چرا ما باید بترسیم که آمریکا روابطش را با ما قطع کند ،ما از خدا میخواهیم
که آمریکا چنین کاری بکند».
یا:
«کارتر بر طبل توخالی میکوبد».
و بدتر از همه:
«آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند!»
ژنرال پس از کمی تأمل گفت:
«سرهنگ ما نظامی هستیم و آنها سیاستمدار!»
سرهنگ جوابش را با لحن قاطعی داد:
«من از سیاستمدار جماعت دلخوشی ندارم ،از هر صد نفرشان یک نفر جربزه
ندارد .برای همین هم هیچکدامشــان خیلی دوام نمیآورند و مرتب کارشان باال
و پایین دارد؛ چون حاظر نیستند ریسک کنند .اگرنه چه موقعیتی بهتر از وقتی
که اوضاع در ایران آشوب بود و ما باید حمله میکردیم».
ژنرال جواب داد:
«مزخرف نگو چارلی! من و تو وقتی پای نابودی گروهان و دســتهمان باشد،
ریسک نمیکنیم».
و بعد با لحنی که انگار در عمل سرهنگ تردید دارد پرسید:
«ریسک میکنیم؟»
سرهنگ جواب داد:
«این وضعیت فرق دارد قربان! ما در عمل شش ماه زمان را از دست دادهایم.
این عملیات باید خیلی پیشتر از این انجام میشد».
ژنرال لبخند کمرنگی زد و گفت:
«با شما موافق نیســتم ،چارلی من هم علیرغم روحیه نظامیگری ،اکنون
مثل خیلی از افراد سنا معتقدم که اگر ما سال گذشته به ایران حمله میکردیم،
دنیا جانب ما را نمیگرفت ،جریان اشغال سفارتخانهها را که از یاد نبردهاید؟»
در فاصله  53روز از ماجرای گروگانگیری جاسوسهای آمریکایی در ایران،
سفارتخانههای آمریکا در کشورهای لیبی ،کویت ،ترکیه ،مالزی ،پاکستان و اندونزی
مورد تهدید و حمله قرار گرفته بودند.
چارلی سر تکان داد:
«نه!موجی ضدآمریکایی در خاورمیانه!»
ژنرال گفت« :اگر حمله شوروی به افغانستان نبود ،مسئله جاسوسان آمریکایی
در کشورهای دیگر ،هنوز مسئله روز دنیا بود .حاال دنیا متوجه افغانستان است».
سرهنگ سر تکان داد و با لحن مخصوصی زمزمه کرد:
«و بعد هم مظلومنمایی آمریکایی!»
بعد مکث کرد و با صدای خشکی زمزمه کرد:
«به هر حال من ترجیح میدهم همیشه خودم باشم ،حتی اگر در نگاه دیگران
یک گرگ باشم ،از پوشیدن لباس روباه شرم دارم».
ژنرال با حرارت جواب داد:

آگهی دعوت مجمع عمومی

مجمع عمومی فوقالعاده و عادی ســالیانه این اتحادیه در تاریخ دوشــنبه  94/7/20در
محل ســالن ارکیده واقع در ضلع شــمال غربی میدان آرژانتین نبــش خیابان الوند (با
پارکینگ اختصاصی) از ســاعت  10صبح الی  14تشــکیل و درموارد زیر بحث و تبادل
نظر به عمل خواهد آمد:
دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه (از ساعت  10صبح الی )12
 -1گــزارش عملکرد اتحادیه در ســال  -2 ،93بیالن مالی ســال  -3 ،93گزارش کلیه
اقدامات اتحادیه در ســال  93تاکنون  -4انتخاب بازرس  -5ســایر موضوعات مرتبط با
تشــکیل مجمع عمومی و اقدامات جهت توانمندکردن اتحادیه در حل و فصل مشکالت
پیشرو.
دستور جلسه مجمع عمومی فوقالعاده (از ساعت  12الی )14
 -1گــزارش هیئت مدیره پیرامون اقدامات انجام شــده در خصــوص کاهش نرخهای
صادراتی  -2بررسی نتایج مثبت و منفی وضع عوارض صادراتی  -3بررسی شیوع امراض
دامی و کاهش ســورتهای صادراتی  -4بحث و بررســی در خصوص مشکالت پیشروی
تولید و صادرات  -5سایر موضوعات

هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان
و صادرکنندگان ساالمبور و چرم ایران

ضمنا روز و ساعت آگهی مندرج در روزنامه اطالعات شماره  26259کان لمیکن اعالم میگردد.

چــون علی کشــمیریجو مالــک خــودرو ســواری پژوپارس به شــماره
انتظامی 117ج 69ایران 93شــمارهموتور  12490258176شمارهشاســی
 NAAN01CA6CK340888به علت فقدان ســند کمپانی و ســند
مالکیت (برگ ســبز) تقاضای رونوشــت المثنی نموده است لذا چنانچه
هرکس ادعایی درمورد خودرو مذکور دارد ظرف مدت ده روز به دفتر حقوقی
ســازمان فروش شــرکت ایرانخودرو واقع در پیکانشــهر ساختمان سمند
مراجعه نماید .بدیهی اســت پس از انقضــای مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر
اقدام خواهد شد .مدت اعتبار این آگهی یکسال است.

«این فرق ما نظامیها با سیاستمدارهاست چارلی! ما فقط در میدان جنگ
مکار میشــویم اما آنها همیشــه مکارند .در هر حال شاید اکنون بهترین زمان
ممکن باشــد .هیچمیدانی با وجود آن همه تبلیغات و اطالعیهها در حمایت از
اسالمگراها ،بعد از حمله شوروی به افغانستان ،ما دوباره حمایت چند کشور عرب را
به دست آوردهایم؟ هیچکس نداند ،من و شما که میدانیم در ذهن رئیسجمهور
چه میگذرد! اگر چنگال گرگ از زیر پوست نرمش دیده نمیشود ،دلیلی ندارد که
قادر نیست به کسی حمله کند ،این طبیعت وی است ،آهسته ،آرام اما درنده!»
لحن ژنرال جدی و حرفهایش براســاس سرهنگ واقعیت داشت .طی چند

۱۲

روایتی داستانی از شکست عملیات پنجه عقاب
در صحرای طبس

۲۸۹۸

تالیف:پروین نخعی مقدم

پاسخهای محکم به تهدیدهای توخالی

امامخمینی :آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند
* در پاسخ به درخواست ایران مبنی بر تحویل شاه،
کارتر ترتیب سفر شاه را به پاناما داده بود تا عمال
چیزی برای مبادله با گروگانها نداشته باشد .در مقابل،
اوراق و داراییهای ایران به فاصله یک هفته پس از
گروگانگیری مصادره شد و کار به سازمان حقوق بشر
و شورای امنیت و سازمان ملل کشید وحاال پس از
چند ماه با وجود همه تهدیدات جهانی تنها چیزی که
نقل محافل جهانی بود ،احتمال محاکمه جاسوسان
آمریکایی و پاسخهای محکم امام خمینی به تهدیدات
کارتر بود که مرتب از رسانههای دنیا پخش میشد:
«آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند!»

ماه گذشته خیلی چیزها به نفع آمریکاییها ،الاقل در نزد اعراب تغییر کرده بود.
سرهنگ اندیشید که ژنرال برخالف خودش پیچیده و مرموز بود ،کم میخندید
و وقتی هم میخندید ،حالت چهرهاش به قیافه از خود راضی بعضی از سناتورهای
ی میمانست .همیشه در چهرهاش همان خالیی موج میزد که درچهره
آمریکای 
خیلی از سیاســتمدارهای آمریکایی پیدا بود و شــاید از این حیث بود که ژنرال
هیچوقت سرهنگ را به خود مشغول نمیکرد.
ژنرال چرخی در اطراف ماکت بزرگ سفارت -که روی میز قرار داشت -زد و
در سکوت به تماشای آن مشغول شد.
پس از لحظاتی گفت:
«چارلی! میخواهم نظرت را درباره ایران بدانم».
او از چارلی میخواســت ،مســتقیم به چشــمهایش نگاه کند و به او بگوید
که قربان ما باید این کار را انجام دهیم .ما آمادهایم و چارلی همین کار را کرد.
ژنرال ســرتکان داد و جواب داد« :فکر میکنم ما هم آمادهایم .من به پایگاه
نیروی هوایی در هرلبرت رفتم و با خلبانان اســکادران هشتم عملیات ویژه که
مســئولیت پرواز امســی130-ها را برعهده دارند ،صحبت کردم آنها هم آماده
بودند».
این بار چارلی با لحنی گلهمند گفت:
«ژنرال جونز! من از شما میخواهم که به این مسئله توجه کنید .به دلتا هفت
بار گفته شده است که آماده شوید و بعد اعالم کردهاند که صبر کنید ،قربان! من
فقط یک بار دیگر میتوانم این نیروها را آماده کنم .اگر واقعا ما میخواهیم برویم
باید این کار را همین حاال انجام دهم».
 بله! من هم با تو موافقم چارلی! و خوشــحالم که تو همچنین احساســیداری .حاال میخواهم که تو نقشــه را یکبار دیگر با من و ژنرال وات مرور کنی!
من از سرهنگ جیم کایل هم میخواهم تا به اینجا بیاید ،نظرت چیست اگر او
در کویر یک به شما کمک کند؟

برای سرهنگ همین کافی بود که سرانجام او و تیمش از این بالتکلیفی نجات
ت خارج
پیدا میکردند .همین که نیروهایش از این وضعیت خستهکننده و یکنواخ 
میشدند ،کافی بود تا او شادمان باشد ،فرقی نمیکرد که یک ژنرال چند ستاره
او را در کویر همراهی کند ،یا یک ســرگرد! تــازه خیلی بهتر بود که در میدان
عملیات ،او خودش تصمیم میگرفت.
دو روز بعد که چارلی به واشنگتن آمده بود اما دلیلی نمیدید که وقتش را در
واشنگتن تلف کند ،او آن جا کاری نداشت .ابتدای آوریل بود که پس از چند ماه
یقین حاصل کرد که «گروه دلتا» به مصر اعزام خواهد شــد .مصر محلی بود که
آنها باید اردو میزدند .روز قبل ژنرال جونز از او خواسته بود که به همراه ژنرال
وات در جلســهای که فرماندهان ستاد مشترک هم حضور دارند ،شرکت کنند.
چارلی تقریبا مطمئن بود که این نیز یکی از آن جلساتی است که طی چند ماه
گذشته بارها در آن شرکت کرده است اما اشتباه میکرد ،جلسه روز چهارشنبه
 16آوریل  1980با بقیه جلسهها فرق میکرد.
در گذشــته ،زمانی کــه چارلی بکویث در فرماندهــی اقیانوس آرام زیرنظر
دریاســاالر مککین خدمت میکــرد ،در اتاق فرماندهی ستادمشــترک جای
ســوزنانداختن نبود اما در آن روز به جز رؤســای هر یک از نیروها و عدهای از
آدمهای «رایس پاول»( )۱۸کسی در آنجا دیده نمیشد.
چارلی پس از ورود ،یک صندلی را در پشــت ســر ژنرال وات انتخاب کرد و
نشست .دقایقی بعد جلسه با صحبتهادی جونز شروع شد:
«همانطوری که میدانید ما سخت سرگرم کار بودهایم تا وسیلهای برای نجات
گروگانها از تهران پیدا کنیم .ما از نوامبر روی این مســئله کار کردهایم ،اکنون
من معتقدم که طرحی حسابشده در دست داریم .میخواهم شما به این طرح
گوش کنید و بعد ســؤالهای خود را مطرح کنید .این یک طرح ساده نیست .با
این حال ما تالش کردهایم تا حد امکان پیچوخمها را برطرف کنیم».
بعد به طرف ژنرال وات برگشت و گفت:

رونوشت آگهی حصر وراثت

در پرونده کالسه  9209982619601339این شــعبه حسن صمدی فرزند ابوالقاسم به اتهام
مشارکت در کالهبرداری و خودداری از تحویل زمین و خودداری از انجام کارهای اداری گرفتن
زودتــر از موعــد تحت تعقیب قرار گرفته اســت .با عنایت به مجهولالمــکان بودن متهم و در
اجــرای مقررات ماده  115قانون آئیندادرســی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری به
نامبرده ابالغ میگردد تا ظرف مهلت  30روز از انتشــار این آگهی جهت دفاع از اتهام انتسابی
در این شــعبه حاضر گردد .بدیهی است در صورت عدم حضور ،مطابق مقررات رسیدگی غیابی
به عمل خواهد آمد.

آقای علیرضا افشــاری فرزند محمد به شش  10500به شرح دادخواست به کالسه /123/94شح1
از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد افشاری
فرزند ابوالقاسم به شش  35در تاریخ  1394/1/13اقامتگاه دائمی خود به درود زندگی گفته ورثه
حینالفوت آن مرحوم منحصر اســت به  -1معصومه افشــاری فرزنــد علیمحمد به شش 7593
متولد  1326صادره از ســمیرم (همسر متوفی) -2 ،نرگس افشاری به شش  3270متولد ،1367
 -3فاطمه افشــاری به شش  211متولد - 4 ،1363رقیه افشاری به شش  12365متولد ،1357
 -5زهرا افشــاری به شش  323متولد  -6 ،1349آیتاله افشاری به شش  12593متولد ،1359
 -7علیرضا افشــاری بــه شش  10500متولد  1352همگی صادره از ســمیرم (فرزندان متوفی)
والغیر.
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت یک مرتبه آگهی مینماید تا
هرکســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک
ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.

علیرضا رفیعی
قاضی شورای حل اختالف شماره یک شهرستان سمیرم

رونوشت آگهی حصر وراثت

خانم فریده ســلیمانی فرزند محســن به شش  236/003689/0به شــرح دادخواســت به کالسه
/122/94شح 1از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان
محسن سلیمانی فرزند ریحان به شش  20در تاریخ  1394/6/11اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی
گفته ورثه حینالفوت آن مرحوم منحصر اســت به  -1ریحان ســلیمانی روشن فرزند غالمحسین به
شش  351/029757/1متولد  1335صادره از دشتســتان (پدر متوفی)  -2زینت ســلیمانی فرزند
غالمعلــی به شش  322متولد  1329صــادره از برازجان (مادر متوفی)  -3فریده ســلیمانی فرزند
محسن به شش  236/003689/0متولد  1368صادره از سمیرم (همسر متوفی) والغیر.
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت یک مرتبه آگهی مینماید تا
هرکســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک
ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.

علیرضا رفیعی
قاضی شورای حل اختالف شماره یک شهرستان سمیرم

تأسیس شرکت سهامی خاص مسیر سبز ارم در تاریخ 1394/4/21
به شماره ثبت  475457به شناسه ملی 14005078618

بازپرس شعبه  18بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب ناحیه  3شهید
بهشتی کرج -مهدی رضازاده فرشاه

کرج -خیابان شهید بهشتی -چهارراه طالقانی

مالف25711

خواهان/خواهانها بانک ملت مدیریت شــعب استان بوشهر با وکالت خانم عصمت شهپر دادخواستی
به طرفیــت خوانده/خواندگان وحیدعلی پناهی به خواســته تامین خواســته و مطالبه طلب تقدیم
دادگاههای عمومی شهرستان عسلویه شهرستان کنگان نموده که جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه
عمومی شهرستان عسلویه واقع در عسلویه ارجاع و به کالسه  9409987733300588ثبت گردیده
که وقت رســیدگی آن  1394/8/10و ساعت  9:30تعیین شــده است .به علت مجهولالمکان بودن
خوانده وحیدعلی پناهی و درخواســت خواهان و به تجویز ماده  73قانون آیین دادرســی دادگاههای
عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی
میشود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان عسلویه -زینب شهریاری

چــون مهدی عالــیزاده مالک خودرو ســواری پژو پارس به شــماره انتظامی
 356م  51ایــران  73شــماره موتــور 126K0002455شــماره شاســی
 NAAN41DC9DH008380بــه علــت فقدان ســند کمپانــی تقاضای
رونوشت المثنی نموده است .لذا چنانچه هرکس ادعایی در مورد خودرو مذکور
دارد ظرف مدت ده روز به دفتر حقوقی سازمان فروش شرکت ایرانخودرو واقع
در پیکان شهر ساختمان سمند مراجعه نماید بدیهی است پس از انقضای مهلت
مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد .مدت اعتبار این آگهی یکسال است.
کالسه  9309987743301063شعبه  1دادگاه عمومی شهرستان
عسلویه تصمیم نهایی شماره 9409977734301157

خواندگان  -1آقای محمدرضا رامشــی فرزند علی مجهولالمکان  -2آقای مصطفی رامشــی فرزند
غالمحســین به نشانی کنگان -شــهرک ایثار -روبه روی اداره اطالعات -طبقه دوم -3 ،خانم الهام
کشاورز فرزند حسن به نشانی مجهولالمکان -4 ،آقای مهرداد شمسی فرزند ابراهیم مجهولالمکان،
 -5آقای محمدکاظم پیروی فرزند نصراهلل مجهولالمکان -6 ،شــرکت خدماتی تأسیساتی سیراف
کنگان به مدیریت الهام کشــاورز به نشــانی کنگان -خ معلم روبهروی بیمارستان -7 ،آقای محمد
نکهتافزا فرزند حسن به نشانی شهرستان مهر -خوزی منزل شخصی گردشکار در تاریخ 94/4/16
در وقت فوقالعاده جلســه شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی عســلویه به تصدی امضاءکننده ذیل
تشکیل است پرونده کالسه فوق تحت نظر است دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده
ختم رسیدگی اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی مینمایید.
درخصوص درخواســت وکیل خواهان دائر بر اصالح رأی شــماره  9409977733300497مورخ
 1394/3/24بدیــن صورت که وکیل خواهان اظهار داشــته مبلغ اصلــی بدهی 765/231/699
ریال بوده است و اشــتباهاً مبلغ  699/765/331ریال ذکر شده است و اصالح تاریخ 1393/9/19
بــه  1393/9/15کــه دادگاه مســتندا ً به ماده  309قانون آیین دادرســی مدنــی مبلغ بدهی به
 765/231/699ریــال اصالح و از تاریخ  1393/9/19بــه تاریخ  1393/9/15اصالح میگردد رأی
صادره جز الینفک رأی اصلی اســت و حضوری ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در دادگاه محترم
تجدیدنظر استان بوشهر میباشد.

ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح

رئیس هیئت مدیره

زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد.

آقای محمدرضا م صالحی کد ملی  1756905487به سمت

 -1موضوع شــرکت :بازرگانــی واردات صنایع فناوری نوین

عضو هیئت مدیره و مدیر عامل برای مدت دو ســال انتخاب

تجدیدپذیــر بــا اســتفاده از انرژیهای پــاک واردات کلیه

گردیدند.

کاالهای مجاز (در صورت ضــرورت قانونی انجام موضوعات

دارندگان حــق امضا :کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور

فعالیت پس از اخذ مجوزهای الزم)

شــرکت به امضاء مشترک  2عضو هیئت مدیره همراه با مهر

مدت شرکت :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت

مرکز اصلی شــرکت :تهران خ مالصدرا شــیرازی شــمالی

دارای اعتبار میباشد.

خ دانشــور شــرقی پالک  26طبقه  9واحد 9یی کدپستی

اختیارات مدیرعامل :طبق اساسنامه

1991774888

بازرس اصلی و علیالبدل :آقای علی خرازی به شــماره ملی

ســرمایه شــرکت :مبلغ  10000000ریال منقسم به 100

 4132328414بــه عنوان بــازرس اصلــی و خانم فاطمه

ســهم  100000ریالی که تعداد  100ســهم با نام میباشد

تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

شکیبنیا به شــماره ملی  0011907002به عنوان بازرس

 -شــرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعالم گردید و آقای کریم

که مبلغ  3500000ریال توسط مؤسسین طی گواهی بانکی
شــماره  11794/499مورخ  1394/3/25نزد بانک اقتصاد
نوین شــعبه شیراز شــمالی پرداخت گردیده است و الباقی
سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد.
اولین مدیران شــرکت :آقای محمد علی تابع جمع کد ملی
 4132097651به سمت رئیس هیئت مدیره
آقــای مهدی ورد کد ملی  0071010912به ســمت نایب

«جیم میخواهم تو به عنوان فرمانده نیروی اجرایی عملیات صحبت کنی».
ژنرال وات که عصبی به نظر می رســید ،کمی روی صندلیاش جابجا شــد
و گفت:
«دیوید! اجازه میخواهم توضیح کار را به عهده سرهنگ بکویث بسپارم».
و بعد رو به سرهنگ سری تکان داد.
سرهنگ بکویث درباره طرح عملیات زمینی و انتقال نیروها از کویر تا تهران
و بعد آزادی گروگانها همهچیز را شرح داد.
یکی از ژنرالهای حاضر پرسید:

علیالبدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

متصدی امور دفتری دادگاه شعبه اول
دادگاه عمومی شهرستان عسلویه -زینب شهریاری

آگهی تغییرات شرکت راهساز ملل ایرانیان پارس
سهامی خاص به شماره ثبت 435649
و شناسه ملی 10320857606

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ 1394/3/18

کریمیزاده ورامینی به شــماره ملی  0059780924به ســمت
مدیر تصفیه انتخاب گردید .نشــانی محل تصفیه :تهران ،خیابان

روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت نشــر آگهیهای شرکت

شهید مدنی شمالی ،خیابان آهندوست ،کوچه چوپانی ،پالک 8

انتخاب شد.

کد پستی  1644664741میباشد.

(ثبــت موضوع فعالیــت مذکور بمنزله اخــذ و صدور پروانه
فعالیت نمیباشد)

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران

با ثبت این مســتند تصمیمات انحالل انتخاب شــده توســط
متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در
پایگاه آگهیهای سازمان ثبت قابل دسترس میباشد.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران

«چارلی! تو از زمان ترک مصر تا هنگام گذشتن از دیوار سفارت ،برای مدت
سی و شش ساعت تحت فشار شدید روحی خواهی بود .میخواهم به من بگویی
که چطور میخواهی این فشــار را تحمل کنی؟ من نگران شــرایط تو و افرادی
هستم که در این عملیات شرکت میکنند».
چارلی توضیح داد که میخواهم خودم را توجیه کنم و هر جا که بتوانم بخوابم.
شــاید کمی در مصر و روز بعد در مخفیگاه .دلتا هم همینطور پنجاه درصد به
حال آمادهباش و پنجاه درصد درحال استراحت.
وقتی جلسه بعد از چند ساعت بحث و گفتوگو تمام شد ،ژنرال جونز از چارلی
خواست تا شب برای رفتن به کاخ سفید و مالقات با رئیسجمهور آماده باشد.
***
شب بخیر آقای رئیسجمهور
ســرهنگ چارلی برای رفتن به کاخ سفید یک کت اسپرت پوشید و کراوات
زد .در راه با خودش فکر میکرد شــاید بهتر بود که لباســی سه تکه بپوشد اما
وقتی که ژنرالگاســت ،فرمانده ستاد ارتش را دید که یک کت پشمی پر نقش
اســپورت با شلوار خاکستری گشــاد به تن داشت ،فهمید که لباسش برای این
مالقات مناســب اســت .جودی پاول به عنوان رئیس ستاد کارکنان کاخ سفید،
برخالف انتظار چارلی مسن بود اما همیلتون جردن که یک شلوار جین پوشیده
بود ،به نظرش بسیار جوان آمد.
ســایروس ونس در گوشهای از اتاق کنفرانس با یک نفر گفتوگو میکرد و
این گفتوگو تا آمدن رئیسجمهور که یک ژاکت اســپورت پر نقش جیبدار و
شلوار خاکستری پوشیده بود ،ادامه داشت.
در اتاق کنفرانس همه بودند ،ماندیل؛ معاون رئيسجمهور ،برژینسکی ،دکتر
براون ،کلیتور ،معاون وزارت دفاع و البته فرماندهان ستاد مشترک.
 شب بخیر آقای رئیسجمهور!این صدای ژنرال جونز بود که از دیگران پیشی گرفته بود .جونز بعد از معرفی

دعوتنامه هیئت تشخیص

خواهان :حســین ســلیمیمیرک محله -نام پدر :قاســم -با کدملی
 2690471876و شــماره شناســنامه  ،362متولد  1340به شماره
بیمه 15031404
خوانده :گروه صنعتی ملی -شاهد
شرح دادخواست :اصالح عناوین شغلی

اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی شهرستان قدس
آگهی نوبت اول فراخوان عمومی مناقصه شماره94/15

نوبت اول

 -1نام کارفرما :اداره کل راه و شهرسازی سیستانوبلوچستان
 -2شرح مختصر و کلی موضوع:
 عملیات اجرای آسفالت سرد محور کوهک -سراوان به طول  12کیلومتر -3بــرآورد اولیه 15،028،933،674 :ریال که براســاس فهرســت بهــای راهداری
سال 1394برآورد گردیده است.
 -4تضمین شرکت در مناقصه :مطابق آییننامه تضمین برای معامالت دولتی به مبلغ
 52،000،000ریال است.
 -5تاریخ واگذاری اسناد مناقصه :مورخه  94/7/9لغایت 94/7/13
 -6مکان واگذاری اســناد مناقصه :میدان شــهداء -اداره کل راه و شهرسازی -اداره
پیمان و رسیدگی
 -7محل و زمان تحویل اسناد :دبیرخانه اداره کل راه و شهرسازی -حداکثر تا ساعت9
صبح مورخ94/7/25
 -8محل و زمان گشایش پیشنهادات :اداره کل راه و شهرسازی سیستانوبلوچستان94/7/25 -
 -9مدت اجرای کار 5 :ماه
 -10رشته موردنظر :راه و ترابری
جهت کســب اطالعات بیشتر و ثبت نام به سامانه ملی اطالعرسانی مناقصات مراجعه و هنگام
درخواست برای واگذاری اسناد ،کد کاربری مربوطه را اعالم فرمائید.
مالف1526

اداره کل راه و شهرسازی سیستانوبلوچستان

ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغیه9410106110802789 :
شماره بایگانی شعبه930510 :
تاریخ تنظیم1394/5/12 :

خواهــان فــروزان مروانی دادخواســتی به طرفیــت خواندگان مصطفی قاســمی
چمگردانی و حسین شــیخهادی سیرونی به خواســته اعتراض ثالث اصلی تقدیم
دادگاههای عمومی شهرستان شهرستان اهواز نموده که جهت رسیدگی به شعبه 5
دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهواز واقع در استان خوزستان -شهرستان اهواز-
انتهای عامری -اول نیوســاید -مجتمع قضایی شهید تندگویان (انرژی) ارجاع و به
کالســه  9309986110800480ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  1394/8/6و
ساعت  11تعیین شده اســت .به علت مجهولالمکان بودن خواندگان و درخواست
خواهان /شــاکی و به تجویــز ماده  73قانون آیین دادرســی دادگاههای عمومی و
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار
آگهی میشود تا خواندگان پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت
مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.

منشی شعبه  5دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهواز-
عبدالرضا حزبه

آگهی ختم تصفیه شرکت منحله ساختمانی و هتلداری شهرزاد پالزا
سهامیعام به شمارهثبت 25464و شناسهملی10100709256

به اســتناد صورتجلســه هیئت تصفیه مورخ  1394/4/23و در
اجرای ماده  225الیحه اصالحی قانون تجارت بدینوسیله مراتب
ختم تصفیه شرکت فوق اعالم میگردد.
با ثبت این مســتند تصمیمات ختم تصفیه انتخاب شده توسط
متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در
پایگاه آگهیهای سازمان ثبت قابل دسترس میباشد.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران

سریع افراد به رئیسجمهور گفت:
«ما این جا آمدهایم تا طرح مأموریت نجات را تشــریح کنیم و به ســواالت
پاسخ بدهیم».
بعد با سر به طرف ژنرال وات اشاره کرد و گفت:
«با ایشان».
و به معرفی کامل ژنرال وات پرداخت .او ژنرال را به عنوان یک افســر هوایی
باتجربه و شجاع و یک کاله سبز قدیمی معرفی کرد که البته این طور نبود .ژنرال
وات حتــی یکی روز از زندگــیاش را در نیروهای ویژه نگذرانده بود .با این حال
ژنرال وات نیز هنگامی که بلند شد این اشتباه را تصحیح نکرد.
او همه را به دوره تمرینی نیروی دلتا برد و شرح داد که چگونه خلبانان واحد
تفنگداران دریایی را وارد صحنه میشــوند و چطور نیروی هوایی و رنجرهایش
نقشه را اجرا خواهند کرد.
بعد نوبت به معرفی سرهنگ چارلی رسید.
«آقای رئیسجمهور! ایشان سرهنگ بکویث ،فرمانده عملیات زمینی خواهند
بود».
قبل از این که سرهنگ صحبتهایش را شروع کند« ،همیلتون جردن» گفت:
«آقای رئیسجمهور! ســرهنگ بکویث یک جورجیایی است .او اهل جنوب
جورجیاست».
رئیسجمهور با عالقه نگاه کرد:
«اوه».
و گفت:
«چه خوب سرکار! من در آتالنتا به دنیا آمدم اما بستگانم اهل االویل هستند».
و با مسرت لبخند زد و ادامه داد:
«خب آنجا درست بغل دشتهاست و ما باید همسایه بوده باشیم».
سرهنگ برای کارتر توضیح داد که پنجه عقاب نام رمز ماموریت برای آزادی
گروگانها است .طرح اصلی از این قرار بود که سه هواپیمای امسی  130 -نیروها و
سه هواپیمای ئیسی  130 -حامل سوخت ،از جزیره مسیره در سواحل شیخنشین
عمان حرکت کنند و در محلی که کویر یک نامیده میشود ،فرود بیایند ،آنها در
آنجا منتظر هشــت بالگرد که از عرشه ناو هواپیمابر نیمیتس بلند شدهاند و در
چهار دسته دوتایی در مسیرهای مختلف پرواز میکنند ،میمانند.
بالگردها سی دقیقه بعد از ورود آخرین هواپیما وارد کویر میشوند.
برای سرهنگ جالب بود که جزییات را به اطالع کارتر برساند.
شاید با توضیح جزییات میتوانست او را به نتیجه ماموریت دلگرمتر کند.
سرهنگ گفت :که چگونه بالگردها بعد از سوختگیری ،نیروهای دلتا را سوار
میکننــد و قبل از طلوع آفتاب آنها را به مخفیگاه در تهران میرســانند .تیم
یورش در تهران با دو مامور وزارت دفاع که چند روز قبل از عملیات وارد تهران
میشوند ،مالقات میکنند و آنها سرهنگ بکویث و مردان او را به نقطهای دور
افتاده میبرند تا تمام روز را در آنجا پنهان شوند .این دو مامور وظیفه دارند تا با
کمک دوستان ایرانی که در تهران دارند 6 ،کامیون مرسدس و یک فولکس واگن
استیشن را برای بردن تیم یورش به سفارت و وزارت امور خارجه آماده کنند.
در واقــع همینطور بود ،جزییات طرح برای کارتر جالب بود .آنها به قدری
از وضعیت نگهداری گروگانها ،پستهای نگهبانی ،کشیکهای روزانه و شبانه،
تعداد نفرات و رفتوآمدها ،محلهای امن ،نزدیکترین پایگاه ارتش ،نوع سالحها،
وضعیت خیابانها ،موانع ایجاد شده و مسایل دیگر اطالع داشتند که کارتر در تمام
مدت لبخند میزد .تیمهای اطالعاتی آمریکا به نظرش بینظیر بودند!
با توضیحاتی که سرهنگ میداد خروج از تهران هم که در ابتدا تصور میشد
با مشکالت زیادی روبرو خواهد شد ،دیگر ناممکن به نظر نمیرسید .جاسوسان
و دوستانی که در تهران آنها را یاری میکردند ،استادیوم امجدیه را برای ورود
بالگردها آماده نگه میداشتند ،بعد از حمله یک گروه رنجر به فرودگاه منظریه و
تسخیر فرودگاه هم در عمل کار تمام شده بود .آنها میتوانستند با هواپیماهای
استارلیفترسی  141-ایران را ترک کنند .در تمام مدت دو بالگرد توپدار از رسیدن
نیروی کمکی به داخل سفارت جلوگیری میکردند .البته اگر به قول ژنرال وات
زنگ خطری به صدا درمیآمد.
بعد به مشکلترین قسمت ماموریت رسید:
«آقای رئیسجمهور! بزرگترین مشکل نیروی دلتا تصرف ساختمانها نیست.
ما مدت دو ســال به عنوان واحد ضدتروریستی در حال آموزش بودهایم .نگرانی
ما کنترل و اداره کردن گروگانهاست .آیا آنها از ما اطاعت خواهند کرد .آیا به
نگهبانها حمله خواهند کرد و اسلحهشان را خواهند گرفت؟ من مایلم اگر از ما
اطاعت نکردند ،این اجازه را داشته باشیم که نام شما را به کار ببرم و بگویم که
ما را رئیسجمهور ایاالت متحده آمریکا فرستاده است».
 -۱۸اسم رمز طرح مأموریت ربودن گروگانها از ایران و معنی آن «کاسه برنج» است.

آگهی مزایده عمومی
شماره/11ت94/
شرکت مخابرات استان تهران
(سهامیخاص)

شرکت مخابرات استان تهران
(سهامیخاص)

موضوع :فروش اقالم مازاد انبار66
جهت کسب اطالعات بیشــتر به سایت شرکت مخابرات
استان تهران  WWW.TCT.IRمراجعه فرمائید.

روابط عمومی
شرکت مخابرات استان تهران
دادنامه

پرونده کالســه  9309982831600893شعبه  101دادگاه عمومی (جزایی) دادگستری شهرستان
بوئینزهرا دادنامه شماره 9409972832100360
شاکی :مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بوئینزهرا با نمایندگی آقای عباس کشاورز معتمدی فرزند
مهدی به نشانی :شهرستان بوئینزهرا
متهم :آقای رمضان تفنگچی به نشانی :شهرستان بوئینزهرا -روستای فتحآباد -جنب شرکت آلفا خودرو
اتهام :تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغها

رأی دادگاه

درخصوص اتهام آقــای رمضان تفنگچی ،متواری ،دایر بر تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی پالک
 77اصلی از بخش ثبتی  9قزوین واقع در روســتای فتحآبــاد و تبدیل آن به اتاق کارگری به میزان
 52متر مربع موضوع شــکایت مدیریت اداره جهاد کشاورزی بوئینزهرا ،دادگاه با عنایت به شکایت
مذکور ،تحقیقات انجام شده ،کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقالب بوئینزهرا ،عدم حضور
متهم در دادگاه علیرغم نشر آگهی و عدم دفاع از خود ،بزهکاری مشارالیه را محرز دانسته با استناد
به ماده  3قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها متهم را به پرداخت پنج میلیون و دویســت هزار
ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و قلع بنا محکوم و اعالم مینماید .رأی صادره غیابی و ظرف
ده روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در
دادگاه تجدیدنظر استان قزوین میباشد.

دادرس علیالبدل شعبه  101دادگاه عمومی جزایی شهرستان
بوئینزهرا -محمد شیخآرانی

رونوشت آگهی حصر وراثت

آقای ابوالفضل جهانگیربخت دارای شــماره ملی  5099538371به شــرح دادخواســت به کالسه 9409982890200314
از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده وچنین توضیح داده که شــادروان مســیب جهانگیربخت به شماره ملی
 5098639107درتاریــخ  1393/8/28در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حینالفوت آن مرحوم منحصر اســت
بــه -1 :خواتــون چگینی دارای ش.ش  222همســر متوفی  -2ایوب جهانگیربخت دارای ش.ش 4پســر متوفی  -3یوســف
جهانگیربخت دارای ش.ش  35پســر متوفی  -4یونس جهانگیربخت دارای ش.ش  46پسر متوفی  -5ابوالفضل جهانگیربخت
دارای ش.ش  27پســر متوفی  -6سلیمان جهانگیربخت دارای ش.ش 2971پسر متوفی  -7مسلم جهانگیربخت دارای ش.ش
 3572پســر متوفی  -8جلیل جهانگیربخت دارای ش.ش  3855پسرمتوفی  -9محمدجهانگیربخت دارای ش.ش  3856پسر
متوفی .اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یک مرتبه آگهی مینماید تا هرکس اعتراضی دارد و
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.

قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف شهر بوئینزهرا

آگهی تغییرات شرکت داریا صنعت پارسیان سهامی خاص
به شماره ثبت  286628و شناسه ملی 10103227302

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مــورخ  1394/3/20تصمیمات ذیل اتخاذ شــد:
آقای علی اکبر اصغری شــماره ملی  209360477آقای بهمن ســیاحفر شــماره ملی
 2200042833به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره -آقای علیرضا صفری شماره
ملی  092039245به سمت نائب رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند .کلیه اسناد و اوراق
بهادار از قبیل( :چک و سفته و بروات و عقود قراردادهای اسالمی) با امضاء آقای علیاکبر
اصغری به سمت رئیس هیئت مدیره با آقای بهمن سیاح فر به سمت مدیر عامل همراه
مهر شرکت معتبر میباشد و سایر نامههای اداری با امضاء یکی از دو نفر معتبر میباشد.
با ثبت این مســتند تصمیمات تعیین دارندگان حق امضاء ،تعیین سمت مدیران ،تعیین
وضعیت حق امضاء انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی
مرقوم ثبت و در پایگاه آگهیهای سازمان ثبت قابل دسترس میباشد.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران

