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بع��د از بازداش��ت ش��ماری از  متهمان به جاسوس��ی از مراکز پرسمــــان
نظامی )در پوش��ش فعالیت های محیط زیس��تی( در 
اواس��ط زمس��تان ۹۶، کاوه مدن��ی الریجانی معاون 
عیسی کالنتری در سازمان حفاظت از محیط زیست 

نیز برای مدتی کوتاه بازداشت شد.
عب��اس جعفری دولت آبادی دادس��تان تهران در 
۲۱ بهم��ن ۹۶، در توضی��ح ای��ن بازداش��ت ها گفت: 
"متهم��ان پرونده با هدایت افس��ران اطالعاتی س��یا و 
موساد مأموریت های س��ه گانه ای را شامل موضوعات 
زیس��ت محیطی، نفوذ در جامعه علم��ی ایران و جمع 
آوری اطالع��ات از اماک��ن حس��اس و حیاتی کش��ور 
از جمله پایگاه های موش��کی کش��ور، دنبال می کرده 
ان��د« و »برخی متهمان به انجام س��فرهای متعدد به 
س��رزمین های اش��غالی از جمله به منظور شرکت در 
کنفرانس منارید که با حضور افسر اطالعاتی موساد در 
رژیم صهیونیستی برگزار شده، اقرار و اذعان کرده اند."

به گفته دادس��تان ته��ران، "دو نفر از افس��ران 
سازمان اطالعات آمریکا با هویت معلوم در پوشش های 
مختلف به ایران و برخی از اس��تان های کش��ور سفر 
کرده اند که از جمله اهداف آن ها، ایجاد مؤسس��ه ای 
در قال��ب فعالیت های زیس��ت محیطی ب��وده و طبق 
اس��ناد موجود، این مؤسس��ه در حدود یک دهه قبل 
در ای��ران با طراحی آمریکایی ه��ا برای تحقق اهداف 
مدنظر س��رویس های اطالعاتی سازمان سیا و موساد 
و جمع آوری اطالعات طبقه بندی شده در حوزه های 

دفاعی و موشکی کشور ایجاد شده است."
طبق توضیحات جعفری دولت آبادی، اعضای این 
شبکه در برخی از مناطق استراتژیک کشور تعدادی 
دوربی��ن در ظاهر ب��رای رصد امور زیس��ت محیطی 
نصب ک��رده بودند که در واقع پوشش��ی برای رصد 
فعالیت های موشکی کشور بوده و تصاویر و اطالعات 

ثبت شده را برای بیگانگان ارسال می کرده اند.
در ۲۷ فرودین ۹۷، اخباری منتشر شد که معاون 
سابق بین الملل، نوآوری و مشارکت فرهنگی - اجتماعی 
سازمان حفاظت محیط زیست، کاوه مدنی کشور را ترک 
کرده اس��ت. این در حالی بود که او در روند تحقیقات 

قضائی درباره پرونده جاسوسی محیط زیست قرار داشت 
و خروج او از کشور، یک اتفاق ساده نبود.

بعدتر، در ۹ اردیبهشت، حجت االسالم محسنی 
اژه ای، س��خنگوی دس��تگاه قضاء، در نشست خبری 
خود گفت که به صورت قانونی از کش��ور خارج شده 
و تقاضای رفع ممنوع الخروجی وی توس��ط معاونت 

ذیربطی در وزارت اطالعات صورت گرفته است.
جالب این بود که در ایام تعطیالت نوروزی س��ال 
۹۷، یکی از کانال های تلگرامی وابس��ته به ضدانقالب، 
عکس��ی مربوط به دوران قبل از انتصاب کاوه مدنی به 
معاونت محیط زیس��ت را منتشر کرد که او را در حالت 
رقص و پایکوبی مختلط در مالزی نشان می داد. چندی 
بعد به طرز هماهنگ و سازمان یافته این خط تبلیغی در 
رسانه های ضدانقالب و حامیان داخلی مدنی پیگیری 
شد که حضور مدنی در چنین مراسمی موجب فشار بر 

او و استعفای تحت فشار مدنی بوده است.
ای��ن عملی��ات فری��ب، قطعاً ب��رای پوش��اندن 
اتهامات اصلی مدنی و پیوند او با پرونده جاسوس��ی 

محیط زیست بوده است.
در اواخر فروردین، همزمان با انتش��ار خبر ترک 
کشور توسط مدنی، دادس��تان تهران در مصاحبه ای 
انگش��ت بر نکته مهمی گذاشت: " اگر عده ای فرار را 
بر قرار ترجیح می دهند، ناش��ی از اهمیت تحقیقات 
مقدماتی در پرونده اس��ت و اگر ام��روز در برخی از 
س��ایت ها می خوانیم که فالن آقا از کشور خارج شده 
اس��ت، به پیش رفتن تحقیق��ات برمی گردد؛ چراکه 
برخی متهمان فهمیده اند که در حال نزدیک ش��دن 
به آن ها هستیم، حال اگر کسی از کشور خارج شده 
است، باالخره روزی برمی گردد و به قول معروف، دیر 

و زود دارد اما سوخت وسوز ندارد."
جالب این جا بود که مقارن با دستگیری متهمان 
پرونده جاسوس��ی محیط زیس��ت، در ۲۳ بهمن ماه، 
کاوه مدن��ی که هن��وز معاون عیس��ی کالنتری بود، 
در حال��ی که ابع��اد این پرونده هنوز روش��ن نبود و 
یک مقام مس��ئول حق ندارد درب��اره پرونده مفتوح 
جاسوس��ی که تازه متهمان آن دس��تگیر ش��ده اند و 
ابعاد آن روش��ن نیس��ت، اظهارنظر کند، در دفاع از 

بازداشتی ها توئیتی زد که بازداشت آن ها را به »تنگ 
نظری« نظام فرو بکاهد:

نکته قابل تامل این اس��ت که رئیس س��ابق او در 
سازمان حفاظت محیط زیست ایران، عیسی کالنتری، 
کسی است که از روز اول بازداشت متهمان جاسوسی، 
تا خود امروز سفت و سخت از آن ها دفاع می کند و نهاد 
امنیتی و قوه قضاییه را بابت این قضیه تخطئه می کند. 
البته همین عیس��ی کالنتری که عملکرد به شدت بد 
و فاجعه ب��ار او در دوران وزارت کش��اورزی در دول��ت 
سازندگی، نقش مهمی در بحران امروز آب کشور دارد 
و امروز هم در رأس س��ازمان حفاظت محیط زیست، 
هیچ برنامه جدی و ملموسی را در جهت بهبود اوضاع 
محیط زیست کشور به س��رانجام نرسانده، اصلی ترین 
عامل برکش��یدن کاوه مدنی در سطح دستیار معاون 
رئیس جمهور و معاونت سازمان حفاظت محیط زیست 
بود، بدون اینکه مدنی ابتدایی ترین فیلترهای تأییدی 
ب��رای قرار گرفتن در این جایگاه حاکمیتی را در نظام 
جمهوری اس��المی گذرانده باشد. در واقع سنگ تمام 
کالنتری برای مدنی آن قدر عجیب و غیرمعمول بود که 
حتی صدای ضدانقالب را هم درآورد! مثاًل »نیک اهنگ 
کوثر«، روزنامه نگار و کارتونیست ضدانقالب، در ۳ مهر 
۹۶، در س��ایت بی بی سی فارس��ی چنین نوشته بود: 
"حضور مستدام مدنی در گفت وگوهای تلویزیونی در 
داخل و خارج ایران و سفرهای پی درپی به این کشور 
در دو س��ال گذشته و نقش��ش در برگزاری جلسات و 
کنفرانس ه��ای مرتبط با اقلیم و آب و ریزگردها، او را 
به چهره ای ش��ناخته شده در عرصه مهم ترین چالش 
امروز و فردای کش��ور، یعنی آب تبدیل کرده اس��ت. 
این مس��ئله حتی باعث ش��د نام او از سوی بعضی از 
اهالی رسانه و ساکنان اتاق های مجازی به عنوان یکی 
از گزینه ه��ای وزارت نیرو بع��د از عدم اعتماد مجلس 
شورای اسالمی به حبیب اهلل بیطرف مطرح شود، اما او 

این خبر را تکذیب کرد.
بعد از آن که عیسی کالنتری رئیس جدید سازمان 
حفاظت محیط زیس��ت، بزرگ ترین مس��ئله کشور را 
وضعیت ورشکس��ته آبی دانس��ت، پیش بینی می شد 
ک��ه او در یک��ی از معاونت ه��ای س��ازمان، مدیر و یا 

کارشناسی را به کار بگمارد که در بحث آب هم نظرش 
باشد. انتصاب مدنی نشان داد که کالنتری حاضر است 
حتی یک معاونت جدید را براس��اس مباحث تئوریک 
طرح شده از سوی استاد امپریال کالج ایجاد کند. این 
اقدام کالنتری، برخی از منتقدان را به یاد ضرب المثل 

دوختن کت و شلوار برای دکمه انداخته است."
به هر حال، کاوه مدنی بعد از فرار )یا فراری داده 
ش��دن( از ایران، و اس��تعفا از راه دور، به فعالیت های 
»پژوهشی« و »تحقیقاتی« گذشته خود در دانشگاه 
برگش��ت. اما جالب اس��ت که نگاهی به فعالیت های 

کنونی او داشته باشیم.
او عضو برنامه »هنری هارت رایس« در زیرمجموعه 
برنامه مطالع��ات ایران در مرکز مک میالن دانش��کده 
علوم سیاسی دانش��گاه ییل است. هنری هارت رایس، 

یک یهودی صهیونیست، غول 
ح��وزه امالک و مس��کن در 
نیوی��ورک و از حامیان مالی 
بزرگ اس��رائیل، غول حوزه 
امالک ب��ود که با س��رمایه 
خ��ود، این برنامه را در مرکز 
مطالعات ایران دانشگاه ییل 
راه اندازی کرد. او در راه اندازی 
بزرگ تری��ن مرکز »خیریه« 
یهودیان آمری��کا را با عنوان 
 »UJA-Federation«

نقش عمده داشت. 
مرکز مک میالن را چند 
تن از یهودیان صهیونیس��ت 

از قبی��ل »دیوید بریون دیویس«، »ریچارد گیلدر« 
و »لوئی��س لرم��ن« راه اندازی کردند که هر س��ه از 
متنفذی��ن جری��ان جمهوری خواهان صهیونیس��ت 
آمریکا هس��تند و بخش عمده بورس ها و گرنت های 

ی��م ای��ن مرکز هم به اتباع  ژ ر
نیس��تی  صهیو
از  می گی��رد.  تعل��ق 
و  مس��ئوالن  این رو، 
و  دس��ت اندرکاران 
هی��أت علم��ی این 
عمدت��اً  را  مرک��ز 
یهودیان تش��کیل 
می دهن��د و ای��ن 
در صفحه معرفی 
»افراد« این مرکز 
مش��اهده  قابل 
اس��ت. در برنامه 

»مطالعات ای��ران« مرکز 
مک میالن، یکی از چهره های محوری، »عباس امانت«، 

استاد بهایی دانشگاه یِیل است.
دانش��گاه »ییل« در کنار دانش��گاه »هاروارد«، از 
مراکز اصلی همکار سازمان اطالعات مرکزی آمریکا در 
پروژه های دانشگاهی حوزه اطالعات و امنیت ملی آمریکا 
است و یکی از مراکز اصلی تأمین نیروهای متخصص و 

کارشناسان آکادمیک سیا، دانشگاه ییل است. 
به ع��الوه، انجمن مخفی و ماس��ونی »جمجمه و 
استخوان ها« )Skull and Bones(، یکی از متنفذترین 
و قدرتمندترین محافل مخفی آمریکا که در واقع یکی از 
باراندازهای »الیت« سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ایاالت 
متحده اس��ت و چندین رئیس جمه��ور آمریکا از قبیل 

تافت،  جرج بوش پدر ویلی��ام ه��وارد 
آن و جرج بوش پسر در 
عض��و بوده ان��د، در 
واقع انجمن سری 

فارغ التحصیالن 
لیسانس  نخبه 
ییل  دانشگاه 

است.

مدنی  کاوه 
در  همچنی��ن 
 ۲۰۱۶ سال های 
و ۲۰۱۷، با »برنامه 
حمید و کریستینا 
ب��رای  مق��دم 
مطالعات ایران« در 
اس��تفورد  دانشگاه 
داش��ت.  هم��کاری 
ای��ن برنام��ه، ذی��ل 
بخش مطالعات ایران 
استفورد، تحت مدیریت »عباس میالنی«، از چهره های 
ضدانقالب و از کارشناس��ان ثابت بی بی س��ی فارسی و 
تلویزیون صدای آمریکا اداره می ش��ود که رادیکال ترین 

مواضع را علیه جمهوری اسالمی ایران می گیرد.
ای��ن پروژه، ی��ک برنامه تحقیقاتی ب��رای ارزیابی 

منابع اس��تراتژیک ایران در حوزه های مختلف از قبیل 
کشاورزی، آب و انرژی است و قطعاً سفارش دهنده این 
تحقیقات نمی تواند یک فرد عادی باشد، بلکه قطعاً پای 
نهاده��ای حکومتی آمریکا و به ط��ور خاص نهادهای 
اطالعاتی این کشور در میان است. مدیر »پروژه ایران 
۲۰۴۰«، »پویا آزادی« است که تخصص او حوزه »آب« 
است. آزادی به همراه حسن دهقان پور، مهران سهرابی 
و »کاوه مدنی«، پژوهشی را برای پروژه ایران ۲۰۴۰ در 

حوزه »نفت« و ذخایر نفتی ایران انجام داده اند!
حال، اینک��ه کاوه مدنی، بعد از مفتوح 
شدن پرونده قضائی او درپیوند 
با جاسوسی از مراکز 
نظام��ی و ف��رار از 
به  مستقیماً  ایران، 
این مرک��ز رفته و در 
یافته،  اس��تقرار  آن جا 
خود می تواند یک سرخط 
مهم در ریشه یابی پیوندهای 
پنهان او با کانون های خاصی 

در غرب باشد.
چش��م انداز،  ای��ن  در 
حضور و ارتقا کم س��ابقه او را 
در درون حاکمیت و در س��طح 
معاونت سازمانی با مأموریت های 
اس��تراتژیک در حوزه آب و اقلیم و محیط زیست، 
می توان در همین پازل در نظر گرفت. همگان به 
ی��اد دارند که در اواخر خرداد ۹۷، کلیپی ضبط 
شده از نخس��ت وزیر رژیم صهیونیستی خطاب 
به مردم ایران منتش��ر ش��د که او ب��ا ادعای 
دلس��وزی برای کم آبی و بحران آب در ایران، 
مدعی شد که این رژیم حاضر است به شرط 
محقق شدن خواسته های این رژیم، فناوری 

شیرین سازی آب به ایران بدهد!
قطع��اً پش��ت پرده این جن��گ روانی - 
تبلیغاتی نتانیاهو، اطالعاتی وجود داشت که 
بی ارتباط با پرونده جاسوسان محیط زیستی نیست. در 
این میان باید در نظر داشت که جزو موارد اتهامی کاوه 
مدنی و هم فردی مثل کاووس سیدامامی و مراد )موشه( 

طاهباز، جاسوسی از منابع استراتژیک آبی کشور بود.
در این میان باید به یک چهره که به نوعی نقش 
حلقه واس��ط را میان س��ازمان محیط زیست و کاوه 
مدنی و »فعاالن« محیط زیستی بازداشتی اشاره کنیم. 
»گری لوئیس«، هماهنگ کننده س��ابق سازمان ملل 
در ایران که تقریباً مقارن با دس��تگیری متهمان این 
پرونده به مأموریت او در ایران پایان داده شد و ایران 
را ترک کرد، ارتباطات بس��یار نزدیکی با کاوه مدنی، 
معاون پیش��ین سازمان محیط زیس��ت داشت. گری 
لوئیس که به طرز عجیبی روی بحث محیط زیست و 
بحران آب در ایران متمرکز بود، متأس��فانه از نفوذ و 
دسترسی باالیی در سازمان حفاظت از محیط زیست 
برخوردار بود. گزارش هایی درباره پرونده امنیتی این 

مشرقنیوز چهره وجود دارد. 
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اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى مشهد

متن آگهى
چون شــعبه اول اجراى احكام مدنى دادگسترى كاشان دســتور در جهت انتقال 4/5 دانگ مشاع از 4 دانگ 
پالك ثبتى 1376 بخش يك كاشان را صادر نموده لذا مالكين پالك مزبور به شرح ذيل به نام هاى  اسامى خواندگان: 
1- آقاى عباس جعفرى قه فرزند رضا 2- زهرا نصيرى فرزند على اكبر 3- خانم زهرا غالمرضا الويرى فرزند اكبر 
4-آقاى محمود جعفرى قه فرزند رضا 5- خانم حســنى غفورى فرزند حســن 6- آقاى آذر خاورى فرزند على اكبر 
7- آقاى احمدرضا غالمرضا الويرى فرزند حسين 8- آقاى حسن جعفرى قه فرزند رضا 9- آقاى محمود غفورى فرزند 
احمد 10- خانم نعيمه نصيرى فرزند على 11- آقاى على غالمرضا الويرى فرزند ابوالقاسم 12- آقاى باقر غالمرضا 
الويرى فرزند اكبر 13- آقاى احمدرضا اعرابى فرزند محمدعلى 14- ربابه خاورى فرزند على اكبر 15- خانم منيره 
غفورى فرزند حســن 16- خانم منيرالسادات الهامى 17- مرضيه غفورى فرزند محسن 18- اعظم نصيرى فرزند 
حسن 19- آقاى محسن غفورى فرزند حسن 20- صديقه غفورى فرزند قاسم 21- خانم مريم غفورى فرزند على 
آقا 22- آقاى رضا نصيرى فرزند على اكبر 23- آقاى محمد غفورى فرزند حبيب اله 24- معصومه خاورى فرزند على 
اكبر 25- خانم زهرا غفورى فرزند حبيب اله 26- مريم نصيرى فرزند على اكبر 27- آقاى محســن اعرابى فرزند 
محمدعلــى 28- خانم نيره غفورى فرزند حســن 29- اعظم غفورى فرزنــد احمد 30- آقاى محمود غالمرضا الويرى 
فرزند اكبر 31- فاطمه نصيرى فرزند حسن 32- آقاى على اكبر غفورى فرزند احمد 33- آقاى مهدى غفورى فرزند 
محسن 34- خانم فاطمه غفورى فرزند على آقا 35- آقاى محمد غفورى فرزند حسينعلى 36- آقاى حسين نصيرى 
فرزند على 37- مليحه غالمرضا الويرى فرزند ابوالقاسم 38- خانم مرضيه غفورى فرزند حبيب اله 39- آقاى امير 
مســعود اعرابى فرزند محمدعلى 40- آقاى حسين غفورى فرزند احمد 41- آقاى اكبر غفورى فرزند استاد مهدى 
42- آقاى محمدرضا غالمرضا الويرى فرزند حسين 43- آقاى على محمد جعفرى قه فرزند رضا 44- ايران نصيرى 
فرزند على اكبر 45- كبرى غالمرضا الويرى فرزند حســين 46- شمسى نصيرى فرزند على اكبر 47- خانم مرجان 
رحيمى جعفرى 48- كبرى اكبرزاده شوقى فرزند محمد 49- خانم آتنا غفورى فرزند اصغر 50-آقاى مصطفى غفورى 
فرزند على آقا 51- آقاى محمد سعيد  غفورى فرزند حسينعلى 52- صفيه غفورى فرزند حسينعلى 53- آقاى محمد 
مهدى غفورى فرزند حســينعلى 54- خانم شمســى فخريان نجفى كاشانى فرزند قدرت اله 55- خانم بهاره غفورى 
فرزند اصغر آقا 56- خانم اشرف نصيرى فرزند آقا احمد 57- آقاى حميدرضا نصيرى فرزند رضا 58- آقاى اسداله 
غفورى فرزند آقامحمد 59- خانم مهرانگيز گلزار كاشانى 60- خانم حالل خانم غالمرضا الويرى فرزند اكبر 61- خانم 
زهره غفورى فرزند آقا مصطفى 62- آقاى مولود نصيرى فرزند حســن 63- آقاى محمد عماد غفورى فرزند اســتاد 
مهدى 64- خانم اقدس نصيرى فرزند حسن 65- طاهره نصيرى فرزند على اكبر 66- خانم زهرا غالمرضا الويرى 
فرزند ابوالقاسم 67- آقاى محمد مهدى غفورى فرزند اصغر 68- زهره جعفرى قه فرزند رضا 69- نرگس غفورى 
فرزند قاســم 70- آقاى على محمد غفورى فرزند محمود 71- خانم فاطمه  غفورى فرزند حســن 72- خانم مريم 
غالمرضا الويرى فرزند ابوالقاســم 73- آقاى عباســعلى غفورى فرزند على آقا 74- خانم قمر هنرپيشه 75- خانم 
عذرا مخمل فروش 76- اعظم جعفرى قه فرزند رضا 77- آقاى محمد جواد غفورى فرزند آقا محمد 78- خانم بتول 
غالمرضا الويرى فرزند اكبر 79- آقاى سعيد غالمرضا الويرى فرزند ابوالقاسم 80- آقاى حميدرضا غفورى فرزند 
قاسم 81- آقاى محمد جواد غفورى فرزند حسن 82- فاطمه خانم پور ابراهيم فرزند آقا محمد 83- زهرا جعفرى 
قــه فرزنــد رضا 84- آقاى على رضا غفورى فرزند آقا محمد 85- آقاى امير حســين نصيرى فرزند رضا 86- خانم 
طاهره غفورى فرزند على آقا 87- آقاى محمد على اعرابى فرزند مالعلى اصغر 88- آقاى احمد جعفرى قه فرزند رضا 
89- زهرا پروانه مســتغنى فرزند على اكبر 90- خانم حنانه غفورى فرزند اســتاد مهدى 91- كبرى خاورى فرزند 
على اكبر 92- بتول خاورى فرزند على اكبر 93- خانم اعظم نصيرى فرزند آقا احمد 94- خانم فهيمه نصيرى فرزند 
رضا 95- خانم طاهره غفورى فرزند حســينعلى 96- آقاى عباسعلى نصيرى فرزند على اكبر 97- نسرين غالمرضا 
الويرى فرزند حسين 98- آقاى محسن غفورى فرزند آقا مصطفى 99- آقاى محمدرضا غفورى فرزند حسن 100- 
آقــاى مهدى جعفرى قه فرزنــد رضا 101- آقاى ناصر غفورى فرزند آقا محمد 102- فاطمه غالمرضا الويرى فرزند 
ابوالقاســم 103- خديجه غفورى فرزند احمد 104- آقاى اميرحسين اعرابى فرزند محمدعلى 105- زهرا خاورى 
فرزنــد علــى اكبر 106- فخرى خانم نصيرى فرزند على اكبر 107- آقاى محمد جعفرى قه فرزند رضا 108- آقاى 
مرتضى غفورى فرزند على آقا 109- آقاى مجتبى نصيرى فرزند آقا احمد 110- خانم فاطمه نصيرى فرزند آقا احمد 
111- خانم اعظم غالمرضا الويرى فرزند اكبر 112- آقاى حميد غفورى فرزند احمد 113- آقاى محمد حميد غفورى 
فرزند حسينعلى 114- زهرا غفورى فرزند قاسم 115- مولود دل زنده فرزند حسن 116- خانم شهناز غالمرضا 
الويرى فرزند ابوالقاسم 117- آقاى حبيب غفورى فرزند اصغر 118- خانم انسيه برخواه فرزند حيدرعلى 119- 
خانم فاطمه غفورى فرزند آقامحمد 120- خانم فاطمه غفورى فرزند حبيب اله همگى به نشانى مجهول المكان اعالم 
مى گردد بعد از 5 روز از تاريخ چاپ روزنامه با در دست داشتن مدارك شناسايى و اوراق مالكيت به اين دفتر خانه 
مراجعه و اقدام به انتقال مقدار مذبور به خانم صبا منوچهرى كاشــانى محكوم له راى ياد شــده نمايند و در صورت 

عدم حضور وفق مقررات اقدام خواهد شد.
سردفتر اسناد رسمى 20 كاشان- محمد كاشانى

آگهــى تغييــرات شــركت تعاونى دوخــت و دوز پرديس نويــن محمودآباد به شــماره ثبت 734 و شناســه ملى 
10760119986

به موجب نامه شــماره 10813-97/11/18 اداره تعاون و كار و رفاه اجتماعى محمودآباد و به اســتناد 
صورتجلســه هيأت مديره مورخ 96/11/17 تصميمات ذيل اتخاد شــد: الف) ســمت اعضــاى هيأت مديره به 
قــرار ذيل: 1- مينا محمدزاده كدملى 5010594617 به ســمت رييس هيــأت مديره2-نيره امان پور كدملى 
5010714884 به ســمت نايب رييس هيأت مديره 3-سهيال ستارى وسطى كاليى كدملى 5010579103 به 
ســمت منشــى هيأت مديره و عضو هيأت مديره همگى براى مدت سه سال تعيين گرديدند و نصرت اله خوش 
خو به كدملى 2130015816 به عنوان مديرعامل شركت تعاونى براى مدت سه سال تعيين گرديد.ب) امضاى 
كليه قراردادها و اسناد رسمى و تعهدآور بانكى از قبيل چك،سفته ، برات و ساير اوراق بهادار كه ايجاد تعهد 
براى شركت نمايد يا تمام يا قسمتى از حق شركت را منتفى سازد به استثناى مواردى كه هيأت مديره به منظور 
اداره امور جاريه شــركت ترتيب خاصى داده باشد پس از تصويب هيأت مديره با امضاى رييس هيأت مديره و 
مديرعامل و مهر شركت تعاونى معتبر مى باشد و امضاى كليه  نامه هاى عادى و ادارى به امضاى ( مديرعامل) و 
مهر شركت داراى اعتبار است مگر مراسالت هيأت مديره كه با امضاى رييس هيأت مديره صورت خواهد گرفت 
در غياب رييس هيأت مديره وظايف او به عهده نايب رييس هيأت مديره مى باشد. با ثبت اين مستند تصميمات 
تعيين ســمت مديران،تعيين دارندگان حق امضاء انتخاب شده توســط متقاضى در سوابق الكترونيك شخصيت 

حقوقى مرقوم ثبت و در پايگاه آگهى هاى سازمان ثبت قابل دسترس مى باشد.م/الف125
اداره كل ثبت اسناد و امالك مازندران-مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى محمودآباد

آگهى تغييرات شــركت پــرورش ماهى قزل نگين كوهرنگ ســهامى خاص به 
شماره ثبت 165 و شناسه ملى 10340008460 

بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــى عــادى بطور فــوق العــاده مورخ 
1397/11/25 تصميمات ذيل اتخاذ شــد : خانم فاطمه باقرى كاجى به كدملى 
4610389525 و آقاى ســياوش ابدالى رستمى به كدملى 4689676739 و 
آقاى ســيروس نظرى كاجى به كدملى 4689739935 به ســمت اعضاى اصلى 
هيئــت مديره براى مدت دو ســال انتخاب گرديدند. خانــم فاطمه باقرى كاجى 
بــه كدملى 4610389525 به ســمت مدير عامل و عضــو هيئت مديره و آقاى 
ســياوش ابدالى رســتمى به كدملى 4689676739 به ســمت رئيس هيئت 
مديره و آقاى ســيروس نظرى كاجى به كدملى 4689739935 به ســمت نائب 
رئيــس هيئت مديره انتخاب گرديدند . خانم شــهال ابدالى رســتمى به كدملى 
4689169845 و آقــاى همايون باقرى به كد ملى 4689733813 به ترتيب 
به سمت بازرس اصلى و على البدل شركت براى مدت يكسال انتخاب گرديدند. 
روزنامه كثيراالنتشــار سياست روز جهت چاپ آگهى شركت تعيين گرديد. كليه 
اوراق و اســناد مالى و تعهد آور بانكى از قبيل چك سفته بروات و قراردادها با 

امضاى مديرعامل و مهر شركت معتبر مى باشد. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان چهارمحال وبختيارى مرجع ثبت شركت 

ها و موسسات غيرتجارى اردل (385908)

آگهى تغييرات شــركت صنايع بسته بندى و ســردخانه حامى جويبار 
سهامى خاص به شماره ثبت 461 و شناسه ملى 10760086727 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1397/10/25 تصميمــات ذيل اتخاذ شــد : 1 - اعضاء هيئت مديره 
تاتاريــخ 1399/10/25 به قرار ذيل انتخاب گرديدند: مظاهر مومنى 
شــهميرى شــماره ملــى 2259556809 و منيــژه مدانلــو جويبــارى 
شــماره ملــى 5829120755 و مبينــا مومنى شــهميرى شــماره ملى 
5820047613 2- احمد بربرى جويبارى بعنوان بازرس اصلى شماره 
ملــى 5829902011 و قاســم بربــرى جويبارى بعنــوان بازرس على 
البدل شــماره ملى 5829675390 براى مدت يكسال انتخاب شدند. 
3-روزنامه كثيراالنتشــار سياســت روز جهت درج آگهى هاى شــركت 

انتخاب شد. 
 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان مازندران مرجع ثبت
 شركت ها و موسسات غيرتجارى جويبار (388176)

آگهــى تغييــرات شــركت صنايــع بســته بنــدى و ســردخانه حامى 
ملــى  شناســه  و   461 ثبــت  شــماره  بــه  خــاص  جويبارســهامى 

 10760086727
بــه اســتناد صورتجلســه هيئــت مديــره مــورخ 1397/10/25 
تصميمــات ذيل اتخاذ شــد : 1 - مظاهر مومنى شــهميرى شــماره ملى 
2259556809 به ســمت رئيس هيئت مديــره و مديرعامل و منيژه 
مدانلــو جويبارى شــماره ملى 5829120755 به ســمت نايب رئيس 
هيئت مديره و مبينا مومنى شــهميرى شماره ملى 5820047613 به 
ســمت عضو هيئت مديره همگــى به مدت دو ســال انتخاب گرديدند 
كليه اســناد تعهد آور و قراردادها و عقود اسالمى و اسناد تجارى چك 
سفته برات و سايرنامه هاى عادى و ادارى با امضاء رئيس هيئت مديره 

ومديرعامل همراه با مهر شركت معتبر خواهد بود . 
 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان مازندران مرجع ثبت
 شركت ها و موسسات غيرتجارى جويبار (388177)

آگهى تغييرات شــركت آرمان سازان آتيه گستر اطلس سهامى خاص 
به شماره ثبت 13522 و شناسه ملى 14005483350 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1397/05/23 تصميمات ذيل اتخاذ شــد : -1 اعضاء هيئت مديره تا 
تاريخ 1399/05/23 به قرار ذيل انتخاب گرديدند: آقاى على متولى 
به شــماره ملى 2092078224 و خانم ســحر اســدپور به شماره ملى 
2092302175 و خانم مهســا متولى به شماره ملى 2092278193 
تــا تاريــخ 23/05/1399   2- خانم مهرنوش صابرى به شــماره ملى 
2090187905 بــه عنوان بــازرس اصلى ، آقاى محمد رضا پهنابى به 
شماره ملى 2092163371 به عنوان بازرس على البدل براى يك سال 
مالى انتخاب گرديدند. -3 روزنامه كثيراالنتشار سياست روز جهت درج 

آگهى هاى شركت تعيين شد. 
 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان مازندران اداره ثبت
 شركت ها و موسسات غيرتجارى سارى (388178)

آگهى تغييرات شــركت آرمان سازان آتيه گستر اطلس سهامى خاص 
به شماره ثبت 13522 و شناسه ملى 14005483350 

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1397/05/23 تصميمات 
ذيل اتخاذ شد : -1 سمت اعضاء هيئت مديره تا تاريخ 1399/05/23 
بــه قــرار ذيل تعييــن گرديدنــد: آقــاى على متولــى به شــماره ملى 
2092078224 به سمت رئيس هيئت مديره و خانم سحر اسدپور به 
شماره ملى 2092302175 به سمت نايب رئيس هيئت مديره و خانم 
مهسا متولى به شماره ملى 2092278193 به سمت عضو هيئت مديره 
و آقاى على متولى به شماره ملى 2092078224 به سمت مديرعامل. 
-2 كليه اســناد بانكى (چكها) و كليه اوراق و اســناد بهــادار و بانكى و 
قراردادها و عقود اســالمى و ســاير نامه هاى عــادى و ادارى با امضاى 
منفرد آقاى على متولى (رئيس هيئت مديره و مديرعامل) همراه با مهر 

شركت معتبر مى باشد. 
 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان مازندران اداره ثبت
 شركت ها و موسسات غيرتجارى سارى (388183)

آگهى ابالغ وقت دادرسى 
كالســه پرونده: 3/1204/97 وقت رســيدگى:98/1/25 خواهــان: ابراهيم احترامى خوانده: ســعيد 
شاهمرادى خواسته:تنظيم سند خودرو خواهان دادخواستى تسليم دادگاه هاى عمومى نموده كه جهت رسيدگى 
به حوزه ســوم شــوراى حل اختالف ارجاع گرديده و وقت رســيدگى تعيين شــده به علت مجهول المكان بودن 
خوانده و به درخواســت خواهان و دســتور دادگاه و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرســى مدنى مراتب يك 
نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى شــود تا خوانده ازتاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نســخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت نموده و در وقت مقرر باال 
جهت رسيدگى حضور به هم رساند.چنانچه بعداً ابالغى به وسيله آگهى الزم شود فقط يك نوبت منتشر و مدت 

آن ده روز خواهد بود. م/الف
مسئول دفتر حوزه سوم شور اى حل اختالف رامسر

آگهــى تغييــرات شــركت تعاونى دوخــت و دوز پرديس نويــن محمودآباد به شــماره ثبت 734 و شناســه ملى 
10760119986

به موجب نامه شــماره 10813-97/11/18 اداره تعاون و كار و رفاه اجتماعى محمودآباد و به اســتناد 
صورتجلســه مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده مورخ 96/11/17 تصميمات ذيل اتخاد شــد: الف) اعضاى 
اصلى و على البدل هيأت مديره به قرار ذيل براى مدت سه سال انتخاب گرديدند: سهيال ستارى وسطى كاليى 
كدملــى 5010579103  و مينا محمدزاده كدملى 5010594617 و نيــره امان پور كدملى 5010714884   
بــا 5 رأى بــه عنوان اعضاى اصلى هيــأت مديره و مريم حيــدرى كدملى 5010765977 بــه عنوان عضو على 
البدل هيأت مديره انتخاب گرديدند . ب) سيده راضيه حسينى كدملى 5010843196 به سمت بازرس اصلى 
و شــهربانو علــى پور كدملى 5010756277 به ســمت بازرس علــى البدل براى مدت يك ســال مالى انتخاب 
گرديدند. ج) سرمايه شركت از مبلغ 200,000,000 ريال به مبلغ 165,375,000 ريال منقسم به 630 سهم 
262500 ريالى كاهش يافت و ماده مربوطه در اساســنامه به شــرح مذكور اصالح گرديد. با ثبت اين مســتند 
تصميمات انتخاب مديران،انتخاب بازرس،كاهش ســرمايه انتخاب شــده توســط متقاضى در سوابق الكترونيك 

شخصيت حقوقى مرقوم ثبت و در پايگاه آگهى هاى سازمان ثبت قابل دسترس مى باشد.م/الف126
اداره كل ثبت اسناد و امالك مازندران-مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى محمودآباد

آگهى اصالحيه
در آگهى مندرج در روزنامه سياست روز مورخه 97/11/14 بنام طوبى حسنى كه شادروان آقاى محمد حسنى 

صحيح است كه اشتباه خانم محمد حسنى درج گرديده كه بدينوسيله اصالح مى گردد.
 شوراى حل اختالف حوزه يك دماوند

آگهى حصر وراثت
آقاى فرزاد قربانپور ف محمد به شــرح درخواســتى كه به شــماره 2/1408/97 اين شعبه ثبت گرديده 
درخواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشــته كه شــادروان مرضيه شــعبانيان ف رحيم ش 
ش 1027 صادره رامســر در تاريخ 97/6/21 در شهرســتان رامســر  بدرود زندگى گفتــه، ورثه حين الفوت 
آن مرحــوم منحصــر اســت به :1-فــرزاد قربانپــور ش ش 2270059956    2-فرشــاد قربــان پور ش ش 
2270084373   3-ســارا قربانپور ش ش 227018146008   4-گل صنا شــعبانيان ف كريم ش ش 416 
والغير، اينك شــورا پس از انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس 
اعتراضــى دارد يــا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشــد ازتاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديم 

نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه دوم شوراى حل اختالف رامسر-خواجه خسان

آگهى حصر وراثت
آقاى هادى عليمرادى ف موســى به شــرح درخواستى كه به شماره 2/1365/97 اين شعبه ثبت گرديده 
درخواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشته كه شادروان موسى عليمرادى ف  مالعليجان ش 
ش يك صادره رامســر در تاريخ 97/10/15 در شهرســتان رامســر  بدرود زندگى گفته، ورثه حين الفوت آن 
مرحــوم منحصر اســت به :1-هــادى ش ش 298   2-بهزاد ش ش 2   3-محمدصادق ش ش 3051 شــهرت 
عليمرادى فرزندان پســر متوفى والغير، اينك شــورا پس از انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك 
نوبــت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشــد ازتاريخ نشــر آگهى 

ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه دوم شوراى حل اختالف رامسر-خواجه خسان

آگهى حصر وراثت
آقاى محمدرضا كاظمى ف اسمعيل به شرح درخواستى كه به شماره 2/1425/97 اين شعبه ثبت گرديده 
درخواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشــته كه شــادروان فاطمه غالمرضاى ثانى ف ولى ش 
ش 22 صادره رامســر در تاريخ 94/5/19 در شهرســتان رامســر  بدرود زندگى گفته، ورثه حين الفوت آن 
مرحوم منحصر است به :1-محمدرضا ش ش 43   2-حميدرضا ش ش 51   3-على ش ش 38 شهرت كاظمى 
فرزندان پســر متوفى والغير، اينك شورا پس از انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى 
مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشــد ازتاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه 

به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه دوم شوراى حل اختالف رامسر-خواجه خسان

آگهى حصر وراثت
آقاى محمد فيروزبخش ف اسمعيل به شرح درخواستى كه به شماره 2/452/95 اين شعبه ثبت گرديده 
درخواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشــته كه شــادروان اسمعيل فيروزبخش ش ش 99 
صــادره رامســر در تاريخ 95/5/4 در شهرســتان رامســر  بدرود زندگــى گفته، ورثه حين الفــوت آن مرحوم 
منحصر اســت به :1-شــهين ش ش 33   2-معصومه ش ش 1958  3-شــهال ش ش 7   4-مســعود ش ش 
401   5-محمــود ش ش 13   6-محمد ش ش 11 شــهرت همگى فيروزبخــش فرزندان متوفى والغير، اينك 
شــورا پس از انجام تشريفات مقدماتى درخواســت مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد 
يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشــد ازتاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديم نمايدواالّ گواهى 

صادر خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه دوم شوراى حل اختالف رامسر-خواجه خسان

آگهى حصر وراثت
آقاى افالطون گالش نظرى ف ابوالحســن به شــرح درخواستى كه به شماره 2/1417/97 اين شعبه ثبت 
گرديده درخواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشــته كه شادروان ابوالحسن طالش نظرى ف 
عبدالحسين ش ش 13 صادره رامسر در تاريخ 97/1/11 در شهرستان رامسر  بدرود زندگى گفته، ورثه حين 
الفوت آن مرحوم منحصر اســت به :1-افالطون ش ش 2279394626   2-شــهريار ش ش 2279819775  
شــهرت طالــش نظرى فرزندان پســر متوفى3-كبــرى ش ش 863   4-سوســن ش ش 891   5-الهه ش ش 
2279830256 شهرت طالش نظرى دختران متوفى6-طوبى نادر طالشى ش ش 2279762943 همسردائمى 
متوفــى والغير، اينك شــورا پس از انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را يك نوبــت آگهى مى نمايد 
تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشــد ازتاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به شــورا 

تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه دوم شوراى حل اختالف رامسر-خواجه خسان

آگهى ابالغ دادنامه صادرشده در شعبه دوم شوراى حل اختالف  
كالســه پرونده: 2/1149/95 رأى صادرشــده براساس دادنامه شــماره 1334-97/11/14 خواهان: 
حسين نامدار ف محمود  خوانده:يحيى رحيمى خواسته:الزام خوانده به انتقال سند مالكيت امتياز تلفن خواهان 
دادخواستى تسليم دادگاه هاى عمومى نموده كه جهت رسيدگى به شعبه اول شوراى حل اختالف ارجاع گرديده 
و وقت رســيدگى تعيين شــده، به علت مجهول المكان بودن خوانده و به درخواست خواهان و دستور دادگاه و 
به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرســى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى گرديد و 
خوانده در وقت رسيدگى در جلسه شوراى حل اختالف حضور نيافته و بر همين اساس شورا حكم بر محكوميت 
خوانده براساس دادنامه شماره 1334-97/11/14 صادر نمود كه براساس اين حكم خوانده محكوم است به 
الزام جهت انتقال سند مالكيت امتياز تلفن همراه به شماره 09113925631 و پرداخت كليه خسارات قانونى 

اعم از هزينه دادرسى لغايت اجراى حكم در حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد. م/الف
مسئول دفتر شعبه دوم شوراى حل اختالف شهيد بهشتى رامسر-پوربخشيان

آگهى ابالغ دادنامه صادرشده در شعبه دوم شوراى حل اختالف  
كالســه پرونده: 2/24/97 رأى صادرشــده براساس دادنامه شــماره 1030-97/9/28 خواهان: امين 
برقى با وكالت ســيد اميرحســين شــفاى خواندگان:1-ســميرا فامينيى 2-رضا فامينيى خواهان دادخواســتى 
تســليم دادگاه هاى عمومى نموده كه جهت رســيدگى به شــعبه اول شــوراى حل اختالف ارجاع گرديده و وقت 
رسيدگى تعيين شده، به علت مجهول المكان بودن خوانده و به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجويز 
ماده 73 قانون آيين دادرســى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى گرديد و خوانده در 
وقت رســيدگى در جلســه شــوراى حل اختالف حضور نيافته و بر همين اساس شورا حكم بر محكوميت خوانده 
براســاس دادنامه شــماره 1030-97/9/28 صادر نمود كه براســاس اين حكم خواندگان محكوم هستند به 
پرداخت 129,000,000 ريال اصل خواسته و پرداخت كليه خسارات قانونى اعم از هزينه دادرسى و پرداخت 
خســارت تاخيــر و تاديه از تاريــخ 97/1/26 لغايت اجراى حكــم در حق خواهان صادر و اعــالم مى نمايد.(حق 

الوكاله وكيل). م/الف
مسئول دفتر شعبه دوم شوراى حل اختالف شهيد بهشتى رامسر-پوربخشيان

نشر آگهى حصر وراثت
آقاى / سيد مرتضى موسوى فرزند سيد محمد داراى شماره شناسنامه 765 به شرح كالسه 990/2/97 ح 
از اين دادگاه درخواست حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان سيد محمد موسوى فرزند سيد احمد 
به شناسنامه 9 در تاريخ 97/10/6 در اقامتگاه (موقت) خود بدرود زندگى گفته و ورثه مرحوم منحصر است به: 
1- سيد مرتضى موسوى ش ش 765 پسر متوفى 2- سيد احمد موسوى ش ش 31 پسر متوفى 3- زيبا موسوى 
ش ش 110 دختر متوفى 4- زينب موسوى ش ش 359 دختر متوفى 5- سيده زهراء موسوى ش ش 1709 دختر 
متوفى 6- حكيمه افروغ ش ش 113 همســر متوفى اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك 
نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراض دارد و يا وصيت نامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه 

به دادگاه تقديم نمايد واال گواهى صادر خواهد شد. 
مسئول شعبه دوم شوراى حل اختالف آبادان
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کاوه مدنی با مراکز صهیونیستی 
چه ارتباطی دارد؟


