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فیلسوف دگراندیش
رمون آرون به سال  1905میالدی در فرانسه به دنیا آمد و در سال  1983درگذشت .او جامعهشناس ،فیلسوف ،مورخ و مفسر سیاسی فرانسوی بود که تا سال  ۱۹۳۹استاد فلسفه اجتماعی در
دانشگاه تولوز بود .در جنگ جهانی دوم به ارتش آزادیبخش فرانسه در لندن پیوست و از  ۱۹۴۴تا  ۱۹۴۵میالدی سردبیر روزنامه فرانسه آزاد بود .پس از بازگشت به فرانسه به تدریس در مدرسه
ملی مدیریت ،دانشگاه سوربن بین سالهای  1955تا  1968میالدی و کولژ دو فرانس در سال  ۱۹۷۰میالدی پرداخت .این فیلسوف نامآشنا در روزنامهنگاری نیز فعال بود و به مدت  ۳۰سال و تا
 ،۱۹۷۷در روزنامه فیگارو مقاله نوشت و پس از آن به هفتهنامه اکسپرس پیوست.

در سالروز تشدید درگیریهای خیابانی مشروطهخواهان بررسی شد

ساعت شنی

تالش برای دموکراسی با طعم خون

تصويب تشكيل ساواک در مجلس شوراي ملي
كلمه ساواك مخفّف سازمان اطالعات و امنيت كشور است كه طرح تشكيل آن در 23
اسفند  1335توسط مجلس شوراي ملي به تصويب رسيد .اين سازمان مخوف از ابتداي
سال  ،1336همزمان با آغاز به كار دولت منوچهر اقبال ،با رياست سپهبد تيمور بختيار
عم ً
ال تاسيس شد .فلسفه وجودي ساواك برقراري سيستم سركوب به منظور مقابله با
حركتهاي سياسي مخالف رژيم و نيز از بين بردن مبارزه و مقاومت ملت مبارز ايران
بود.از آنجا كه حكومت نظامي براي سركوب مخالفين و در وضعيت ويژه ،خواه ناخواه
حالتي موقتي داشت ،سيستم ساواك به صورت دائمي با همان اهداف ،جايگزين حكومت
نظامي شد .ساواك كه از يك سو با سازمان جاسوسي آمريكا ،سيا و از سوي ديگر با
سازمان اطالعاتي رژيم صهيونيستي ،موساد ،در ارتباط بود ،به تدريج به يك سازمان
مخوف و جهنمي مبدل شد .ساواك در طول حيات سياه خويش ،شرم آورترين فجايع و
رقتبارترين تراژديها و ننگينترين جنايتها را عليه ملت ايران و به ويژه در مورد مبارزان
نهضت اسالمي ايران آفريد .ساواك داراي تيمهاي تعقيب ومراقبت بود كه با تجهيزات
پيشرفته ،هر كس را كه به هر اتهامي دستگير ميکرد ،نخست براي به دست آوردن
اطالعات مورد نظر به شكنجهگاهها روانه و سپس تسليم دادگاهاي فرمايشي کرده ،آنگاه به
زندانهاي مخوف گسيل مينمود .قساوت و بيرحمي ساواك در شكار متهمان و شكنجه
دادن و زنداني كردن در سياه چالها تا به آنجا رسيد كه دبير كل سازمان عفو بينالملل،
در سال  1353ش اعالم كرد كارنامه هيچ كشوري در جهان ،سياهتر از كارنامه ايران در
زمينه حقوق بشر نيست .اعمال ساواك از تعقيب ،دستگيري ،شكنجه و محاكمه گرفته،
تا زنداني كردن ،برخالف قانون و كام ً
ال خودكامه بود و تنها با فرمان شخص محمدرضا
شاه انجام ميشد .اين روش به مدت حدود بيست و دو سال در كشور جاري بود تا آنكه
در روزهاي پاياني عمر ننگين رژيم پهلوي ،شاپور بختيار براي فرو نشاندن خشم مردم،
اليحه انحالل ساواك را به مجلس برد و در حالي كه انقالب تمام كشور را دربرگرفته بود
و عم ً
ال قدرت از دست رژيم خارج شده بود ،اليحه انحالل ساواك در اقدامي عوام فريبانه
و بسيار دير يك روز قبل از پيروزي انقالب اسالمي ،به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

خودكشي جورج ايستمن
 14مارس  1932جورج ايستمنGeorge Eastmanمخترع فيلم عكاسي ژالتيني
نواري و ساير ابزارهاي عكاسي و صاحب و بنيادگذار كارخانه كداك  Kodakدر 77
سالگي خودكشي كرد .ايستمن به علت سخت شدن بافتهاي ستون فقرات زمين گير
شده بود و نمي خواست بقيه عمر را به آن صورت بگذراند و متكي به كمك ديگران باشد
و به همين جهت به عمر خود پايان داد .وي پس از ساختن فرمول تهيه فيلم ژالتيني،
كارخانه كداك را در سال  1888در شهر روچستر  Rochesterواقع در شمال ايالت
نيويورك را تاسيس كرد .کارخانه کداک که در دهه  1970تا نود درصد محصوالت
عکاسي جهان از دوربين تا فيلم و داروي ظهور و ثبوت را توليد مي کرد و روزگاري درآمد
آن از مرز  7ميليارد دالر باالتر رفته بود به سبب ديجيتال شدن عکاسي و برغم اينکه
همرنگ جماعت شده بود و دوربين ديجيتال ساخته بود در  19ژانويه  2012و درست
 80سال پس از خودکشي جورج ايستمن و با  950ميليون دالر بدهي اعالم ورشکستگي
کرد و از فوريه اين سال و زير نظر قاضي دادگاه ورشکستگي بکار ادامه مي دهد و اين
بار تالش خودرا روي ساخت پرينتر و مرکب آن و کاغذ عکاسي ديجيتال و تکنولوژي
نوين متمرکز کرده است زيراکه فيلم و دوربين هاي قديم ،ديگر خريدار آنچناني ندارند.

.

علیرضاصدقی

ghalamoghodrat@yahoo.com
انقالب مشروطه با تمام فراز و نشیب هایش در راه تحقق
آرمان های عدالت طلبانه و آزادیخواهانه ،نقطه عطف
تاریخ ایران و سر منشاء تحوالت عظیمی بوده است.
روایت برهه هایی از تاریخ مشروطه ،سرشار از لحظه
هایی است که ملت ایران ،میهن پرستانه برای حفظ
دستاوردهایش مبارزه کرده است .هنوز مشروطه عمری
دوساله نیافته بود که میان مشروطه خواهان در مجلس
به دالیل سیاسی و در بنیاد های نظری شان ،اختالف
پدید آمد و راه نفوذ استبداد را گشودند .ید طوالنی
سلسله قاجار در حکمرانی مستبدانه با روی کار آمدن
محمد علی شاه ،بار دیگر ظهور کرد و قدرت گرفت .به
توپ بستن مجلس در  2تیر سال  ۱۲۸۷ه.ش و پراکنده
ساختن رهبران و فعاالن نهضت مشروطه به عمر کوتاه
نظام مشروطیت ایران پایان داد و سرآغاز استبداد صغیر
شد .بحران های متعدد سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی بیش
از ۱۳ماه دوران حکومت محمدعلی شاه را آشفته و متزلزل
کرد .دخالت های دو دولت انگلستان و روسیه ادامه داشت
و با قرارداد ۱۹۰۷م به اوج خود رسید .مشروطه خواهان
تبریز ،از ابتدای استبداد صغیر به قیام بر ضد سلطنت
سرکوبگر قاجار برخاستند و مقاومت دالورانه شان سبب
خیزش و لشگرکشی نیروهای انقالبی از گیالن و اصفهان
شد .سرانجام با فتح تهران در سال  ۱۲۸۸ه.ش به دست
رهبران ملی ،مشروطه دوباره متولد شد.
زدوخورد عوامل مشروطه خواه که نام مجاهد بر خود نهاده
بودند با نیروهای دولتی که آنان را عمله استبداد میخواندند در
اسفندماه  1287خورشیدی به اوج خود نزدیک می شد .این
زدوخورد ها تقریباً در همه نقاط کشور مشاهده می شد .درگیری
ها از آغاز این سال به صورت مشاجره لفظی شروع شده و از
خردادماه که محمدعلی شاه تنی چند از نمایندگان مجلس را
توقیف کرد رو به شدت گذارد و داوطلبانی که برای محافظت از
مجلس جمع شده بودند نام مجاهدان مشروطه بر خود نهادند که
این عنوان در سراسر کشور مصطلح شد .از آغاز تیرماه محمدعلی
شاه مخالفت خود را با مجلس علنی ساخت و از دوم تیرماه قزاق
ها و قوای دولتی به فرماندهی افسران روس به محاصره مجلس و
حمله به منازل مخالفان شاه دست زدند و چون مجاهدان مسلح
از مجلس دفاع کردند در همین روز به فرمان سرهنگ لیاخوف
افسر روس ساختمان مجلس به توپ بسته شد و جمع تلفات دوم
تیرماه از سیصد کشته تجاوز کرد و عده ای از نمایندگان مجلس،
ناشران روزنامه ها و مخالفان شاه به سفارت انگلستان پناه بردند و
فرهنگ تحصن در سفارتخانه ها را بیش از پیش گسترش دادند
که رواج یافت و نقطه ضعفی در تاریخ ما ایرانیان شد .با اخطار
سرهنگ لیاخوف که سفارت انگلستان را هم به توپ خواهد بست،
پای این دو دولت بیش از پیش به این ماجرای ظاهرا ً داخلی
کشیده شد و نماینده دولت انگلستان در تهران شدیدا ً اعتراض
کرد .شاه در تهران حکومت نظامی اعالم کرد و سرهنگ لیاخوف
را که مورد تنفر انگلیسی ها بود فرماندار نظامی کرد و روز بعد
به دستور محمدعلی شاه که به باغ شاه نقل مکان کرده بود در
همین محل چهار ناشر روزنامه از جمله ملک المتکلمین و میرزا
جهانگیرخان را اعدام کردند و مجلس برای سه ماه تعطیل شد.
محمدعلی شاه که مورد اعتراض سفیران انگلستان و فرانسه ،قرار
گرفته بود از این پس تا مدتی سیاست به نعل و به میخ زدن را
در پیش گرفت .از یک طرف والیان و فرمانداران موافق مشروطه
را یکی پس از دیگری برکنار و هواداران خود را به جای آنان می
گمارد و از سوی دیگر پنهان شدگان و متحصن شدگان را مورد
عفو قرار میداد و دستور محافظت از اموالشان را صادر می کرد.
در حالی که در آذربایجان میان مجاهدین و قوای روسیه و در
شهرهای شرقی فارس و سایر نقاط بین مجاهدان و قوای دولتی
جنگ بود سردار اسعد با سواران بختیاری از اصفهان و مجاهدان

گیالن از رشت به سوی تهران به حرکت درآمدند و در تیرماه
 1288وارد تهران شدند و محمدعلی شاه را که به محل تابستانی
سفارت روسیه در قلهک پناه برده بود بر کنار کردند .در تمام این
مدت و بعد از آن انگشت دو رقیب اروپایی  -انگلستان و روسیه
 در کار بود .مجاهدان معمولی که با شکست محمدعلی شاهاعتباری کسب کرده بودند بعدا ً در بعضی نقاط دردسرساز شدند
که دولت مجبور شد در کشور اعالم خلع سالح کند.
زمینه های قیام آزادیخواهانه
روزی که کلنل لیاخوف در تهران مجلس را به توپ بست،
آشوب به سرعت شهرهای مهم ایران را در برگرفت .در تبریز
که مهم ترین شهر بعد از پایتخت بود ،جنگ خیابانی ملیون با
نیروهای دولت آغاز شد .تبریزی ها کینه ای از دوران ولیعهدی
محمدعلی شاه و حکمرانی اش در این ایالت به دل داشتند که
در این زمان مجال بروز یافت .تا  ۱۰ماه پس از تخریب مجلس
ملی ،مشروطه خواهان تبریز به جنگ نابرابر با نیروهای دولتی و
گرسنگی در نتیجه کمبود آذوقه ادامه دادند .مجاهدین توانستند
پیروزی هایی به دست بیاورند اما با بسته شدن جاده ها و محاصره
کامل شهر مردم گرفتار قحطی شدند .نه تنها وعده های مکرر
محمدعلی شاه در احیای مشروطیت هیچ تاثیری بر رهبران ملی
و مردم نداشت ،بلکه همه چاره استقرار عدالت اجتماعی ،آزادی
و قانون را در فتح تهران می دیدند .ملیون در دو جبهه به تدارک
سپاه و لشگرکشی همت گماشتند تا همزمان به سوی تهران
حرکت کنند .فرماندهی قشون اصفهان را «صمصام السلطنه»
خان بختیاری برعهده داشت تا اینکه برادرش «سردار اسعد» به
او پیوست و در رشت ،نهضت ملی به کمک «سپهدار اعظم»
(محمدولی خان تنکابنی) و «یفرم خان» ارمنی آماده حضور در
تهران شد.
اصفهان و طغیان بختیاری ها
با مقاومت شجاعانه مردم تبریز در برابر حکومت محمدعلی شاه
و متجاوزان روس و در ادامه قیام بر ضد نظام استبدادی ،بختیاری
ها به سرکردگی صمصام السلطنه در اصفهان سر به شورش
برداشتند و شهر را تصرف کردند .سردار اسعد بختیاری که در
اروپا بود با آغاز شورش ها از راه خلیج فارس به ایران بازگشت و با
تجهیز قشون اصفهان به طرف تهران حرکت کرد و در قم مستقر
شد.دولت با نزدیک شدن قشون بختیاری به وحشت افتاد .طبق
روال سیاست وابسته دولت قاجار به دولت های بیگانه ،این بار هم
سعدالدوله رئیس الوزراء ،دست به دامن وزیر مختار انگلستان «سر

جرج بارکلی» شد تا با کنسول روسیه به مالقات سردار اسعد رفته
و او را از ورود به تهران منع کنند .خان بختیاری با رد ضمانت
دولت های خارجی در برقراری نظام مشروطه ،عزم راسخش را در
قیام علیه محمدعلی شاه و تصفیه عناصر استبدادی نشان داد.
پیشنهادات بی طرفانه دولت انگلستان و روسیه که تحت تاثیر
مفاد قرارداد  ۱۹۰۷م مبنی بر اشتراک سیاسی بیان شده بود اما
با مقاومت سردار اسعد ،پیشنهاد جای خود را به تهدید برای ورود
نیرو از شمال ایران از طرف ارتش روسیه داد .در این هنگام نیرو
های سپهدار اعظم به قزوین رسیدند و نمایندگان دو دولت برای
جلب نظر فرمانده قوای شمال نزد او رفتند .جواب محمدولی خان
تنکابنی همانند همرزمش ،عزیمت قطعی به سمت تهران بود.
رشت شهر آزادیخواهان
رشت ،شهری که همیشه راه ورود افکار تجددخواهانه و مترقی
از اروپا محسوب می شد ،پر بود از مجامع سری و مخفیانه ای که
آزادیخواهان را در محیط استبدادی آن دوران پرورش می داد.
ریاست مجاهدان مشروطه خواه با یفرم خان ارمنی ،میرزا حسین
خان کسمایی و سردار محیی بود .در سال  ۱۲۸۸ه.ش مشروطه
خواهان به سرکردگی روسای خود به «باغ مدیریه» رشت یورش
بردند و حاکم مستبد و دست نشانده آن «،آقا باالخان سردار
افخم» را کشتند .اما نگهداری قوای ملی شمال و کنترل رشت
از عهده آنها خارج بود پس با درخواست از سپهدار اعظم برای
فرماندهی نیروها ،او را به عنوان پیشوای انقالب در نظر گرفتند.
هرچند محمدولی خان تنکابنی در محاصره تبریز در کنار عین
الدوله حضور داشت اما با شدت گیری اوامر استبدادی محمدعلی
شاه ،از قشون خارج شد .با این حال ،پس از دریافت درخواست
انقالبیون ،با امتناع از ریاست نیروهای شمال ،بی میلی خود را
نسبت به مشروطه نشان داد .سرانجام انقالبیون توانستند به شیوه
های مختلف او را ثابت قدم کنند .با حرکت قشون به سمت
جنوب و با تدابیر نظامی یفرم خان ،قزوین به تصرف مجاهدان
مشروطه خواه درآمد.
فتح تهران
قوای شمال در مسیر حرکت به تهران با نیروهای دولتی به
فرماندهی کاپیتان « زاپولسکی» روبه رو شدند و درگیری ها به
شکست و عقب نشینی آزادیخواهان انجامید .پیش از جنگ کوتاه
قشون بختیاری با نیروهای قزاق ،سردار اسعد به نیروهای سپهدار
اعظم پیوست .نیروهای ملی با عملیات ماهرانه یفرم خان از دروازه
بهجت آباد وارد تهران شدند .سپهدار و سردار اسعد به مجلس

ملی رفتند و یفرم خان قزاق خانه را محاصره کرد .با نفوذ به
تمامی نقاط شهر ،فقط بخش مرکزی پایداری می کرد .نقاط قوت
محمدعلی شاه ،قصر قاجار و قزاق خانه بود و فرمانده کل و حاکم
تهران لیاخوف روسی.
تمام روز ۲۳تیرماه در تهران ،جنگ خیابانی و گلوله باران ادامه
داشت و مردم با شوق و استقبال از مشروطه خواهان ،آن را روز
آزادی خود نامیدند .کلنل روس که یارای مقاومت نداشت و البته
با دستور صریح سفارت روسیه ،نامه ای به سپهدار اعظم نوشت و
شرایطی برای تسلیم پیشنهاد کرد.
مشروطه دوم و شکست استبداد صغیر
هنگامی که خبر محاصره تهران و نفوذ تا منطقه مرکزی شهر به
محمدعلی شاه رسید ،او و درباریان در کاخ سلطنت آباد پناه گرفته
بودند .روس ها که شرایط را بحرانی می دانستند از دخالت در امور
داخلی ایران دست کشیدند .شاه که همواره متکی به نیروی روس
ها بود ،چاره ای نداشت جز اینکه به سفارت روسیه پناهنده شود.
پس به همراه  ۵۰۰تن از سران ،درباریان و بستگان خود راهی
زرگنده شد .بنابراین در ۲۵تیر ۱۲۸۸ه.ش ،انقالب مشروطیت
که به ظاهر از دست رفته بود ،جان دوباره گرفت .همان شب در
مراسمی که در تاریخ مشروطه ایران به نام «مجلس فوق العاده
عالی» معروف است ،محمدعلی شاه از سلطنت خلع شد .طی یک
اعالم نامه ،پسر دوازده ساله اش احمدمیرزا را جانشین او خواندند
و عضدالملک نیابت سلطنت را به عنوان بزرگ خاندان قاجار
برعهده گرفت .مذاکرات طوالنی بین سفارت های روس و انگلیس
درباره شرایط خروج محمدعلی میرزا از ایران ،استرداد جواهرات
ملی ،بازپرداخت دیون و رهن امالک شخصی او که احتمال داشت
دولت روسیه مصادره شان کند ،صورت گرفت .در موافقتنامه ای
که به امضای نمایندگان دولت های مذکور و مشروطه خواهان
رسید ،برای شاه مخلوع  ۸۰هزار دالر مقرری ساالنه تعیین شد.
محمدعلی میرزا با خانواده و مالزمانش از سفارت روسیه برای
عزیمت به بندر «ادسا» راهی ساحل دریای خزر شد و با کشتی
خاک ایران را ترک کرد.
با برچیده شدن بساط استبداد« ،مجلس عالی فوق
العاده»،کابینه جدید را انتخاب کرد .سپهدار اعظم به ریاست وزرا
و وزارت جنگ رسید و سردار اسعد بختیاری در وزارت کشور
منصوب شد و یفرم خان کار حفاظت تهران ،شهری که فتح کرده
بود را برعهده گرفت.در مهرماه سال  ۱۲۸۸ه.ش انتخابات مجلس
در سراسر کشور برگزار شد و مجلس ملی رسماً گشایش یافت.

آئین تودیع و معارفه رئیس جدید ثبت اسناد و امالک شهرستان بویراحمد برگزار شد
به گزارش روابط عمومی اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه و بویراحمد؛
آئین تودیع و معارفه رئیس جدید ثبت اسناد و امالک شهرستان بویراحمد با حضور
مسئولین ثبت استان و کارکنان ثبت این شهرستان برگزار شد.
معاون اداره کل ثبت اسناد و امالک کهگیلویه و بویراحمد در این آئین گفت :اداره
ثبت اسناد و امالک با ارائه خدمات مناسب به مردم نقش مهمی در میزان رضایتمندی
مردم دارد که خدمت به مردم و ایجاد رضایتمندی در بین مراجعین ارزشمند و موجب
رضایت خداوند است.
زمان خوب با بیان اینکه رویکرد ثبت استان در تغییر روسای واحدهای ثبتی نداشتن
نگاه منطقهای و اجرای سیاستهای کالن قوه قضاییه و سازمان ثبت است ،هدف از این
تغییر و تحوالت را خدمت رسانی بیشتر و بهتر به مردم عنوان کرد.
وی خاطرنشان کرد :رسالت سازمان ثبت امری خطیر و ارزشمند است و سازمانی
مردمی و حاکمیتی است که موظف است امور حقوقی آحاد مردم را پیگری کند.

وی افزود :تسریع و افزایش روند خدمات با استفاده از روش های نوین و به کار گیری
تمام تالش مجموعه از چشم اندازهای فعالیتی ثبت استان است.
معاون اداره کل ثبت اسناد و امالک استان در پایان با قدردانی از تالش های رمضان
استوی رئیس سابق اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بویراحمد اظهار داشت :انشاا ...از
خدمات ایشان در سمت معاونت اسناد ثبت استان استفاده خواهد شد.
وی از حسین فرخی رئیس جدید این واحد ثبتی به عنوان یکی از نیروهای فعال و با
انرژی ثبت استان یاد کرد و برای وی در مسیر خدمت رسانی به مردم فرهیخته و شریف
شهرستان بویراحمد آرزوی موفقیت نمود.
در ادامه این مراسم از زحمات و خدمات ارزشمند رمضان استوی تقدیر به عمل آمد و
حسین فرخی به عنوان رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بویراحمد معرفی شد.
گفتنی است ،رمضان استوی طی حکمی از سوی معاونت قوه قضائیه و رئیس
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور ،به عنوان معاونت اسناد ثبت استان منصوب شد.

نوبت دوم
اخطاریه دفتر خانه
نام و نام خانوادگی مخاطب  :آقای علی غدیری  -مجهول المکان طبق دادنامه
موضوع  :آقای علی غدیری همسر شما فهیمه فخاریان تقاضای اجرای دادنامه
 1549کالسه بایگانی  960429شعبه  263دادگاه را نموده اند متقضی است ظرف
مدت یک هفته به این دفتر خانه مراجعه یا تماس حاصل نمایید تا دفتر خانه اوال
نسبت به صلح و آشتی اقدام نماید در غیر اینصورت با اطمینان از شرایط صحت
طالق  ،بنا به درخواست طرف شما حکم صادره وفق نظر دادگاه غیابا اجرا خواهد شد.
آدرس دفتر خانه :تهران-میدان ونک –کوچه شهید صانعی –پالک  – 33طبقه
همکف واحد  4سر دفترطالق 161

آگهی مزایده نوبت اول
به موجب پرونده اجرایی 950125شعبه  2اجرای احکام حقوقی دادگستری یاسوج
محکوم له داراب سعادت تقاضای فروش اموال توقیفی وثیقه گذارآقای-1سعیدحمیدی
-2فریبرزپاسیار که نوع ومشخصات وقیمت موردمزایده به شرح ذیل می باشدومعادل
3585056300ریال باید اصل خواسته درحق محکوم له ومبلغ 179252800ریال بابت
حق االجرادرصندوق دولت ازطریق آگهی مزایده وانتشارآگهی دریکی ازروزنامه های
کثیراالنتشاررانموده به همین سبب در مورخ97/1/20از ساعت 10صبح الی 11درمحل
شعبه دوم اجرای احکام دادگستری یاسوج مزایده برگزار خواهدشد .متقاضیان می
تواننددرمدت پنج روزقبل ازتاریخ مزایده اموال رابه آدرس نقارخانه مالحظه نمایندو
قیمتی که مزایده ازآن شروع می شودبراساس نظریه کارشنا س رسمی دادگستری
مبلغ 1410000000ریال بوده وبرنده مزایده کسی است که باالترین قیمت راپیشنهاد و
ده درصدبهاء رافی المجلس بعنوان سپرده به قسمت اجراء تسلیم وبقیه بهای اموال
راظرف  30روز از تاریخ انجام مزایده پرداخت نماینددرصورت عدم پرداخت مابقی بهای
اموال سپرده تودیعی پس ازکسرهزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهدشد.مزایده
نوبت اول می باشد.نوع ومشخصات وقیمت اموال موردمزایده بشرح زیر می باشد:
-1یک باب منزل مسکونی واقع در نقارخانه-بعدازمیدان شهداء -خیابان شهیدعادلی

آگهی فقدان

نوبت دوم

آقای اکبر رنجبرزاده فرزند :عزت اله داری شماره شناسنامه 631:صدره از  :اسد
آباد متولد سال  1344/4/7 :به شماره نظام پزشکی  67868اظهار میدارند که
پرونده ایشان به شماره/1391/851 :ب/ش مورخ  1391/12/27:مفقود گردیده است
 .لذا ضمن ابطال پروانه فوق الذکر از یابنده خواهشمند است آن را به معاونت درمان
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به آدرس  :تهران  ،تقاطع خیابان جمهوری و
حافظ ،ساختمان وزارت بهداشت  ،طبقه ششم  ،واحد صدور پروانه ها ارائه نمایند.

پالک343.148به نام آقای حمیدپاسیار(سعیدحمیدی )که به مساحت540مترمربع
شامل یک قطعه ساختمان مسکونی بازیربنای  180.30مترمربع واسکلت مصالح بنایی
بلوکشناژدار-سقفتیرچهبلوک-ونمایبیرونپالسترزبرسیمانیویکانباریوطویله
قدیمی ساز بازیربنای 190مترمربع که اسکلت آن مصالح بنایی وفاقدشناژوسقف آن
تیرهای چوبی می باشدکه آدرس کلی آن 900000000زیاد می باشد2.ملک به شماره
پالک به شماره343.85واقع درنقاره خانه-بعدازمیدان شهداء-خیابان شهیدعادلی-به
نام آقای فریبرزپاسیار به مساحت 552.75مترمربع که شامل چندین قطعه ساختمانی
به هم پیوسته که همگی بیست طبقه بازیربنای ملی  168.20متر مربع -اسکلت مصالح
بنایی سنگی که فاقدهرگونه شناژافقی وعمودی می باشدوسقف آن بصورت ضربی
اجراگردیده است وقیمت آن 510000000ریال میباشد.
دفتر شعبه دوم اجرای احکام مدنی دادگاه های عمومی وانقالب یاسوج
سند،برگ سبز وکارت ماشین سواری تویوتا لندکروز استیشن  GXR4000مدل 2010
رنگ مشکی روغنی به شماره پالک 882-48ج 26به شماره موتور 143714 1GRA
وشماره شاسی  JTMHU09J0A5039257به نام اکبر مال زاده مفقود وفاقد اعتبار
میباشد.

