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اشاره:
»دونالد ترامپ« رئیس جمهور جدید آمریکا از لحظه آغاز کاندیداتوری خود برای انتخابات ریاســت جمهوری، شعارهایی را مطرح کردتا 
جریان های حاکم بر این کشور را به خود متمایل کند و شانس خود را برای پیروزی افزایش دهد. از جمله این شعارها، انتقال سفارت آمریکا از 
تل آویو به بیت المقدس است که با استقبال البی صهیونیستی در آمریکا مواجه شده است. به نحوی که برخی از کارشناسان سیاسی آمریکا 
اذعان کرده اند که پیروزی ترامپ در انتخابات مدیون البی گری صهیونیست ها بوده است. در واقع ترامپ در برنامه های انتخاباتی خود به مسئله 
فلســطین توجهی نکرده و در مقابل، خود را حامی اصلی رژیم صهیونیســتی نشان داده است. موضع گیری ترامپ در قبال قطعنامه شورای 
امنیت ســازمان ملل هم موید این حقیقت است؛ شورای امنیت در اقدامی »بی سابقه« و برای اولین بار پس از 36 سال، پیش نویس قطعنامه 
پیشنهادی چهار کشور مالزی، ونزوئال، نیوزلند و سنگال در محکوم کردن شهرک سازی رژیم صهیونیستی و درخواست برای توقف سریع آن 
را تصویب کرد. 14 عضو شــورای امنیت به این قطعنامه رای مثبت دادند و تنها آمریکا رای ممتنع داد. همین رأی ممتنع آمریکا نیز بی سابقه 
بود. محکومیت رژیم صهیونیستی در شورای امنیت ضربه محکمی به هویت جعلی رژیم صهیونیستی وارد کرد تا جایی که صهیونیست ها این 
قطعنامه را »ننگین« و »شرم آور« خوانده و تهدید به شهرک سازی های بیشتر کردند. اما ترامپ نگذاشت آب در دل صهیونیست ها تکان بخورد 
و سریعا موضع گرفت و به سران رژیم صهیونیستی اطمینان خاطر داد که نگران نباشند و به سیاست های قبلی خود ادامه بدهند، چرا که وی 
در دوران ریاســت جمهوری خود همه چیز را عوض خواهد کرد و قطعنامه ضداسرائیلی مدت زیادی دوام نخواهد آورد! ترامپ برای مقابله با 
قطعنامه شورای امنیت بارها و بارها مسئله انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس را مطرح کرده و قول داده که به رغم عدم تمایل بسیاری از 
دولتمردان هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات، ســفارت آمریکا را به بیت المقدس انتقال دهد، که در واقع این اقدام به نوعی نشان دهنده 
به رســمیت شناختن رژیم صهیونیستی و الحاق کرانه باختری به این رژیم متجاوز و اشغالگر است. ترامپ اگر موفق به انجام این کار شود در 

حقیقت به اشغالگری اسرائیل جنبه رسمی و قانونی داده و هویت ساختگی و غیرقانونی این رژیم را نهادینه ساخته است. 

حماس و برخی دیگر از گروه های 
فلســطینی راه حل »دو کشور 
برای دو ملت« بر اساس مرزهای 
می دانند  مردود  کامال  را   ،1967
و معتقدنــد این راه حل خیانت 
به آرمان فلســطین اســت و 
موجب اشــغالگری های بیشتر 
شد.  خواهد  صهیونیستی  رژیم 

 فلسطینی ها معتقدند که بدون 
و  ، تحقق صلح  اشغالگری  پایان 
ثبات در منطقه ممکن نیســت 
و راه حل دو دولت، سرپوشــی 
فریبنده برای به رسمیت شناختن 
اســت. صهیونیســتی  رژیم 

واکنش فلسطینی ها
در دوران ریاست جمهوری »باراک اوباما« به خاطر 
ضعیف شدن این کشور و درگیری هایی که واشنگتن 
در مناطق دیگر داشت، این امید در دل فلسطینی ها 
ایجاد شده بود که آمریکا نتواند مثل قبل از اسرائیل 
پشتیبانی کند. این شرایط جدید سبب شده بود که 
ملت فلسطین در مقابله با رژیم صهیونیستی مصمم تر 
شود و نمونه گویای این امیدواری، تحقق انتفاضه سوم 
فلسطینی ها موسوم به »انتفاضه قدس« است. اما آیا 
انتخاب ترامپ، شــرایط را عوض می کند؟ »مخیمر 
ابوســعده« استاد علوم سیاسی دانشگاه »االزهر« در 
غزه در این باره می گوید: »طی 70 ســال گذشته، ما 
فلسطینی ها، دولت های مختلف آمریکا اعم از جمهوری 
خواه و دموکرات را تجربه کرده ایم و چیزی جز رقابت 
آنها بر سر جلب رضایت بیشتر اسرائیل ندیده ایم. هر 
رئیس جمهور جدیدی که زمام امور کاخ سفید را در 
دســت می گیرد بیش از رئیس جمهور قبلی از رژیم 
صهیونیســتی حمایت می کند و باراک اوباما مصداق 
بارز این مسئله است که توافقنامه کمک های نظامی 
واشــنگتن به تل آویو بــه ارزش 38 میلیارد دالر را 
بــرای 10 ســال آینده با این رژیم به امضا رســاند. 
آمریکا در نتیجه سیاست های جانبدارانه خود از رژیم 
صهیونیستی اعتبار خود را نزد ملت فلسطین به عنوان 
میانجی بی طرف در منازعه فلســطینی، اسرائیلی از 
دســت داده اســت و اقدام ترامپ در انتقال سفارت 
آمریکا به قدس اشغالی احساسات مسلمانان سراسر 
جهــان را تحریک خواهد کرد و منجر به ناآرامی ها و 

درگیری های بیشتر در منطقه خواهد شد.«
شیخ »عکرمه صبری« امام جمعه مسجداالقصی 
نیز وعــده رئیس جمهور منتخــب آمریکا مبنی بر 
انتقال ســفارت آمریکا از تل آویو به بیت المقدس را 
به مثابه اعالم جنگ توصیف و خاطرنشــان می کند 
که وعده ترامپ مبنی بر انتقال سفارت از تل آویو به 
بیت المقدس ظلم به فلسطینی ها است و شناسایی 
قدس به عنوان پایتخت یهود، به معنی به رســمیت 
نشناختن حق فلسطینی ها اســت. دیگر مقامات و 
شــخصیت های فلسطینی نیز انتقال سفارت آمریکا 
به بیت المقدس را به منزله به رســمیت شــناختن 

فریده شریفی

انتقال سفارت به بیت المقدس 
آرزویی که ترامپ هم به گور می برد!

خودگردان فلسطین که خود نیز از نگاه ملت فلسطین، 
سازشکار تلقی می شود در نامه ای به ترامپ نسبت به 
عواقب منفی انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس 
هشدار داد. محمود عباس همچنین با ارسال نامه ای 
به »والدیمیر پوتین« رئیس جمهور روســیه از وی 
خواست تا برای جلوگیری از انتقال سفارت آمریکا از 
تل آویو به بیت المقدس وارد عمل شود. به نظر می رسد 
که محمود عباس معتقد است پوتین می تواند جلوی 
ترامپ را بگیرد. »مجدی خلدی« یکی از مشــاوران 
با سابقه رئیس تشکیالت خودگردان فلسطین نیز در 
باره تصمیم ترامپ اظهار داشت: »پیامدهای چنین 
اقدامی از طرف آمریکا بســیار گسترده خواهد بود و 

چنین رویکردی نه تنها در جهان عرب بلکه در سراسر 
دنیا نیز با مخالفت هایی روبه رو خواهد شد.

در حــال حاضر بخش شــرقی بیت المقدس در 
کنترل تشــکیالت خودگردان و بخــش غربی آن 
تحت کنترل رژیم اســرائیل است و مسجداالقصی 
نیز تحت نظارت دولت اردن اداره می شود. ساکنان 
اولیه فلسطین کنعانی ها بودند که در نهایت مسلمان 
شــدند، پیش از آن نیز در زمان حضرت ابراهیم)ع( 
و حضرت موسی)ع( سابقه ورود یهودیان به منطقه 
فلسطین و ساکن شــدن اجباری آنها وجود داشته 
است. در ابتدا تنها هفت درصد زمین های فلسطین 
در دست اسرائیلی ها بوده، ولی اکنون این میزان به 

93 درصد افزایش یافته است. نقشه غرب برای انتقال 
پایتخت رژیم صهیونیستی از تل آویو به بیت المقدس 
با حربه انتقال سفارت آمریکا آغاز شده است چرا که 
در قوانین بین المللی، سفارتخانه ها در پایتخت کشورها 

و کنسولگری ها در شهرهای دیگر واقع می شود.« 
به این ترتیب به راحتی می توان دریافت که هدف 
آمریکا از انتقال ســفارت به بیت المقدس، واگذاری 
تمام فلســطین به اسرائیل است و صهیونیست ها به 
اشغال 93 درصد از اراضی فلسطین راضی نمی شوند 
و همه فلسطین را می خواهند و این به معنای دربه 
دری و آوارگی ببیشتر ملت فلسطین است، ملتی که 
آن قدر مظلوم اســت که حتی در سرزمین مادری 
خود نمی تواند حضور داشته باشد و باید به اجبار به 

سرزمین های دیگر کوچانده شود.
واکنش غربی ها 

روی کار آمــدن ترامــپ و سیاســت هایی که 
در قالب شــعار در زمان انتخایــات مطرح می کرده  
هرچند موجب نگرانی بســیاری از سیاســتمداران 
و شــخصیت های آمریکایــی به ویــژه در اردوگاه 

دموکرات ها و کشــورهای اروپایی شده است و همه 
در انتظار تحوالت غیرقابل پیش بینی و غیرمنتظره از 
سوی ترامپ و تیم برگزیده وی هستند، ولی ترامپ یا 
اوباما، هیچ فرقی به حال فلسطینی  ها ندارند. مسلما 
ترامــپ رویه ای جدید و متناقــض با اوباما در پیش 
خواهد گرفت و این مســئله در اظهارات وی در باره 
چین و تایوان، فلسطین، مکزیک به خوبی مشخص 
اســت. البته آمریکایی ها مدعی هستند که سیاست 
واشنگتن نسبت به فلسطینی ها نیز خصمانه می شود. 
به عبارت دیگر، آنها به طور غیرمستقیم می خواهند 
بگویند که سیاســت اوباما موافق فلسطینی ها بوده 
است. »جرج میچل«، دیپلمات ارشدآمریکایی و رهبر 
سابق اکثریت دموکرات در مجلس نمایندگان آمریکا 
که در برقراری صلح در ایرلند شمالی نقش میانجی را 
ایفا کرده و مدتی نیز به عنوان فرستاده ویژه اوباما، در 
غرب آسیا خدمت کرده است در کتاب جدید خود با 
عنوان »مسیری رو به سوی صلح، تاریخچه مختصری 
از مذاکرات اسرائیل ، فلسطین و مسیری رو به جلو 
در خاورمیانه« مدعی است: »فلسطینی ها تمایلی به 
زندگی در خاک اسرائیل ندارند، آنها می خواهند در 
خاک و سرزمین خود زندگی کنند. بدون شک، دولت 
ترامپ حامی و طرفدار اسرائیل خواهد بود و همین 
مسئله باعث خواهد شد که درگیرمناقشه اسرائیل و 
فلسطین شــود، البته ایجاد توافقی میان اسرائیل و 
فلسطین آن هم بر اساس راه حل دوکشوری موجب 
خواهد شد تا مردم اسرائیل دیگر در ترس و اضطراب 
زندگی نکنند و از سوی دیگر نیز ما با یک فلسطین 
مستقل و غیرنظامی روبه رو خواهیم شد. به همین 

موضع ترامپ در قبال فلسطین، حتی میان دموکرات ها 
طرفدارانی دارد و در واقع، آمریکایی ها )چه دموکرات 
و چه جمهوریخواه(، نسبت به مسئله فلسطین، اتفاق 

نظر دارند و جانب اسرائیل را می گیرند.
کنفرانس پاریس

بین المللی احیای مذاکرات ســازش  کنفرانس 
بین فلسطین و رژیم صهیونیستی روز یکشنبه 15 
ژانویه)26 دی ماه( در شــرایطی که طرفین مناقشه 
غایبان بزرگ این نشست بودند، در سطح نمایندگان 
70 کشــور جهان در پاریس پایتخت فرانسه برگزار 
شــد و ده ها نفــر از نمایندگان کشــورهای عربی، 
اروپایی و اعضای دائم شــورای امنیت سازمان ملل 
در ایــن کنفرانس حضور یافتنــد. در بیانیه پایانی 
این کنفرانس، ضمن هشدار علیه اقدامات یکجانبه 
رژیم صهیونیســتی، بر راهکار ایجاد دو دولت برای 
حل مناقشــه میان این دو تأکید شد. در این بیانیه 
هیچ اشــاره ای به قصد رئیس جمهور جدید آمریکا 
در خصوص انتقال ســفارت آمریــکا از تل آویو به 
بیت المقدس نشده است و »جان کری« وزیر خارجه 
آمریکا نیز از اینکــه از موضوع بحث برانگیز انتقال 
ســفارت به بیت المقدس در این کنفرانس صحبتی 
به میان نیامد اســتقبال کرد. این در حالی است که 
جنبش حماس و برخی دیگر از گروه های فلسطینی 
راه حل »دو کشور برای دو ملت« بر اساس مرزهای 
1967، را کامــال مردود می داننــد و معتقدند این 
راه حل خیانت به آرمان فلســطین اســت و موجب 
اشــغالگری های بیشــتر رژیم صهیونیستی خواهد 
شد. در واقع فلســطینی ها معتقدند که بدون پایان 

یک کشور مستقل فلسطینی با پایتختی بیت المقدس 
شــرقی هستند اما اســراییل می خواهد این شهر را 
پایتخــت یکپارچه و ابدی خــود قلمداد کند و این 
خواسته ای اســت که فلسطینی ها حسرت آن را به 

دل صهیونیست ها خواهند گذاشت.
شعار تحقق نیافتنی

در ارتبــاط با اظهارات ترامــپ مبنی بر انتقال 
سفارت از تل آویز به بیت المقدس، گمانه های زیادی 
مطرح شده است؛  برخی از کارشناسان این اظهارات 
را تبلیغاتی می خوانند و می گویند که رئیس جمهور 
وقتی به کاخ سفید برود، این شعارش را نیز فراموش 
می کند. برخی نیز می گویند ترامپ قابل پیش بینی 
نیست ولذا، ممکن است دست به چنین اقدامی بزند 

و به پیامدهای آن نیز توجه نکند.
اما در این میان، نکته ای که نسبت به آن غفلت 
می شود این است که ترامپ و خصلت های فردی اش 
مقهور سیاســت نهادینه آمریکا در قبال فلســطین 

خواهد شد.
بنابراین، صدها عامل بازدارنده، ترامپ را تعدیل 
خواهند کرد و نهایتا، آنچه را که از وی شاهد خواهیم 
بود، توپ و تشر بیشتر است، نه اقداماتی مثل جابجایی 
سفارت، که ممکن اســت منطقه و جهان را به هم 
بریزد. البته شاید هم ترامپ خطر مواجهه های بزرگ 

را هیچ بگیرد و دیوانگی بکند.
منابع:

- خبرگزاری تسنیم
- خبرگزاری خانه ملت

- سایت دیپلماسی ایرانی

غیرقانونی این شهر به عنوان پایتخت رژیم اشغالگر 
قــدس ارزیابــی کردند. جنبش مقاومت اســالمی 
»حماس« نیز ضمــن یادآوری این حقیقت تلخ که 
درد و رنج ملت فلســطین همچنان ادامه دارد و این 
ناشی از سیاست های جانبدارانه دولت های مختلف 
آمریکا به نفع رژیم صهیونیســتی اســت، از دونالد 
ترامپ رئیس جمهور آمریکا خواست که در سیاست 
خود بازنگری کرده و انصاف را در حق ملت فلسطین 
رعایــت نماید. »محمود عباس« رئیس  تشــکیالت 

در پایان می تواند به یک سونامی منجر شود. به گفته 
این مقام فلســطینی، در اصل انتقال سفارت آمریکا 
از تل آویو به بیت المقدس نه تنها ناآرامی های جدید 
در مناطق فلسطینی را به دنبال خواهد داشت، بلکه 
شــورش های ضدآمریکایی را هم در جهان عرب به 
راه می اندازد.« در واقع با این اقدام ترامپ، »بنیامین 
نتانیاهو« نخســت وزیر رژیم صهیونیستی، می تواند 
سیاست های تجاوزکارانه ای مثل کشتار فلسطینی ها 
و ادامه شهرکسازی های غیر قانونی را ادامه دهد. اما 

اشــغالگری ، تحقق صلح و ثبــات در منطقه ممکن 
نیســت و راه حل دو دولت، سرپوشی فریبنده برای 
به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی است. لیکن 
تشکیالت خودگردان فلسطین به رهبری »محمود 
عباس« مثل همیشه ساز مخالف را با ملت فلسطین 
زده و از بیانیه کنفرانس پاریس استقبال کرده است. 
عباس بار دیگر تاکید کرده که راهکار دو دولتی تنها 
راه حل مسئله فلسطین است و خواستار احیای روند 
سازش نیز شده است.آنچه مسلم است این است که 
فلسطینی ها هرگز با راه حل دو کشور مستقل در کنار 
یکدیگر موافقت نخواهند کرد و مبارزاتی که در قالب 
انتفاضه های متعدد فلسطین روی داده است نشان از 
اصرار و پافشاری بر این مسئله دارد که ملت فلسطین 
از خاک خود نمی گذرد. فلسطینی ها خواستار تشکیل 

دلیل انتقال سفارت آمریکا و راه حل دوکشور برای 
ما خوب خواهد بود.«

این واکنش تأییدآمیز به تنهایی نشان می دهد که 

حصر وراثت

کحکد رضا طاهری نسب - قاضی شورای حل اختالف 
شماره یک زاهدان

خواهان رونوشت حصر وراثت خداداد آرنگ فرزند رستم دارای شناسنامه 
739 صادره از زابل به شــرح دادخواســت تقدیمی ثبت شده به کالسه 
9509985500200699 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت 
نمــوده و چنیــن توضیح داده که شــادروان زینب کیخــا فرزند حیدر 
بشناســنامه 1303 صادره از زابل در تاریخ 1395/3/10 اقامتگاه دائمی 

خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- متقاضی با مشخصات فوق الذکر همسر متوفی

2- فاطمــه آرنگ فرزند خداداد ش ش 9293 صــادره از زاهدان فرزند 
متوفی

3- زهرا آرنگ فرزند خــداداد ش ملی 3610400900 صادره از زاهدان 
فرزند متوفی

4- صغرا آرنگ فرزند خداداد ش ش 988 صادره از زاهدان فرزند متوفی
5- رضــا آرنگ فرزند خــداداد ش ش 17955 صــادره از زاهدان فرزند 

متوفی
6- محمد آرنــگ فرزند خداداد ش ش 1122 صــادره از زاهدان فرزند 

متوفی
7- ساقعلی آرنگ فرزند خداداد ش ش 3621136797 صادره از زاهدان 

فرزند متوفی
8- ابراهیــم آرنگ فرزنــد خداداد ش ش 278 صــادره از زاهدان فرزند 

متوفی
9- موســی آرنگ فرزند خداداد ش ش 3610175354 صادره از زاهدان 

فرزند متوفی
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبــور یک نوبت آگهی 
می گردد تا چنانچه شــخصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی 
نزد او می باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یکماه به این شورا تقدیم 

دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.

م الف 3118

زاهدان - خیابان مصطفی خمینی - جنب سازمان تعزیرات حکومتی - 
مجتمع شوراهای حل اختالف استان سیستان و بلوچستان

دادخواست
خواهــان خانم بتول خلیلی دادخواســتی به طرفیت خوانده بهرام فرهنگی اســکی کنه به خواســته صدور حکم طالق 
غیابی تقدیم دادگاه های عمومی شهرســتان بویین زهرا نموده که جهت رســیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی )حقوقی( 
دادگستری شهرســتان بوئین زهرا واقع در شهرســتان بوئین زهرا- بلوار امام خمینی- خیابان ولیعصر غربی- دادگستری 
شهرســتان بوئین زهرا ارجاع و به کالســه 9509982831900294 ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن 1395/12/14 
ســاعت 10 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان/شاکی و به تجویز ماده 73 قانون 
آیین  دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی می شــود تا خوانده/متهم پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود 

نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.

مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان بوئین زهرا- علیرضا فیلو
شهرستان بوئین زهرا- بلوار امام خمینی- خیابان ولیعصر غربی- دادگستری شهرستان بوئین زهرا

آگهی حصر وراثت
آقای قادر شــهرت بروایه نام پدر عبدالزهرا بشناســنامه 1740440781 صادره 
از اهواز درخواســتی به خواســته صــدور گواهی حصر وراثــت تقدیم و توضیح 
داده که شادروان مرحوم عبدالزهرا شــهرت بروایه بشناسنامه 681 صادره اهواز 
در تاریــخ 94/8/1 در اهــواز اقامتگاه دائمی خود فوت ورثــه اش عبارتند از 1- 
متقاضی با مشــخصات فوق 2- احمد بروایه شماره شناســنامه 25 صادره شوش 
3- عبدالحســین بروایه شــماره شناســنامه 769 صادره اهواز 4- حیدر بروایه 
شماره شناســنامه 770 صادره اهواز 5- مســلم بروایه شــماره شناسنامه 2091 
صادره اهواز 6- حکیم بروایه شماره ملی 1-147535-174 صادره اهواز )فرزندان 
ذکور متوفی( 7- زهرا بروایه شــماره ملــی 1742743293 صادره اهواز )فرزند 
اناث متوفی( 8- نعیمه عیدی شماره شناسنامه 1581 صادره اهواز )زوجه متوفی( 

والغیر به شرح دادخواست تقدیمی 950567/8/95 حقوقی می باشد.
اینک با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هر کس اعتراض دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 
ظــرف یک ماه به دادگاه تقدیــم دارد واال گواهی صادر و هر وصیت نامه بجز 

سری و رسمی که بعد از این تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
قاضی شورای حل اختالف مجتمع شماره۲ اهواز 

دادنامه: پرونده های کالســه 9309986110600143 و 9409986110600080 شــعبه 3 دادگاه 
عمومی حقوقی شهرستان اهواز تصمیم نهایی شماره 9509976110600897 

خواهان ها: 1- آقای محمد رشیدی با وکالت آقای اسداله زارع فرزند ناصر به نشانی خوزستان- اهواز- 
اهواز خ سلمان فارسی بین ادهم و گندمی مجتمع نور مقابل حسینیه کاظمین و هتل  نادری ط2

2- آقای محمد رشیدی فرزند نادعلی با وکالت آقای اسداله زارع فرزند ناصر به نشانی خوزستان- اهواز- 
اهواز خ سلمان فارسی بین ادهم و گندمی مجتمع نور مقابل حسینیه کاظمین و هتل نادری ط2 واحد 
9 و آقای جمشــید ایگدر فرزند حیدرعلی به نشــانی خوزستان- اهواز- اهواز- 24 متری آزادگان- بین 

رضایی و اهوازیان- روبروی بیمارستان امام- مجتمع مهدیان 22- ط1- واحد 3
خواندگان: 1- آقای سجاد غرباوی فرزند داود به نشانی اهواز انتهای کیان نبش دادبه پ 153

2- آقای عمران داغری 3- آقای سجاد غرباوی فرزند داوود 4- آقای احمد داغری فرزند عمران همگی 
به نشانی مجهول المکان

تجدیدنظر خواسته ها: 1- مطالبه وجه چک 2- جلب ثالث )مالی منقول و غیرمنقول( 
رای دادگاه: آقــای ســجاد غرباوی فرزند داود دادخواســتی به طرفیت آقای محمد رشــیدی فرزند نادعلی 
تقدیــم نموده و وجه یک فقره چک به شــماره 046432/9204-12 به تاریخ سررســید 1393/2/1 به مبلغ 
یکصد میلیون ریال به انضمام کلیه خســارات وارده را مطالبه کرده است. سپس آقایان اسداله زارع و جمشید 
ایگدر به وکالت از ســوی آقای محمد رشیدی دادخواستی تحت عنوان جلب ثالث تقدیم نمود و آقایان احمد 
و عمــران داغــری را به عنوان خوانده مجلوب ثالث قلمداد نمودند. وکالی آقای محمد رشــیدی در تشــریح 
دادخواســت جلب ثالث در متن دادخواست تقدیمی آورده اند که موکل آنان در امر خرید و فروش توزیع مرغ 
ســرمایه گذاری نموده و این سرمایه گذاری برابر شــراکت نامه عادی مورخ 1392/12/12 صورت گرفته است 
و به موجب بندهای 3 و 4 قرارداد مذکور حق ســرمایه گذاری برای انصراف از شــرکت محفوظ شــده و بنابر 
همین سرمایه گذاری )محمد رشیدی( اظهارنامه ای که به شماره 93/340/2 ح مورخ 1393/3/4 ثبت گردیده؛ 
انصراف خود از ادامه شــراکت را اعالم کرده اســت. متعاقب اظهارنامه فوق الذکر صورتجلسه ای عادی به تاریخ 
1393/5/15 بیــن آقایان عمران داغری و محمد رشــیدی تنظیم و آقای عمران داغری متعهد گردید که یک 
فقره چک به مبلغ یکصد میلیون ریال از آقای محمد رشــیدی را که نزد آقای ســجاد غرباوی )خواهان دعوی 
اصلی( می باشد را به آقای محمد رشیدی عودت نماید. دادگاه مالحظه می نماید که قبل از تنظیم صورتجلسه 
94/5/15 بین آقایان عمران داغری و محمد رشــیدی، آقای سجاد غرباوی )خواهان اصلی( که دارنده شخص 
ثالث بوده و دلیلی بر تحصیل ســوء چک از ســوی نامبرده وجود ندارد و اصل بر این است که دارنده با حسن 
نیــت بــوده، در تاریخ 1393/2/1 چک را به بانک محال علیه برده و وجــه آن را مطالبه می نماید که به دلیل 
فقدان موجودی، گواهینامه عدم پرداخت چک صادر می شود. لذا توافق آقایان عمران داغری و محمد رشیدی 
در تاریخ موخر بر مطالبه وجه چک از ســوی دارنده با حسن نیت نمی تواند از احترام و حمایت قانونی بهره مند 
باشد. اما از آنجاییکه آقای عمران داغری به موجب صورتجلسه 93/5/15 تعهد نموده که چنانچه چک موصوفه 
را به آقای محمد رشــیدی عودت ننماید، متعهد به پرداخت وجه چک می باشد لذا به استناد مواد 10 و 219 
قانــون مدنی و ماده 313 قانون تجارت و مواد 515، 519 و 522 قانون آیین دادرســی دادگاههای عمومی و 
انقــالب در امور مدنی حکم به محکومیت آقای عمران داغری به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال بابت اصل 
خواسته و کلیه خسارات وارده اعم از هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و جریمه تاخیر تادیه 
از تاریخ سررســید چک در حق آقای سجاد غرباوی صادر و اعالم می گردد و بنابر شرح استدالل فوق مستندا 
به ماده 197 قانون اخیرالذکر حکم به برائت ذمه آقایان احمد داغری و محمد رشــیدی صادر و اعالم می شود. 
این رای در قســمت مربوط به آقای عمران داغری غیابی و ظرف بیســت روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در 
این دادگاه و ظرف مهلت بیســت روز از انقضای مهلــت واخواهی قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر 
اســتان خوزستان و در مورد برائت ذمه آقایان احمد داغری و محمد رشیدی قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه 

تجدیدنظر استان خوزستان می باشد. 
رئیس شعبه سوم دادگاه حقوقی اهواز- محمدرضا محمدزاده خوش چهره
نشانی: استان خوزستان- شهرستان اهواز- انتهای عامری- اول نیوساید- مجتمع قضایی شهید تندگویان )انرژی(

حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت حمیدرضا شیخ االسالمی فرزند محمد 
دارای شناســنامه شــماره199 ص از زاهدان به شــرح دادخواست 
تقدیمی ثبت شــده به کالسه 9509985500200693 از این شورا 
درخواســت گواهی حصر وراثــت نموده و چنیــن توضیح داده که 
شــادروان محمد شیخ االسالمی فرزند اصغر بشناسنامه 1675 ص از 
بروجرد در تاریــخ 95/9/8 اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و 

ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- متقاضی با مشخصات فوق فرزند متوفی

2- مهدی شیخ االســالمی فرزند محمد ش ش 361 صادره از زاهدان 
فرزند متوفی

3- پروانه شیخ االسالمی ش ش 832 صادره از زاهدان فرزند متوفی
4- پروین شیخ االسالمی فرزند محمد ش ش 8627 صادره از زاهدان 

فرزند متوفی
5- پری ناز شیخ االسالمی فرزند محمد ش ش 3610643390 صادره 

از زاهدان فرزند متوفی
6- فاطمه شیخ االســالمی فرزند علی محمد ش ش 32508 صادره از 

بروجرد مادر متوفی
7- مرضیه صوفی زاده فرزند غالمعلی ش ش 3670663541 صادره 

از نیمروز همسر متوفی والغیر.
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی 
می گردد تا چنانچه شــخصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی 
نزد او می باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف مدت یک ماه به این شورا 

تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
محمدرضا طاهری نسب
 قاضی شورای حل اختالف شماره یک زاهدان

زاهدان- خیابان مصطفی خمینی- جنب سازمان تعزیرات حکومتی- 
مجتمع شوراهای حل اختالف استان سیستان و بلوچستان

م الف3119

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده 
نوبت دوم

مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم شرکت تعاونی مسکن 
کارکنان اتکا در ســاعت 14 روز سه شــنبه مورخ 1395/11/12 در 
محل اصلی شرکت به آدرس اشرفی اصفهانی بعد از پل همت خیابان 
شــهید غروی پالک 27 برگزار می شود. از کلیه اعضا دعوت می شود 
شخصا یا وکالتا جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این 

جلسه حضور بهم رسانند.
ضمنا به اطالع می رســاند کــه به موجب مــاده 19 آئین نامه نحوه 
تشــکیل مجامع عمومی، تعداد آرا وکالتــی هر عضو حداکثر 3 رای 
و هر شــخص غیرعضو تنهــا یک رای خواهد بــود و اعضا متقاضی 
اعطای نمایندگی می بایســت به همراه نماینده خود حداکثر تا تاریخ 
1395/11/5 در محل اصلی شــرکت حاضر تا پس از احراز هویت و 

تائید وکالت برگه ورود به مجمع را دریافت دارند.
دستور جلسه:

1- طرح و تصویب اساســنامه جدیــد تعاونی منطبق با قانون بخش 
تعاون

2- پذیرش استعفای اکثریت اعضاء هیئت مدیره
3- تغییر نام تعاونی

4- تمدید مدت فعالیت شرکت
5- افزایش تعداد اعضاء علی البدل هیئت مدیره

هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن کارکنان اتکا

آگهی تغییرات شرکت صنایع الکتریکی ناسیونال 
ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۱44 

و شناسه ملی ۱0۱007۳60۸6 
به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1395/2/27 
تصمیمــات ذیــل اتخاذ شــد: آقای حســین حســن نایبی به شــماره ملی 
4321999944 و آقای کامران پدرام رازی به شماره ملی 0043354203 آقای 
شاهین علی محمدی به شــماره ملی 0453665284 و خانم مهراقدس نقوی 
جهرمی به شماره ملی 0038080931 و آقای نوبویا سوهیرا به شماره پاسپورت 
TR5359094 به ســمت اعضــای هیئت مدیره برای مدت دو ســال انتخاب 
گردیدند. موسســه حسابرسی آزموده کاران به شناســه ملی 10100468600 
بعنوان بازرس اصلی و موسســه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به شناسه 
ملی 10100121718 به ســمت بازرس علی البدل برای مدت یک ســال مالی 

انتخاب گردیدند. روزنامه کیهان جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت خدماتی ساتر سبز 
سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸4۱0۲ 

و شناسه ملی۱0۱0۲۲6۲۳۹۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1395/4/1 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدرضا مشایخی به 
شــماره ملی 1218998121 به نمایندگی از شرکت گروه طلیعه سبز با شناسه ملی 10102853650 
به ســمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره- مجید نورعلی به شماره ملی 0055183999 به نمایندگی 
از شرکت مهندسی آماد بهینه ساز به شناسه ملی 10102251738 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره- 
مجید فرنوش به شــماره ملی 0045703787 به نمایندگی از شــرکت ناصرین وحید به شناسه ملی 
10102255011 بــه ســمت عضو هیئت مدیره- جعفر حســن نژاد به شــماره ملی 2690151456 
به نمایندگی از شــرکت بازرســی مهندســی و کنترل کیفیت سنجش گســتر دانا به شناســه ملی 
10102384287 به ســمت عضو هیئت مدیره- نصراهلل شادی نســب به شماره ملی 4569828310 
به نمایندگی از موسســه آموزشــی آماد و پشــتیبانی دستواره به شــماره ثبت 11984 شناسه ملی 
10100467987 به ســمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور 
شــرکت از قبیل چک ســفته برات قراردادها و عقود با امضاء ثابت مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء 
هیئت مدیــره همراه با مهر شــرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری بــا امضاء مدیرعامل همراه با مهر 

شرکت معتبر خواهد بود.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت صنایع چوب گازر 
سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۳6۸ 

و شناسه ملی ۱0۱0047۹۲۵۹
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره  مورخ 1395/6/14 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: آقای سیداسمعیل گازر به شماره ملی 0033744599 
بســمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای سیدمحمود گازر به 
شماره ملی 1261550641 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم 
اعظم سادات گازر به شماره ملی 1261521560 بسمت عضو هیئت 
مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور و چکها 
و ســفته ها و بروات و قراردادها و اوراق عادی و اداری با مدیرعامل به 
تنهایی و با مهر شــرکت معتبر می باشد. هیئت مدیره کلیه اختیارات 

مندرج در ماده 33 اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1395/4/10 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی 
به 1394/12/29 به تصویب رســید. آقای محمدرضا مرادی به شــماره 
ملی 2591221049 به ســمت بازرس اصلی و آقای بهنام پوررجب زاده 
بلگوری به شــماره ملی 2594535850 به سمت بازرس علی البدل برای 
مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت 
نشــر آگهی های شــرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره برای مدت 
دو ســال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای ســعید حبیبی به شــماره 
ملی 0059473991 خانم صدیقه حســینی لواســانی به شــماره ملی 

0041670795 خانم سوسن حبیبی به شماره ملی 0058337229 .

آگهی تغییرات شرکت سفال سقف سهامی خاص
 به شماره ثبت 16883 و شناسه ملی 10100600437

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مــورخ 1395/4/14 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: آقای توکل نظری به شــماره ملی 5889592300 به 
عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای مجید صیامی نمینی به شــماره ملی 
2031506201 به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای ســیدعباس 
میرشفیعی به شماره ملی 5769682132 به عنوان عضو هیئت مدیره و 
مدیرعامل انتخاب گردیدند. امضاء  کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله 
چک، سفته، برات و غیره با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با 
مهر شــرکت معتبر است و امضاء اوراق عادی با امضاء مدیرعامل همراه 

با مهر شرکت معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت آب  معدنی آمولو سهامی خاص
 به شماره ثبت 14956 

و شناسه ملی 10760256439

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب محمدرضا حسینی فرزند علی 
به شماره شناسنامه 4424 صادره از بوشهر در مقطع کاردانی 
پیوسته رشته نقشه کشــی معماری - معماری صادره از واحد 
دانشگاهی بوشهر با شــماره 6/3329-11-16 مفقود گردیده 
از یابنده خواهشــمند است مدارک را به دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد بوشــهر به نشانی بوشــهر - باغ زهرا - آتش نشانی کوچه 

کنار بیمه دانا ارسال نماید.

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای محمد داداشــعلی دارای شــماره شناســنامه 1 به شرح 
دادخواست به کالسه یک سیار از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان عزیز آقا 
داداشعلی به شناسنامه 1304 در تاریخ 1372/8/22 اقامتگاه 
دائمــی خود در آوج را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به:
1- محمد داداشــعلی فرزند عزیز بــه ش ش 1 به تاریخ تولد 

1356 )پسر متوفی( 
2- زهرا داداشــعلی فرزند عزیز به ش ش 2377 به تاریخ تولد 

1343 )دختر متوفی(
3- زهره داداشعلی فرزند عزیز به ش ش 2 به تاریخ تولد 1346 

)دختر متوفی(
4- معصومه داداشــعلی فرزند عزیز به ش ش 2943 به تاریخ 

تولد 1351 )دختر متوفی( 
5- خــرده افتخاری فرزند محمدعلــی به ش ش 1427 تاریخ 

تولد 1312 )همسر متوفی(
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کســی اعتــراض دارد و یا وصیت نامه از 
متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا 

تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه اول شورای حل اختالف - شهرستان آوج

آگهی حصر وراثت
بانو کشور شــهرت قالوندی نام پدر سبزی بشناسنامه 944 صادره از اندیمشک درخواستی به 
خواسته صدور گواهی حصر وراثت تقدیم و توضیح داده که شادروان مرحوم سیدمسعود شهرت 
قائم مقامی بشناســنامه 773 صادره اندیمشک در تاریخ 87/4/12 در اندیمشک اقامتگاه دائمی 
فوت ورثه اش عبارتند از 1- متقاضی کشــور قالوندی به ش ش 944 صادره از اندیمشک )مادر 
متوفی( و الغیر. اینک با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکس اعتراض دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به 
دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر و هر وصیت نامه بجز ســری و رسمی که بعد از این تاریخ 

قاضی شعبه 2 شورای حل اختالف اندیمشکابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.

شناســنامه مالکیت خودرو هیوا ندای سانتافه 2400 به 
شماره پالک 31987 - اروند به رنگ مشکی مدل 2015 
و شــماره موتور G4KEEU489455و شــماره شاسی 
KMHSU 81CDFU 410188 بنــام عبــاس قیم 
فرزند جعفر مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی فقدان سند مالکیت

سیروس قنبرپور - رئیس ناحیه ۱ ثبت اسناد 
و امالک کرج

خانم مدینه شموئی دالئی میالن ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده اعالم نموده 
اســت که سند مالکیت ششدانگ آپارتمان مســکونی به مساحت 160/93 متر مربع قطعه 
2 تفکیکی به شــماره 15026 فرعی از 22 از اصلی مفــروز از پالک 4350 فرعی از اصلی 
مذکور واقع در اراضی شهرک جهان نما جزء حوزه ثبتی شهرستان کرج مورد ثبت 212772 
صفحه 50 جلد350 امالک به نام مدینه شــموئی دالئی میالن ثبت و صادر گردیده و برابر 
سند قطعی                 شماره               دفتر خانه 155 کرج به متقاضی منتقل شده و 
به موجب ســند رهنی شماره ... دفترخانه .... در رهن ... می باشد. به علت پرس شدن سند 
مفقود گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است. لذا مراتب به استناد تبصره 
یک اصالحی به ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود تا چنانچه کسی 
مدعی وجود ســند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله نســبت به ملک مذکور باشد از تاریخ 
انتشار این آگهی به مدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت به این اداره 
تســلیم تا وفق مقررات عمل گردد بدیهی اســت چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضی واصل 
نشــود و یا در صورت اعتراض اصل ســند ارائه نگردد سند مالکیت المثنی طبق مقررات به 

متقاضی تسلیم خواهد شد.

20049
94/12/22

20049
94/12/22

آگهی تغییرات شرکت باختر تعمیر 
ارومیه سهامی خاص به شماره ثبت 

44۲6 و شناسه ملی ۱0۲۲00۸۱0۲۸

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1395/1/16 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد:

1- با استعفای خانم فلکناز شموگردیان از عضویت اصلی هیئت مدیره و شرکت موافقت گردید.
2- آقایــان جاویــد دروخــوار بشــماره ملــی 2752738714 و داود دروخــوار بشــماره ملی 
111 2752735 و خانم لیال دروخوار بشــماره ملــی 2740974884 بعنوان اعضای اصلی هیئت 

مدیره بمدت دو سال انتخاب شدند.
3- آقــای رامین قــادری بشــماره ملــی 2851051652 بعنوان بــازرس اصلــی و خانم زیور 
شرونژاد دله زي بشماره ملی 2851061879 بسمت بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب شدند.

4- روزنامه کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
با ثبت این مستند تصمیمات انتخاب مدیران، انتخاب بازرس، انتخاب روزنامه کثیراالنتشار انتخاب 
شــده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شــخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های 

سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.


