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صفحه 6
پنج  شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹6 

۲۱ شعبان ۱4۳۸ - شماره ۲۱6۲6

در منطقه بحران زده غرب آســیا، هیچ بحرانی مثل جنگ علیه 
مردم یمن، کشور متجاوز از ملت تحت ستم و تجاوزگری، مشخص 
نیست، همه می دانند که رژیم سعودی از پنج فروردین 1394 بی هیچ 
د لیل محکمه  پسندی حمالت هوایی خود را علیه مردم یمن آغاز کرده 
است و از آن زمان تاکنون، عمدتا مناطق مسکونی و زیرساخت های 

مدنی و روستایی را ویران کرده و می کند.
البته، شاید برخی سوریه را مرحج تر بدانند و بگویند هم جنگ در 
این کشور طوالنی تر بوده و کم کم دارد هفتمین سال خود را تجربه 
می کند و هم ابعاد فاجعه در ســوریه عمیق تر و گســترده تر  بوده و 
تاکنون جان بیش از 400 هزار نفر را گرفته است و تلفات 10 تا 15 

هزار نفری در یمن، اصال با آن قابل مقایسه نیست.
همه موارد فوق درست است، ولی بحث در اینجا بر سر شفافیت 
است. در سوریه کشورهای حامی تروریست ها، از جمله عربستان، به 
طور غیرمستقیم و از طریق تروریست های مورد حمایت خود، دست 
به جنایت می زنند و عالوه بر اینکه شمار زیادی تروریست را به خاک 
سوریه وارد می کنند، از میان سوری ها هم یارگیری می کنند و همه 
دســتگاه  های تبلیغاتی خودرا به کار می گیرند تا بگویند که آنچه در 
سوریه جریان دارد، جنگ سوری - سوری است. همین ویرگی، بحران 

سوریه را از بحران یمن متمایز می کند.
نبرد در یمن شفاف است؛ از یک سو جنگنده ها از مرزهای شمالی 
و غربی وارد می شوند و زنان و کودکان را بمباران می کنند و از سوی 
دیگر، شهروندان یمنی در درون خاک خود به دفاع از مرزها می پردازند 
و یا در واکنش به بمباران ســعودی ها، موشک - پرانی می کنند و یا 

وارد مناطق مجاور مرزی می شوند.
بنابراین، چیــزی که در یمن جریان دارد، یک تابلوی مطلق از 
ستمگری و ستم کشی، تجاوز و دفاع و قلدری و مظلومیت است. در 
یک کالم؛ آش در یمن به قدری شور است که حتی محافل اروپایی 
و آمریکایی هم نســبت به مناسبات پنهان و آشکار میان دولت های 
خود و عربســتان سعودی حساس هستند و مقاماتی که با آل سعود 
مراوده دارند، مجبور می شــوند به گونه ای، کار خود را توجیه کنند. 
اما، این همه اصرار برای حفظ و تقویت ارتباط با سعودی های بدنام 

به خاطر چیست؟ این سوالی است که قصد داریم در طول مقاله، به 
آن پاسخ بگوئیم.

سود کثیف
جنگ یمن به طور حتم برای مردان، زنان و کودکان یمنی نکبت 
و فاجعه اســت، اما برای آمریکا و انگلیس و برخی کشورهای دیگر، 
فرصت های سودآوری را ایجاد کرده است، به طوری که اگر قرار است 
اقتصاد بحران زده چشم آبی ها تکانی بخورد و مجددا رونق بیابد، حاال 
حاالها باید خون صاف کودکان یمنی ریخته شــود و در این وسط، 
کسی داللی این معامله کثیف را می کند که کلیددار کعبه هم هست 

و نام »خادم الحرمین« را یدک می کشد.
در این میان، چیزی که حیرت انگیز است، اینکه در برخی موارد 
خود غربی ها از این معامله کثیف دچار عذاب وجدان می شوند، ولی 

جامعه سعودی حساسیتی از خود نشان نمی دهد.
انگلیس 

بنابر اظهارات »ویتالی چورکین« نماینده فقید روسیه در سازمان 
ملل که آبان ســال گذشــته صورت گرفت، و روزنامه های انگلیسی 
»ایندیپندنت« و »گاردین« آن را پوشش داده بودند، انگلیس از قبل 
جنگ علیه یمن، بیش از ســه میلیارد پوند به جیب زده است. این 
سه میلیارد پوند سود که معادل پنج میلیارد دالر می شود، صرفا در 
برابر فروش سالح از جنگ افزارهای معمولی تا بمب های مرگ آور و 

ممنوعه خوشه ای را شامل می شود.
اما، از آبان ماه تاکنون حدودا شش ماه می گذرد و اگر بخواهیم 
تا االن را پوشــش بدهیم، باید حدودا یک میلیارد پوند دیگر را هم 

به آن بیفزاییم.
به هر حال، هم رقم سرگیجه آور به تنهایی می تواند توضیح دهد و 
از این مسئله رمزگشایی کند که چرا سران انگلیس همه سرزنش های 
برخی محافل داخلی و مردم را به جان می خرند و به معامله کثیف 

با رژیم آل سعود را ادامه می دهند.
اما، ماجرا فقط همین نیست و جنبه دردآورتری هم دارد؛ از همان 
ابتدا پرونده یمن در شــورای امنیت سازمان ملل تحت نظر نماینده 

انگلیس قرار داشته است!
تاکنون بارها اتفاق افتاده است که ده  ها زن و کودک یکجا بر اثر 
بمباران جنگنده های سعودی جان خود را از دست داده اند. کافی بود 
که یکی از این اتفاقات توسط کشورهای غیر همسو صورت می گرفت؛ 

انگلیس و آمریکا به همراه محافل سیاسی و رسانه ای غرب جنجال های 
زیادی راه می انداختند و هرگونه تحریم و فشارهای بین المللی دیگر 
و حتی حمله نظامی را علیه کشور هدف، زمینه سازی می کردند. اما 
به خاطر حمایت محســوس انگلیس، رژیم آل سعود از بابت شورای 

امنیت، آسوده خاطر بوده است.
به عنوان مثال، هواپیماهای ائتالف سعودی هشتم دی ماه گذشته 
یک مجلس عزاداری را در »صنعا« پایتخت یمن بمباران کردند و با 

قتل عام ده ها زن و کودک، جنایت بزرگی را مرتکب شدند.

کــه دولت و یا انقالبیون یمن بگویند، این مــوارد به طور مکرر در 
گزارش های نهادهای غربی مثل »یونیسف«، »دیده بان حقوق بشر« 

و یا »عفو بین الملل« دیده می شوند.
نشریه »دی سایت« به این بسنده نکرده و حتی گزارش داده که 
دولت آلمان تکنیک های نظامی در اختیار رژیم آل سعود قرار می دهد 

تا آنها را علیه غیرنظامیان در یمن به کار بگیرد.
آمریکا

اما، بزرگترین سرمایه گذار و سود برنده جنگ یمن آمریکاست. با 

دولت انگلیس در شورای امنیت به عنوان مسئول پرونده یمن، 
پیش نویس بیانیه ای را به عنوان واکنش به جنایت فوق، آماده کرده 
بود که هیچ جنبه الزام آوری را برای ریاض ایجاد نمی کرد و »ویتالی 

چورکین« آن را »توهین به مردم یمن« دانست.
چرا انگلیســی ها این طور رفتار می کنند؟ چون یمن برای آنها، 
ســرزمین رویاهاست و آنها وقتی نام یمن را می شنوند، به یاد سود 

سرشار و بادآورده می افتند و قند توی دلشان آب می شود!
یمن برای دولت محافظه کار انگلیس یک فرصت است و اگر جنگ 
ادامه یابد، فرصت های شــغلی برای هزاران نفر در صنایع تسلیحاتی 
انگلیس بر می گردد و شــانس و اقبال بار دیگر به اقتصاد این کشور 

رو می کند.
آلمان

جنگ یمن برای آلمان نیز بسیار سودآور است و برلین هم مثل 
لندن، نمی خواهد این سفره پربرکت به این زودی ها جمع شود.

نشــریه آلمانی »دی سایت« اواســط فروردین ماه گذشته طی 
گزارشی، در این مورد دست به افشاگری های جالبی زد؛ در این گزارش 
که پایگاه »مشرق نیوز« در ایران آن را منتشر کرد، آمده است، صادرات 
سالح آلمان به سه کشور قطر، عربستان سعودی و امارات که درگیر 

جنگ ویرانگر یمن هستند، روند بسیار رو به افزایشی داشته است.
طبق این گــزارش، دولت آلمان تنها طی ســال 2016 مجوز 
صادرات تسلیحات به ارزش شش میلیارد و 880 میلیون یورو برای 
شــرکت های سازنده سالح در این کشــور صادر کرده و این مقدار 
تقریبا حدود سه میلیارد بیشتر از دو سال گذشته است. در میان 10 
کشــور دریافت کننده سالح از آلمان، نام سه کشور متجاوز به یمن 

دیده می شوند.
همین نقش پررنگ دولت آلمان در کشتار زنان و کودکان یمن، 
باعث شده است که برلین نیز مثل لندن، مورد شماتت احزاب مخالف 
و برخی از نهادهای حقوق بشری قرار گیرد. اما چیزی که در این میان 
بی وقفــه ادامه دارد و تحت تأثیر مخالفت ها قرار نمی گیرد، صادرات 
سالح برای ارتش های ائتالف متجاوز سعودی است و به نظر می رسد 

که فقط یک نیروی برتر می تواند این روند را متوقف کند.
همانطور که طی 26 ماه اخیر شاهد بوده ایم، برای جنگنده های 
ســعودی همه چیز در یمن یک هدف نظامی به حساب می آید، چه 
بیمارستان باشد، چه مدرسه و یا یک مهد کودک! این چیزی نیست 

توجه به شواهد و قرائن، به نظر می رسد که واشنگتن می خواهد بخش 
اعظم دالرهای نفتی را که در عربســتان سعودی جا خوش کرده اند، 
به اقتصاد آسیب دیده آمریکا برگرداند و باعث رونق این کشور شود.
در حــال حاضر آمریکا در آســتانه تکمیــل قراردادهایی برای 
فروش بیش از 100 میلیارد دالر به عربستان است و گفته می شود 
که همزمان با ســفر »دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا به ریاض 

)96/3/3(، این قراردادها نهایی می شوند.
یک مقام کاخ ســفید که نامش ذکر نشــد، فــاش کرد، ارزش 
قراردادهایی که ظرف دهه آینده میان ریاض و واشنگتن امضاء خواهد 
شــد، احتماالً از رقم 300 میلیارد دالر فراتر می رود. در یک حساب 
سرانگشــتی، این یعنی اینکه بحران و جنگ در منطقه غرب آسیا و 
یمن، طی سال های آتی ادامه می یابد و حتی شعله ورتر هم می شود، 
و مردم کشــورهای منطقه باید خــود را برای نبردهای طوالنی تر و 

سخت تر آماده کنند.
گدایی جنگ

»هربرت مک مستر« مشاور امنیت ملی آمریکا گفته که هدف از 

سفر ترامپ به خاورمیانه، »حمایت از صلح« است. در این سفر قرار 
است ترامپ ابتدا به عربستان و سپس به فلسطین اشغالی سفر کند.
برای رئیس جمهور آمریکا در عربستان سه نشست برنامه ریزی 
شده است؛ نشست موسوم به »نشست سران عربی-اسالمی- آمریکا«، 
نشست ترامپ با سران کشورهای عضو »شورای همکاری خلیج فارس« 

و »نشست ترامپ با سران عرب.«
خوشبختانه در گیر و دار سفر ترامپ به خاورمیانه، او و دستیارانش 
اظهاراتی را بر زبان آورده اند که نیت واقعی کاخ سفید را از این سفر 
برمال می کند؛ نیتی که درســت مقابل ادعای مک مستر قرار دارد. 
ترامپ هفته گذشــته گفته بود عربستان بابت حمایت های آمریکا، 

کاخ سفید را برمال می کند، اظهارات »شان اسپایسر« سخنگوی کاخ 
ســفید است؛ طبق گزارش خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسالمی از 
نیویورک، اسپایســر هدف از سفر ترامپ به منطقه را ایجاد جبهه ای 
علیه ایران ذکر کرد. سخنگوی کاخ سفید گفت: با رهبری پرزیدنت 
ترامپ، رهبران منطقه برای ایجاد جبهه ای علیه تروریســم و مقابله 
با ایران و اسد )رئیس جمهور سوریه( متحد می شوند. وی رژیم های 
مرتجع عرب وابسته به آمریکا را متعلق به »جهان متمدن« خواند و 
برای ایران و کشورهای عضو مقاومت و حزب اهلل نیز از صفت »اسالم 

افراطی« استفاده کرد.
اما، آنچه که به بحث ما مربوط اســت این است که ره آورد سفر 
ترامپ به منطقه، فاجعه برای ملت های مظلوم و جنگ زده و عمیق تر 

شدن شکاف میان جوامع اسالمی خواهد بود.
ترامپ می خواهد ســالح بفروشــد و دالرها را ببرد و الزمه این 
تجارت پرســود  هم گرم نگه داشتن بازار جنگ است. در این معامله 
نیــز »رونق« و »نکبت« با هم مبادله می شــوند؛ رونق برای اقتصاد 
بحران زده آمریکا و نکبت و جنگ نیز برای ملت های مسلمان منطقه!

اشاره:
»دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا، قرار است سوم 
خرداد به عربستان برود و در این سفر وی، قرار است میان 
ریاض و واشنگتن قراردادهای تسلیحاتی به ارزش حدود 100 
میلیارد دالر امضاء شود و بر اساس اظهاراتی که از آمریکا 
به گوش می رسد، قرار اســت که سقف ارزشی قراردادها 
میان طرفین طی یک دهه آینده به 300 میلیارد دالر برسد. 
در مجموع، نشانه هایی که از ماجرای سفر ترامپ به چشم 
می رسند، از مزمن شدن بحران در غرب آسیا خبر می دهند. 
بحرانی که به اقتصاد آمریکا پیوند خورده و دالل آن، شخص 
ترامپ است. اما به هر حال، باید دید که این دالل مدعی تا 
چه حد حرفه ای است و تا چه اندازه می تواند انبان خود را پر 
کند. عالوه بر آمریکا، دیگر کشورهای اروپایی به ویژه آلمان 
و انگلیس هم از قبل برای خود توبره دوخته اند و تاکنون نیز 

میلیاردها دالر از بازار مکاره غرب آسیا برده اند.
مطلب حاضر که مبتنی برداده هــای خبرگزاری ها و 
رسانه های مختلف است، سودهایی را که سه کشور انگلیس، 
آلمان و آمریکا فقط از قبل جنگ یمن برده اند منعکس کرده 
و در مورد پیامدهای سفر ترامپ به ریاض نیز تحلیلی ارائه 

می دهد.
سرویس خارجی

 سبحان محقق

آل  سعود از واشنگتن 300 میلیارد دالر سالح می خرد

سهم واقعی هزینه های خود را 
نمی پردازد. جملــه فوق عالوه 
بر اینکه پوشالی بودن و وابسته 
بــودن رژیم آل ســعود را برمال 
می کنــد و نشــان می دهد که 
تا چه انــدازه این رژیم متزلزل 
را  کارشناسان  ذهن های  است؛ 
به سمت بحران های جاری غرب 
آسیا مثل بحران سوریه و بحرین 
و یمن می برد و ترامپ می خواهد 
بگوید که این بحران ها قبل از هر 
چیز، موجودیت آل سعود را هدف 
قرار داده اند و برای آمریکا خطر 
درجه دوم محســوب می شوند 
وحتی همان طور که ذکر شده 
اســت، برای آمریکا یک فرصت 

بزرگ سودآور است.
مورد دیگری که نیت واقعی 

معامله ترامپ در ریاض
رونق برای آمریکا، جنگ برای ملت ها

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم زهرا خســروجردی دارای شناســنامه شــماره 924 به شــرح 
دادخواست به کالســه ــــ 10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شــادروان فرخ غفورزاده به شناســنامه 21562 در تاریخ 
81/12/3 در اقامتــگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به: 1- محمدحسن خســروجردی فرزند مالعلی به ش ش 1023 
متولد 1305 همســر مرحومه 2- زهرا خســروجردی فرزند محمدحسن به ش ش 
924 متولد 1333 فرزند مرحومه 3- فاطمه خســروجردی فرزند محمدحســن به 
ش ش 190 متولد 1339 فرزند مرحومه 4- محترم خسروجردی فرزند محمدحسن 
بــه ش ش 687 متولد 1336 فرزنــد مرحومه 5- معصومه خســروجردی فرزند 
محمدحســن به ش ش 60 متولد 1342 فرزند مرحومه. اینک با انجام تشــریفات 
مقدماتی درخواســت مزبور را  به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی 
می نماید تا هرکســی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 

نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف شهرستان سبزوار

88
96

خانم شــهربانو وزینی نور فرزند نصرت اله دادخواســتی بطرفیت آقای محســن 
عباســی فرزند علیمراد به خواســته الزام زوج به طالق به دادگســتری اسدآباد 
تقدیم داشته که جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع و به کالسه 960124/ش1ح 
ثبت و وقت رســیدگی برای روز یکشنبه مورخ 1396/5/8 ساعت 9 صبح تعیین 
گردیده اســت حســب اعالم خواهان، خوانده مجهول المکان می باشد لذا بنا به 
تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســی مدنی بدینوسیله یکنوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشــار آگهی می شود تا نامبرده مذکور ظرف مدت یک ماه از تاریخ نشر 
آگهی به دفتر شــعبه اول حقوقی دادگاه عمومی اسدآباد مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود اخطاریه و ضمائم دادخواست آن را دریافت و در وقت رسیدگی 
معین شده جهت استماع شهادت شهود حضور یابد و اال دادگاه تصمیم مقتضی 

اتخاذ خواهد کرد.
مدیردفتر شعبه اول دادگاه
 عمومی حقوقی اسدآباد- مصطفایی

آگهی وقت دادرسی

م الف 1351

آگهی وقت دادرسی

مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی 
اسدآباد - مصطفایی

خانم ســپیده صفریان فرزند حسن دادخواستی بطرفیت داود رمضانی فرزند 
محمود بخواســته مطالبه مهریه به دادگســتری اســدآباد تقدیم داشته که 
جهت رســیدگی به این شعبه ارجاع و بکالسه 950300/ش1ح ثبت و وقت 
رسیدگی برای روز سه شــنبه مورخ 96/4/20 ساعت 10/30 تعیین گردیده 
است حســب اعالم خواهان خوانده مجهول المکان می باشد لذا بنا به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرســی مدنی بدینوسیله یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می شــود تا نامبرده مذکور ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
نشر آگهی به دفتر شعبه اول حقوقی دادگاه عمومی اسدآباد مراجعه و ضمن 
اعالم نشــانی کامل خود اخطاریه و ضمائم دادخواســت آن را دریافت و در 
وقت رســیدگی معین شده در دادگاه حضور یابد و اال دادگاه تصمیم مقتضی 

اتخاذ خواهد کرد.

م الف 1372

آگهی ابالغ دادخواست و 
ضمایم و وقت دادرسی

مدیر دفتر شعبه هفتم شهری
 شورای حل اختالف تنکابن

به 1- جهانگیــر بهرامی فرزند نصراهلل 2- مهدی حقیقت پژو فرزند مصیب ســاکن تنکابن - 
پســکالیه کوچک - آپارتمان شــاهنظری طبقه دوم واحد 8 که فعال مجهول المکان می باشند 
اخطار می شود خانم مریم سلطانیان فرزند فرزاد دادخواستی بخواسته مطالبه وجه باستناد فتوکپی 
مصدق کارت ملی - فتوکپی مصدق چک - فتوکپی مصدق گواهی عدم پرداخت و... شــورای 
حل اختالف تنکابن که به کالســه 30/96/ش 7 مورخ 96/1/28 شــعبه هفتم شــورای حل 
اختالف ثبت و وقت دادرســی بروز 96/3/27 روز شــنبه ســاعت 9/30 تعیین گردید اینک به 
درخواســت مریم سلطانیان و دستور دادگاه و باستناد ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی بانتشار 
یک نوبت آگهی اول در یکی از جراید کثیراالنتشــار بشــما ابالغ می شود ظرف یکماه از تاریخ 
انتشــار آگهی برای دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمایم بدفتر این شورا مراجعه و در وقت 
مقرر جهت رســیدگی حاضر شــوید در صورت عدم حضور دادگاه غیابا رسیدگی خواهد نمود. 
چنانچه منبعد ابالغی بوســیله آگهی الزم باشــد فقط یک نوبت در روزنامه، مدت آن ده روز 

خواهد بود.

اخطاریه

رئیس شورای حل اختالف سرخون  
رضا حیدری

در پرونده کالســه 21/96 این شــورا با توجه به فــوت مرحوم ایاز 
شــهبازی گندمکاری فرزند زلفعلی توسط خانم سنگین جان شیرانی 
درخواست تحریر ترکه شده و قرار تحریر ترکه صادر گردیده و برای 
1396/4/3 راس ســاعت 16 بعدازظهر وقت رسیدگی جهت تحریر 
ترکه تعیین شده است لذا بدین وسیله به تمامی ورثه متوفای یاد شده 
یا نمایندگان قانونی و بســتانکاران از متوفی و مدیونین به وی و هر 
کــس که به هر طریق حقی بر ترکه متوفی دارد ابالغ می گردد تا در 
ساعت و تاریخ یاد شــده در شورای حل اختالف شهر سرخون واقع 
در استان چهارمحال و بختیاری - شهرستان اردل - بخش میانکوه 

جهت شرکت در عملیات تحریر ترکه حاضر شوند.

آگهی ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی
بدینوســیله به آقــای علی اکبر زرقی فرزند محمــد فعال مجهول المکان ابالغ می شــود که بانک قوامین 
دادخواســتی به خواسته مطالبه وجه به طرفیت شما به شعبه اول شــورای حل اختالف ارائه و به کالسه 
1/95/672 ثبت و برای روز چهارشــنبه مورخه 96/4/14 ســاعت 18 وقت رسیدگی تعیین گردیده است 
لذا به اســتناد ماده 73 ق- آ- د-م مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشــار درج می گردد شما می توانید 
قبل از رسیدگی به دبیرخانه شورای حل اختالف شعبه اول شهرستان سبزوار مستقر در مجتمع شماره  به 
نشــانی چهارراه دادگستری مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود  نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت 

و در وقت مقرر جهت رسیدگی در شورا حاضر شوید. در صورت عدم حضور غیابا رسیدگی خواهد شد.
مسئول دبیرخانه شعبه اول شورای حل اختالف سبزوار

به موجب درخواســت اجرای حکم مربوطه به شماره 9610095255200456 و شماره دادنامه 
مربوطه 9509975255201212 محکوم علیه محســن مجیدی محکوم است به تنظیم سند 
رســمی 6 دانــگ اعیانی یک باب منزل مســکونی تحت پالک ثبتی شــماره 369 فرعی از 
باقی مانده 283 فرعی در اراضی جعفرآباد پالک 8 اصلی بخش 12 ســبزوار و پرداخت هزینه 

دادرسی به مبلغ 577050 ریال در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی در حق دولت.
مدیردفتر شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی
شهرستان سبزوار- محمد برغمدی

محل امضاء رئیس و مهر دادگاه: محمود وثوقی

سند مالکیت )برگ ســبز( و سند کمپانی خودروی تیبا به 
شــماره انتظامی 247 و 96 ایــران 66 مدل 1393 رنگ 
ســفید- روغنی شــماره موتور 8138658 شماره شاسی 
NAS811100E5785324 به مالکیت سیدحســام ظفر 

صادقیان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

آگهی دعوت از بستانکاران شرکت زمزم خوزستان )نوبت دوم(
)سهامی خاص - در حال تصفیه( به شماره ثبت ۱۳۲ 

و شناسه ملی ۱04۲00۲5۹۲۱
به موجب ماده 225 قانون تجارت از کلیه بســتانکاران شــرکت زمزم خوزســتان )سهامی خاص - در حال 
تصفیه( دعوت می شود با در دست داشتن مستندات طلب خود از تاریخ انتشار اولین نوبت این آگهی به مدت 
6 ماه به آدرس تهران، خیابان گاندی، کوچه چهارم، پالک 3، طبقه اول مراجعه نمایند. بدیهی است پس از 

انقضای مدت مذکور هیچگونه ادعایی از این بابت مسموع نخواهد بود.
هیئت تصفیه شرکت زمزم خوزستان 
) سهامی خاص - در حال تصفیه(

اطالعیه
به اطالع می رساند پروانه مسئول فنی آقای دکتر حمیدرضا ناظم )مسئول فنی درمانگاه 
3/8 تاریخ 82/5/28  شماره 2 بهداشت و درمان صنعت نفت فارس( به شماره 1485 1/
به آدرس شیراز: ابتدای خیابان آبیاری، جنب درمانگاه سروش، پالک ثبتی شماره 42-
فرعی از 1710 اصلی واقع در بخش 4 شیراز مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
روابط عمومی بهداشت و درمان 
صنعت نفت فارس و هرمزگان

تاریخ انتشار 96/2/28
آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول

شرکت تعاونی مسکن آرمان اسکان ایرانیان
به شماره ثبت ۱۸0۲64 بشناسه ملی۱0۱0۲۲۲4775

از کلیه اعضاء محترم دعوت می شود که در جلسه مجمع عمومی فوق العاده 
نوبت اول که رأس ســاعت 9 صبح روز چهارشنبه 96/3/10 در محل پروژه 
مدائن واقع در پاکدشــت- میدان پارچیــن- بلوار پارچین روبه روی مجتمع 
مسکونی شــهید نامجو، مجتمع مسکونی مدائن برگزار می گردد حضور بهم 
رســانند. توضیح اینکه چنانچه حضور عضوی در جلسه میسر نباشد می تواند 
حق رأی خود را با وکالت به غیر واگذار کند )هر عضو می تواند وکالت 3 نفر 
و غیر عضو وکالت یک نفر را بپذیرد( حضور شــخص وکیل و موکل به طور 
همزمان به مدت 12 روز از تاریخ انتشــار در دفتر تعاونی جهت تنظیم برگ 
نمایندگی الزامی اســت، بررسی و تأئید برگ نمایندگی توسط هیئت مدیره و 

بازرس تعاونی صورت می پذیرد.
دستور جلسه:

1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس
2- تمدید مدت فعالیت تعاونی برای پنج سال دیگر از تاریخ 95/8/9 )اصالح 

ماده 6 اساسنامه(
3- اصــالح ماده 34 اساســنامه شــرکت مبنی بر انتخاب یــک نفر عضو 

علی البدل بازرس همزمان با انتخاب بازرس اصلی
رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن

آگهی فقدان
ســند مالکیت به شماره مسلســل 092871 الف/91 نسبت به 
سه دانگ مشــاع از ششدانگ یک باب خانه تحت پالک 706 
فرعی از پالک 113 اصلی موسوم به چنگوره واقع در بخش ده 
قزوین ذیل ثبت 6468 صفحه 377 دفتر امالک جلد 45 به نام 
بتول اســمعیلی فرزند جعفرعلی دارای شماره شناسنامه 1188 
ثبت و صادر گردید ســپس برابر درخواست شماره 8000345- 
95/5/10 اظهار شــده که سند مالکیت فوق االشاره مفقود شده 
و درخواســت صدور سند المثنی گردیده است مراتب در اجرای 
تبصره یک الحاقی به مــاده 120 آئین نامه قانون ثبت مصوب 
53/11/20 در یک نوبت آگهی می گردد تا هر کســی نسبت به 
ملک مورد آگهی ادعایی دارد از تاریخ انتشــار به مدت 10 روز 
ضمن ارائه مســتندات خود مراتب اعتراض را کتبًا به اداره ثبت 
اســناد و امالک آوج ارائه چنانچه ظرف مــدت مقرر اعتراض 

واصل نگردد سند المثنی صادر و تسلیم خواهد شد.
رئیس ثبت اسناد و امالک 
شهرستان آوج- قدیم آبادی

»آگهی حصر وراثت«
آقــای ایــوب رنجبری حســنلوئی به شــماره شناســنامه 177 و شــماره ملی 
1699425566 و طی کالســه پرونده 960093 درخواســت گواهی حصر وراثت 
نموده توضیح داده مرحومه رباب محمدی کشــکی به شــماره شناســنامه 211 و 
شماره ملی 1699286841 صادره از آذرشهر به سال 95/11/20 فوت نموده است 
و وراث حین الفوت وی عبارتند از: 1- ایوب رنجبری حســنلوئی به ش ش 177 و 
ش ملی 1699425566 صادره از آذرشــهر به عنوان پسرمتوفی 2- حسن رنجبری 
حســنلوئی به ش ش 230 و ش ملی 1699383707 صادره از آذرشــهر به عنوان 
پســر متوفی 3- قدیر رنجبری حسنلوئی به ش ش 374 و ش ملی 1699397953 
صادره از آذرشــهر به عنوان پســر متوفی 4- فریبا رنجبری حســنلوئی به ش ش 
283 و ش ملی 1699406261 صادره از آذرشهر به عنوان دختر متوفی 5- حمیده 
رنجبری حســنلوئی به ش ش 825 و ش ملی 1699451125 صادره از آذرشهربه 
عنــوان دختر متوفی. لذا مراتــب یک مرتبه آگهی می شــود چنانچه اعتراض یا 
وصیت نامه ای از متوفی نزد کســی باشد ظرف مدت یک ماه پس از نشر آگهی به 

این شورا تقدیم و اال حصر وراثت صادر خواهد شد.
قاضی شورای حل اختالف واحد چهار آذرشهر- حسن نجفی

رونوشت آگهی حصر وراثت

قاضی شعبه سوم 
شورای حل اختالف شهر بوئین زهرا

آقای رضا مالحســنی دارای شــماره ملی 5099028020 به شــرح دادخواســت به کالســه 
9609982890200095 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان هیبت اله مالحسنی به شماره شناسنامه 589 در تاریخ 1383/6/6 در اقامتگاه دائمی 

خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- رضا مالحســنی دارای ش.ش 227 پسر متوفی 2- اسمعیل فتوحی دارای ش.ش 92 پسر 
متوفی 3- احمد مالحســنی دارای ش.ش 2 پسر متوفی 4- محمود مالحسنی دارای ش.ش 
188 پســر متوفی 5- فاطمه مالحســنی دارای ش.ش 32 دختر متوفی 6- لیال مالحســنی 
دارای ش.ش 275 دختر متوفی 7- مریم مالحســنی دارای ش.ش 274 دختر متوفی 8-هاجر 
مالحســنی دارای ش.ش 1 دختــر متوفی 9- زهــرا فتوحــی دارای ش.ش 91 دختر متوفی 

10-گل بهار فتوحی دارای ش. ملی 6189675840 همسر متوفی.
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی 
اعتراضی 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.

آگهی حصر وراثت
آقای شــاکرم شهرت زاده محمد نام پدر مندنی بشناســنامه 6828 صادره از شوشتر درخواستی به خواسته صدور 
گواهی حصر وراثت تقدیم و توضیح داده که شــادروان مرحوم روبخیر شــهرت صالح یار بشناسنامه 395 صادره 
شوشتر در تاریخ 96/2/14 در اندیمشک اقامتگاه دائمی فوت ورثه اش عبارتند از 1- متقاضی شاهپور زاده محمد 
به ش ش 6827 صادره از شوشتر 2- شاکرم زاده محمد به ش ش 6828 صادره از شوشتر )پسران متوفی( وال غیر.
اینــک با انجام تشــریفات قانونی مراتب مزبور را در یــک نوبت آگهی می نماید تا هر کــس اعتراض دارد یا 
وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر و هر 

وصیت نامه به جز سری و رسمی که بعد از این تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
قاضی شعبه شورای حل اختالف اندیمشک- محمودی

برگ سبز خودرو سواری پراید جی تی ایکس آی 
به شــماره پالک 623 ص 77 - ایران 14 به 
رنگ ســفید روغنی مدل 1389 و شماره موتور 
 S1412289472883 3436386 و شماره شاسی

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

سند کمپانی، برگ سبز و کارت مشخصات خودرو سواری 
استیشــن میتسوبیشــی پاجرو چهاردرب به شماره پالک 
938د 51- ایــران 14 به رنگ آبی کاربنی مدل 1988 و 
شماره موتور 002575 و شماره شاسی 47450954 مفقود 

شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ ســبز خــودرو وانت پیــکان 1600i به 
شــماره پالک 352 ن 49- ایران14 به رنگ 
ســفید روغنی مــدل 1384 و شــماره موتور 
11284026430 و شماره شاســی 12105040 

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
آگهی ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی

بدینوسیله به آقای حسن تاج آبادی فرزند - فعال مجهول المکان ابالغ می شود که آقای حبیب 
ایزی دادخواستی به خواسته مطالبه وجه چک به طرفیت شما به شعبه 13 شورای حل اختالف 
ســبزوار ارائه و به کالســه        13 ثبت و برای روز چهارشنبه مورخه 96/4/7 ساعت 5/30  
عصر وقت رســیدگی تعیین گردیده است لذا به اســتناد ماده 73ق-آ-د-م مراتب یک نوبت 
در روزنامه کثیراالنتشــار درج می گردد شــما می توانید قبل از رســیدگی به دبیرخانه شورای 
حل اختالف شعبه 13 شهرستان سبزوار مستقر در مجتمع شماره به نشانی چهارراه دادگستری 
مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود نســخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 

جهت رسیدگی در شورا حاضر شوید. در صورت عدم حضور غیابا رسیدگی خواهد شد.
مسئول دبیرخانه شعبه ۱۳ شورای حل اختالف سبزوار

76
96

ابالغ
خواهان سعید گلی دادخواستی به طرفیت خواندگان محمد غفاری و بهروز شاهسوند ف یوسف ترکمان، مجید کهوند و داوود 
خانی زاویه و مهدی رنجبر به خواســته الزام به تنظیم ســند تقدیم دادگاه  عمومی حقوقی شهرستان همدان نموده که جهت 
رســیدگی به شعبه 16 ارجاع و به کالسه 950920 ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن چهارشنبه 1396/4/14 ساعت 12 
صبح تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و به دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود 
تا خوانده 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.
منشی دادگاه حقوقی شعبه ۱6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان همدان- معظمی

م الف 949

آگهی ابالغ
بدینوســیله فهیمه ماماخانی که فعاًل مجهول المکان می باشد ابالغ می گردد 
که آقای جالل نثار دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به طرفیت شما تقدیم 
که به کالسه 960035 ثبت و برای روز 96/4/19 ساعت 8/30 دوشنبه وقت 
رســیدگی تعیین گردیده، لذا مراتب جهت تقاضای خواهان در اجرای مقررات 
ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقالب یک نوبت در 
یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی همدان درج می گردد خوانده می تواند 
ظرف یک ماه از تاریخ انتشــار آگهی جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم به شــعبه 111 واقع در میدان بیمه- کوچه مشکی مراجعه و در روز و 
ســاعت مقرره فوق در جلسه رســیدگی حاضر و هرگونه دفاعی دارد به عمل 
آورد و اال شــورا غیابًا رسیدگی و تصمیم مقتضی صادر خواهد نمود و چنانچه 

منبعد آگهی الزم شود یک نوبت و مدت آن ده روز خواهد بود.
دبیرخانه ۱۱۱ شورای حل اختالف همدان 
شریفی م الف952

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم وقت دادرسی
بدینوســیله به علی ابراهیمی که فعال مجهول المکان می باشد ابالغ می گردد که دادخواستی بخواسته مطالبه 
وجه بطرفیت شــما تقدیم که به کالسه 524/95 ح 134 ثبت و برای روز یک شنبه بتاریخ 96/3/28 ساعت 
10 جهت وقت رسیدگی تعیین گردد لذا مراتب حسب تقاضای خواهان امید امینی  و در اجرای مقررات ماده 
73 قانون آئین دادرســی مدنی دادگاه های عمومی و انقالب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 
محلی همدان درج می گردد. خوانده می تواند ظرف یکماه از تاریخ انتشــار آگهی جهت دریافت نســخه ثانی 
دادخواســت و ضمائم به شعبه 134 واقع در همدان - مریانج - بلوار شهیدان عباسی میدان کربال - شورای 
حل اختالف مریانج و در روز و ساعت مقرره فوق در جلسه رسیدگی حاضر و هرگونه دفاعی دارد بعمل آورد. 

در غیر این صورت شورا غیابا رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.
دبیرخانه حوزه ۱۳4 شورای حل اختالف شهر مریانج

آگهی تغییرات شرکت آب و فاضالب روستایی 
استان همدان شرکت سهامی خاص 

به شماره ثبت ۳456 و شناسه ملی ۱0۸6۱۱۲445۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی ســالیانه مورخ 1395/6/14 تصمیمات 

ذیل اتخاذ شد
1- صورت های مالی سال 1394 شرکت شامل ترازنامه، صورت سود و زیان، گردش 

وجوه نقد و صورت تغییرات در وضعیت مالی مورد تصویب قرار گرفت. 
2- ســازمان حسابرســی به عنوان بازرس قانونی شــرکت برای سال مالی 1395 

انتخاب گردید.
 3- روزنامه کثیراالنتشــار اطالعات جهت درج آگهی های رســمی انتخاب گردید. 
این آگهی برابر درخواست شماره 95/3139 مورخ 95/12/9 شرکت آب و فاضالب 

روستایی استان همدان صادر گردید.
با ثبت این مســتند تصمیمات انتخــاب روزنامه کثیراالنتشــار، تصویب ترازنامه و 
صورت های مالی، انتخاب بازرس انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک 
شــخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های ســازمان ثبت قابل دسترس 

می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان
آگهی تغییرات شرکت آب و فاضالب روستایی

 استان همدان شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت ۳456 و شناسه ملی ۱0۸6۱۱۲445۲ 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العــاده مورخ 1395/5/24 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
به اســتناد بند 4 ماده 13 اساسنامه شــرکت آب و فاضالب روستایی استان همدان 
آقای مراد نجفی فاتح با شماره ملی 4010786590 بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره 

برای مدت دو سال انتخاب گردید.
این آگهی برابر درخواست شماره 95/3139 مورخ 95/12/9 شرکت آب و فاضالب 

روستایی استان همدان صادر گردید.
با ثبت این مستند تصمیمات انتخاب و تعیین سمت هیئت مدیره انتخاب شده توسط 
متقاضی در ســوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های 

سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان
آگهی تغییرات شرکت آب و فاضالب روستایی 

استان همدان شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت ۳456 و شناسه ملی ۱0۸6۱۱۲445۲

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العــاده مورخ 1395/5/27 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

به اســتناد بند 4 ماده 13 اساسنامه شــرکت آب و فاضالب روستایی استان همدان 
آقای محمد نانکلی با شــماره ملی 3978575469 بعنوان عضو اصلی برای مدت دو 

سال انتخاب گردید.
این آگهی برابر درخواست شماره 95/3139 مورخ 95/12/9 شرکت آب و فاضالب 

روستایی استان همدان صادر گردید.
با ثبت این مستند تصمیمات انتخاب و تعیین سمت هیئت مدیره انتخاب شده توسط 
متقاضی در ســوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های 

سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان


