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کشته نشدند همراه با عثمانی ها گریختند و عثمانی ها نیز آنان را به مهلکه انداختند. 
فرار آنها نیز مانند فرار آســوری ها در 1915، در زمســتان اتفاق افتاد. برف سنگین 
کوه ها را پوشانده بود. بسیاری از برهنگی مردند. داستان فرار کردها بسیار شبیه فرار 
مســیحی ها از ارومیه در زمســتان 1915-1914 بود. با این فرق که شمار کردهای 
فراری بیشتر بود، منطقه وسیع تری ویران شد، افراد بیشتری در جنگ کشته شدند، 

دوران تبعید آنها طوالنی  تر بود و توجیه بیشتری برای مجازاتشان وجود داشت.
اکنون چند ماه است که بقایای فراریان بازگشته اند. در عثمانی از آنها استقبالی 
نشــد و گرمای دشــت های   موصل نیز فراتر از تاب و تحمل آنها بود. هنگامی که در 
زمســتان گریختند، بسیاری از ســرما مردند؛ هنگامی که بهار و تابستان در موصل 
فرارسید، بســیاری از گرما مردند. از آن شمار عظیم فراری ها، شماری اندك، عزادار 
و تنها بازگشــتند و دیدند روستاهایشــان ویران شده، اموالشــان به یغما رفته و در 
سرزمینشــان غیر از نظامی ها   کسی نیســت. این که چندهزارنفر بازگشته اند   را به 
ســختی می  توانم تخمین بزنم. از تبادل نظر با حاکم شــهر و دیگــر آگاهان و نیز 
افسران روس، می  توان تخمین زد که اکنون چهل هزار نفر با گرسنگی روبرو هستند. 
هفت هزارنفر از این تعداد در روستاهای نزدیك ساوجبالغ و روستاهایی که من از آنها 
بازدید کرده ام، پراکنده شــده اند. اهالی نیاز شدید ندارند، اما پناهجویانی که در شهر 
جمع شده اند   و آنهایی که در جستجوی پناهگاهی در روستاهای ویران شده هستند، 
اکنون در خطر گرســنگی قرار دارند ... کمیته امداد مسلمانان قفقاز در باکو افرادی 
را برای تحقیق فرســتاده است. آنها حدود یکصدوپنجاه یتیم و بیوه را که در آستانه 
گرسنگی قرار داشتند در شهر گرد آورده اند   و آنها را روزانه تغذیه می کنند. پول آنها 
که به روبل است، ته کشیده و احتمال دارد کارشان را دیگر ادامه ندهند. روبل اکنون 

به کمترین ارزش خود رسیده و تقریباً ارزشی ندارد.
جالب اســت که در روزنامه زبان آزاد در تاریخ 9 سپتامبر 1917، مکرم الملك، 
حاکم ساوجبالغ، اظهار می  دارد 40000 آواره و گرسنه در شهر هستند که بیشترشان 

بیوه زنان و اطفالی هستند که بسیاری از آنها مریض اند.
در نامــه  ای از ارومیه، با تاریخ اول اکتبــر 1917، خانم وایلدر پی. الیس، قضیه 
آتش زدن بازار ارومیه به دســت روس ها   و نیز خطــرات قحطی قریب الوقوع را این 

طور شرح می  دهد: 
در ماه ژوئیه ]1917[ در پی اقدام وحشــیانه چند سرباز روس، هیجان و التهاب 
شهر را فرا گرفت. ارزش روبل که پیوسته در حال کاهش بود، تقریباً به هیچ رسیده 
بود. گروهی از ســربازان روس از این که با پولشــان نمی  توانستند چیزی تهیه کنند 
خشــمگین بودنــد و وقتی با برخــورد آزار دهنده چند تاجر بازار نیز روبرو شــدند، 
از کــوره در رفتند و بــازار را آتش زدند. به زودی آتش همه جــا را گرفت و تقریباً 
تمام بازار ســوخت ... برای ما که ویرانه های   دودآلود را تماشــا می  کردیم، صحنه  ای 

فراموش نشدنی بود. 
نویسنده سپس به شرح فاجعه  ای که در راه بود می  پردازد: 

با رســیدن زمستان، جمعیت مردم گرسنه که در میدان شهر ما جمع می  شوند 
انبوه  تر می  شود. زمستان سختی در پیش است. قیمت غله پیوسته از این برداشت به 
آن برداشــت افزایش می یابد. قیمت غله در آغاز باال بود و اکنون به قیمت های   زمان 
قحطی رسیده است ... اکنون قیمت ها   پنجاه درصد باالتر از قیمت های   همین فصل 
در سال قبل است. قیمت گندم پنج تا شش دالر برای هر بوشل است و روشن است 
که بیشتر هم خواهد شد. اگر کمك نرسد، قحطی تنها اتفاق پیش روی پناهندگان، 
کردها و مسیحیان است. بسیاری از مسیحیان و مسلمانان ساکن این شهر نیز تنها با 

کمك دوستان و همسایگانشان تأمین می  شوند. 
کشیش الیس در تلگرامی با تاریخ 9 اکتبر 1917خطاب به کمیته امداد آمریکا 

در نیویورك چنین می  نویسد: 
اگر می  شــد آن صحنه هایی را که من امروز در مســجد اهل ســنت در ارومیه 
دیدم، فقط برای ده ســاعت عیناً به میدان مدیســون انتقال داد، هر روزنامه  ای در 
آمریکا می  توانســت فجیع ترین صحنه جنگ را در جهان گزارش کند. آنگاه بالفاصله 
میلیون ها   نفر، مســتقیماً برای کمك رســانی روانه می  شــدند. پناهندگان کرد اهل 
روســتاهای کوهســتانی، محروم از خرمن آماده خود، بی ســرپناه روی سنگ ها، با 
کهنه پارچه هایی وصف ناشــدنی بر تن، گرسنه، مریض و کثیف، مردمانی هستند که 
مثل ســگ های   ولگرد شرقی بر ســر دل و روده یك حیوان با هم می  جنگند. کاری 
که تاکنون آمریکایی ها   برای ارامنه، کردها، آسوری ها   انجام داده اند   یك پیروزی ملی 

است، اما نیاز گسترده همچنان ادامه دارد و امر غالب است.

نگاهی مستند به بزرگ ترین جنایت جنگی انگلستان در ایران- 18

فرصت طلبی میسیونرهای مسیحی در اوج قحطی
* میســیونرها، گروهی بودند که از جانب کلیســا برای 
تغییر دین و آئین کســانی که مســیحیان آنها را کفار 
می نامیدنــد به ســرزمین های دیگر می رفتنــد تا دین 
مردمان را به مســیحیت یا یهودیت تغییر دهند. تالش 
این میســیونرها در اوج قحطی در ایران قابل تأمل است.

* پس از ساعت ها جلسه و مذاکره و دیدار و مالقات در اردیبهشت ماه 
1358 سپاه پاسداران انقالب اسالمی تشکیل، و اساسنامه مختصری برایش 

نوشته شد و هر یک از برادران هم مسئولیتی در آن به عهده گرفتند و 
آقای جواد منصوری به عنوان اولین فرمانده سپاه انتخاب شد. 

خاطرات 
مرضیه حدیدچی )دباغ( - 32

* سپاه همدان تقریبا مرکزیت سپاه غرب 
محسوب می شد. و سپاه شهرهای استان 

کردستان، کرمانشاه و ایالم، زیر نظر این سپاه 
بود. در این میان آیت اهلل مدنی پیشنهاد داد: 

»فعال خود شما مسئولیت سپاه این جا ]همدان] 
را به عهده بگیر، تا بعد ببینیم چه می شود.« 

تأیید هر چهار نفر ما به عنوان عضو 
شورای مرکزی سپاه منطقه مربوط 

معرفی می شدند.
در پاوه یکی از بچه های تهران 
را به عنوان فرمانده انتخاب کردیم 
و زیرمجموعــه اش را هــم خودش 
برنامه ریزی کرد. در ایالم نیز تقریبا 
به همین شــکل عمل کردیم. بعد 
از اســتقرار ســپاه در چند شهر، 
باید برای همدان حســاب شده تر 
تصمیم می گرفتیم. ســپاه همدان 

شــورایی بــرای تشــکیل و 
تاســیس ســپاه انتخاب شد که 
اغلبشــان از برادرانــی بودند که 
نامشــان قبال ذکر شد. سرانجام 
پس از ساعت ها جلسه و مذاکره 
و دیدار و مالقات در اردیبهشــت 
ماه 1358 سپاه پاسداران انقالب 
اســالمی تشــکیل، و اساسنامه 
مختصری برایش نوشته شد و هر 
یك از برادران هم مسئولیتی در 
آن به عهده گرفتند و آقای جواد 
منصوری به عنوان اولین فرمانده 
سپاه انتخاب شد. و پس از چندی 
طی حکمی به من ماموریت داده 
شــد تا به همــراه و با هماهنگی 
آقای الهوتی نماینده امام در سپاه، 
مرحوم سماوات و آقای محمدزاده 
برای تشکیل ســپاه غرب کشور 

اقدام کنیم.
پــس از دریافت حکــم، ما 

که هر آنچه داشتند در طبق اخالص 
نهاده و به کمك انقالب آمده بودند.

به یاد دارم یکی از کســانی که 
در همان نخستین روزها وارد سپاه 
شده بود، فردی بود که به نام شهید 
ســماوات در بازار مغازه کمدسازی 
داشــت ولی کارها را به شاگردانش 
ســپرده بود و خود تمام و کمال در 
سپاه حضور داشــت. و تا روز آخر 
یك ریال هم از سپاه حقوق نگرفت.
برای عملیــات، تحقیقات، امور 

یکــی از محالت مناســب و 
مســتعد برای فعالیت ضد انقالب 
منطقه غرب کشــور بــود. از این 
رو ضــد انقــالب و گروهك های 
خودباخته از همــان بد و پیروزی 
انقالب دشمنی و عنادشان را از آن 
جا آغاز کردند. این امر مسئولیت 
ما را برای مقابله با آســیب های به 
وجود آمده و نیز خطرهای احتمالی 
دو چندان می کرد. تمام برادران از 
بام تا شام در تالش بودند تا امنیت 
منطقه را تأمین و در این راه بهای 
ســنگینی هم پرداختنــد. اما به 
گنج با ارزشــی که همــان روحیه 
ایثار، فداکاری، شــهادت، دوستی 
و یك دلی و... بود، دســت یافتند. 
آنها بی هیچ عــذر و بهانه و بدون 
کم تریــن توقــع  در فضایی کامال 
دوستانه با امکانات محدود بر تك 
تك مشــکالت فائق می آمدند. در 
گوشه گوشه شهر، از غرب تا شرق 
و از شمال تا جنوب و نیز در حومه 
و اطراف آن پاسگاه هایی موقتی یا 
به عبارتی پایگاه هایی ایجاد شد تا 
ترددهــا و آمد و شــدها در راه ها، 
گریزگاه ها و گلوگاه ها کنترل شود. 
اوایل، به خاطر حساسیت و بی ثباتی 
شهر، بیشتر شب ها نفرات پاس ها و 
محل ها را خودم مشخص می کردم، 
و سپس به آنها سر می زدم، گاهی 
اوقات تا اذان صبــح بیدار بودم و 
شــخصا به محل های بــرادران از 
پاســگاه تهران - همدان تا پاسگاه 
همدان-کرمانشــاه سرکشی کرده 
دســتورات الزم را می دادم، بعضی 
وقت ها سه بار از این طرف شهر به 
آن طرف شهر می رفتم، و معموال 
پس از نماز صبح تا ساعت هشت 
فرصتی برای خواب و استراحت پیدا 
می کردم. راس ساعت هشت دوباره 

به امور روزمره می پرداختم.

چهــار نفر به کرمانشــاه حرکت 
کردیــم. در ابتدا آقــای الهوتی 
جایی را در محل مهمان ســرای 
استانداری برایمان تدارك دیدند، 
و ما از همان جا برنامه های اولیه 
و کارهــای مقدماتی را طراحی و 

شروع کردیم.
بایستی برای مناطق مختلف 
با لحاظ کردن اوضاع و شــرایط 
سیاســی آن جا پنج نفر را برای 
شورای ســپاه انتخاب می کردیم. 
برای این کار تحقیقاتی پنهانی از 
منابع مختلف مثل امامان جمعه 
و جماعت، مسئوالن وقت کمیته ها 
و یا افرادی که می شناختیم و یا 
کسانی که از طرف دوستان مورد 
وثــوق معرفی می شــدند، بهره 
می گرفتیــم. تعدادی که انتخاب 
می شــدند باید در مرحله بعد به 
بحــث و گفت وگــوی عقیدتی و 
ایدئولوژی می نشســتند و پس از 

تقریبا مرکزیت سپاه غرب محسوب 
می شــد. و سپاه شــهرهای استان 
کردستان، کرمانشــاه و ایالم، زیر 
نظر این ســپاه بــود. در این میان 
آیت اهلل مدنی پیشــنهاد داد: »فعال 
خود شما مســئولیت سپاه این جا 
]همدان[ را بــه عهده بگیر، تا بعد 
ببینیم چه می شود.« آقای منصوری 
فرمانده کل سپاه نیز موافقت کرد. 
و من مسئولیتی سنگین را به عهده 

گرفتم.
 پس از تصدی فرماندهی سپاه 
همدان، جلســاتی برگــزار کردیم 
و مشــورت هایی انجــام گرفــت، 
برنامه ریزی هــا شــروع شــد و با 
رایزنی ها و مشــاوره های بســیار، 
تعدادی از بــرادران )حدود هفتاد 
نفر( را به سپاه جذب کرده به هر یك 
مسئولیتی واگذار کردیم. این برادران 
حزب اللهی و پرشــور و گرم از افراد 
انقالبی و مسلمان شهر همدان بودند 

بر فرض که انگلیســی ها   به مردم همدان غذایی هم می  رسانده  اند، این کارشان 
تأثیر چندانی نداشــته اســت. داناهو خود در این باره چنین می  گوید: »در حالی که 
مرگ و میر در اثر گرســنگی در همدان رو به افزایش بود، قیمت نان، اساسی ترین و 
بی تردید تنها غذای فقرا، هر من 14 قران )یعنی ده شیلینگ برای کمتر از 7 پوند( 
بــود و با وجود مخلوط کردن آرد با خاك اره، قیمت ها   باز هم به جای کاهش رو به 
افزایش گذاشــت. در 6 می، مك داول کنسول انگلیس، رسماً شمار افرادی را که از 
گرسنگی مرده  اند، روزانه دویست نفر محاسبه کرد. همدان شهر وحشت بود. اجساد 
دفن نشده قربانیان قحطی، اعم از زن و مرد و کودك، در خیابان ها   و اطراف مقرهای 
انگلیســی ها   ریخته بود. پیشــنمازی که برای خواندن نماز میــت و دفن مرده های 
  بی صاحب حدود دو پنس به او می  دادند، می  گفت در نیمه اول ماه می، روزانه یکصد 
و شصت نفر را کفن کرده است. بازماندگانی که گرسنگی آنها را به پوست و استخوان 
تبدیل کرده، گیاهخوار شــده اند   و علف های   روی زمین را مانند حیوانات می خورند. 
به تجربه ثابت شــده که تغذیه به این شکل در یك دوره کوتاه مدت می  تواند همانند 
نخوردن غذا کشنده باشد، زیرا باعث التهاب صفاق شده و مرگی عذاب آور و تدریجی 

را در پی خواهد داشت.« 
داناهو سپس به توصیف نمونه هایی از آدمخواری می  پردازد: »اما حوادث بدتری 
در راه بود. مردم گرســنه که رنج بی غذایی آنها را دچار جنون کرده بود، به خوردن 
گوشــت آدم روی آورده بودند. آدمخواری جرمی است که تاکنون در ایران ناشناخته 
بوده و از این رو مجازاتی برای آن در قوانین این کشــور وجود ندارد. مجرمین اغلب 
زنان هســتند و قربانیان، کودکانی که از جلوی خانه هایشان ربوده می  شوند و یا در 
شلوغی بازار قاپیده می  شــوند. مادران از این که برای گدایی تکه نانی نوزادانشان را 
تنها بگذارند، می  هراسند. زیرا ممکن است در غیبت آنان کودکان  شان ربوده و خورده 
شوند. هر وقت در بازار یا معابر باریك و پر از چاله چوله راه می  رفتم، دیدن این همه 
بدبختی علنی آدمیزاد در آنجا حس ترس مشــمئزکننده  ای به من می  داد. کودکانی 
که پوســت و اســتخوان بودند دور آدم جمع می  شــدند و برای لقمه نانی و یا پولی 
که بتوانند با آن نان بخرند التماس می  کردند و هنگامی که چند پول ســیاه به آنها 
می  دادی، نمی  توانستی این فکر عذاب آور را از ذهنت بیرون کنی که شاید سرنوشت 
آنها هم، دیر یا زود، سر درآوردن از دیگ غذاست.« نظمیه تعدادی خاطی را دستگیر 
کرده اســت: »آنها هشت زن را بازداشت کرده اند   که اعتراف کرده اند   تعدادی کودك 
را ربوده و خورده اند   و عذرشان این بوده که گرسنگی آنها را به چنین جرم هولناکی 

وادار کرده است.« 
داناهو مــوارد دیگری را نیز توصیــف می  کند: »روز بعد در هشــتم می، مورد 
هولناك  تر دیگری از آدمخواری کشــف شد. دو زن، مادر و دختر، با دستان خون آلود 
دستگیر شدند. آنها دختر هشت ساله ای را کشته و مشغول پختن او بودند که نظمیه 
ادامة این ضیافت وحشــتناك را متوقف می کند. قطعات نیم پختة باقی مانده در یك 
سبد ریخته شده و جماعت خشمگین دمکرات های   شکم سیر، دو مجرم بیچاره را به 
نظمیه برده و به مرگ تهدید کردند. روز بعد آن دو زن اعدام شــدند.« زنان دیگری 

نیز به خاطر بچه کشی بازداشت و اعدام شدند.
قحطی در آذربایجان

کنســول آمریکا در تبریز، گوردون پدوك، در تلگرامی با تاریخ 19 ژانویه 1917 
این گونه گزارش می  کند: »کمیته امداد از من خواسته گزارش کنم تعداد بینوایان در 
ارومیه افزایش و کمك های   ارســالی از دیگر کشورها کاهش یافته است. کمك های 
  فوری بیشــتری مورد نیاز اســت.« در ژوئن 1917 پدوك گزارش می  کند: »کمیته 
امــداد از وجود 40000 پناهجو، قیمت های   بــاال و نرخ برابری اندك ]ارز[ خبر داده 
اســت. برای دوازده ماه آینده 800 هزار دالر مورد نیاز است. همه پول ها   خرج شده 
و ارزاق مورد نیاز باید در تابســتان خریداری شــود.« در اوت 1917، پدوك گزارش 
می  کند تعداد پناهجویان افزایش یافته و پول بیشتری مورد نیاز است: »کمیته امداد 
درخواســت کرده به کمیته آمریکا گزارش شود برای ماه ژوئن 500000 دالر دیگر 
نیاز اســت تا به سی هزار تن از پناهجویان کرد مستمند کمك رسانی شود تا بتوانند 
به ساوجبالغ ]مهاباد[ بازگردند. از این تعداد هفتاد و پنج درصد بیوه و یتیم هستند. 
محصول آذربایجان ناکافی است. قحطی تهدید می  کند. قیمت ها   رو به افزایش است.« 
نشریه زبان آزاد، در 9 اوت 1917 )شماره 3( گزارش می  کند در تبریز و ارومیه تعداد 
زیادی از گرســنگی دارند می  میرند. قیمت برنج در تبریز به رقم حیرت آور خرواری 
1000 تومان رســیده اســت. ارومیه از دولت تهران 10000 خروار گندم خواسته تا 
نان کســانی را که از فقر قادر به خرید آن نیستند، تأمین کند. به عالوه، این روزنامه 

می  نویسد که در این مدت مردم در معرض حدود 30000 مورد راهزنی و نقض قانون 
قرار گرفته اند و ارتش روسیه نیز در این بی قانونی ها   سهیم است. نامه  ای از ساوجبالغ 
در کردســتان، حاکی است ده ها   هزار نفر از خانه و کاشانه خود بیرون شده  اند، و در 
کوه و صحرا همچون وحوش سرگردانند. با نزدیك شدن زمستان آنها به شهر نزدیك 
شــده اند. نویسنده می  افزاید که بسیاری از آنها بیوه زنان و اطفالی هستند که پس از 
کشته شدن شــوهران و پدرانشان )به دســت روس ها( گریخته و در کوه و صحرا با 
خوردن علف و پوســت درخت زندگی می  کنند. اکنون آنها از کوه ها   پایین آمده و به 
شهر نزدیك شــده اند. اما حتی ثروتمندان نیز نمی  توانند نان کافی فراهم کنند. هر 
روز بســیاری از این مردم وحشتزده پای دیوارهای شهر یا ویرانه های   متروکی که در 

آنها پناه جسته اند   می  میرند.
در 20 فوریــه 1918 رابــرت ئی. اســپیر، دبیر هیئت میســیون های   خارجی 
کلیسای پرسبیتری در ایاالت متحده آمریکا، به پیشنهاد کولویل بارکلی، از سفارت 
انگلیس، نامه  ای به وزارت خارجه آمریکا نوشــته و در آن بخش هایی از نامه هایی را 
که میسیونرهایشــان از ایران ارســال کرده اند   بازگو می  کند. در این نامه ها   اطالعات 
بســیاری وجود دارد. در نامه  ای با تاریخ اول سپتامبر 1917، کشیش ای. تی. آلن از 
ارومیه چنین می  نویسد: »به درخواست حاکم ساوجبالغ به دیدارش رفتم. این ناحیه 
از مناطقی است که من سال ها   پیش، در 1893، از آن بازدید کرده ام. این شهر یکی 
از بزرگ ترین شــهرهای کردستان است و مرکز مهمی است. فعالیت های میسیونری 
ما در آنجا قابل توجه بوده اســت. از ارومیه تا این شهر، با کاروان سه روز راه است«. 
این شــهر در جریان جنگ چندین بار دست به دست شده بود: »متأسفانه شهر در 
منطقه جنگی قرار گرفته، کردها به طور طبیعی با برادران خود در آن سوی مرز در 
عثمانی و بنابراین با عثمانی ها همداســتان می شوند. در روزهای آغازین جنگ، آنها 
پیروزمندانه از شــمال به طرف تبریز و از اطراف دریاچه به طرف ارومیه و ســلماس 
پیشروی کردند. اما مدتی بعد همراه با نیروهای شکست خورده عثمانی عقب نشینی 
کردند و ارتش روســیه شهرها و روستاهای آنان را اشغال کرد. سپس نوبت شکست 
روس ها   رســید و عثمانی ها   دوباره بازگشــتند. بنابراین، این مناطق چهار بار میدان 
پیشروی و عقب نشینی سپاهیان متخاصم بوده است و این سپاهیان، روس یا عثمانی، 
در هر بار پشــت سر خود خرابی و خســارت عظیمی بر جای گذاشتند. روس ها   در 
آخرین عقب نشینی خود، کردها را به گمان خیانت، به سختی تنبیه کردند.« سپس 

نویسنده به توصیف ویرانی ها، مرگ و قحطی می  پردازد: 
روســتایی ویرانه یافتم. روس ها   در آخرین پیشــروی خود نبرد سنگینی در پی 
داشــتند. بخش بزرگی از شهر ساوجبالغ و روستاهای مجاور آن تخریب شد. هزاران 
نفر کشــته شدند و اسکلت ها را هنوز هم در دو سوی جاده می توان دید. آنهایی که 

فرماندهی سپاه همدان

اداری و پرســنلی و... افرادی را به 
کار گرفتیم که شاید بعضی از آنها 
کم تجربه بودند، اما به سرعت خود را 
با شرایط وفق داده و هم آهنگ کرده 
بودنــد و در آن زمینه ها متخصص 
شــدند و اگر کســی با مشکلی و 
مســئله ای روبه رو می شــد که از 
حل آن عاجز بود بی درنگ و بدون 
رودربایستی از ســایر برادران خود 
کمك می گرفت. اصال آنجا مسئولیت 
و سمت و جایگاه و درجه مطرح نبود 
فقط یك دلی و یك رنگی بود و همه 
کارها با توکل به خدا و با روحیه ای 
انقالبی پیش می رفت. واقعا آن روزها 

روزهایی آسمانی و خدایی بود.

تصویری از فارغ التحصیالن مدرسه آمریکایی به همراه سموئل جردن که تحت نفوذ 
میسیونرهای مسیحی بود.

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 

1395/2/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت 2 سال انتخاب 

شدند:

یداله مومنی زحمت کش با شماره ملی 3341160825 

میثم مومنی زحمت کش با شماره ملی 0070952851

حمید صفوی با شماره ملی 0045381941

افراد ذیل به ســمت بازرسین: علیرضا بروجردیان به شماره 

ملی 0062050753 به سمت بازرس اصلی و ساناز محرمی 

به شــماره ملی 0450486125 به سمت بازرس علی البدل 

برای مدت 1 سال مالی انتخاب شدند. 

ترازنامه و حســاب ســود و زیان منتهی به سال مالی سال 

1394/10/30 به تصویب رسید.

 با ثبت این مستند تصمیمات تصویب ترازنامه و صورت های 

مالی، انتخاب مدیران، انتخاب بازرس  انتخاب شــده توسط 

متقاضی در سوابق الکترونیك شخصیت حقوقی مرقوم ثبت 

و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی  تغییرات شرکت پارس ستون 
سهامی خاص به شماره ثبت 73946 

و شناسه ملی 10101188487

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطــور فوق العاده مورخ 
1395/8/5 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - آقای محمود مهرداد شکریه 
به شــماره ملی 2594147699 به ســمت رئیس هیئت مدیره- آقای 
سید هاشم آذرفام به شماره ملی 0049556916 به سمت نایب رئیس 
هیئت مدیره- آقای سید مهدی آذرفام به شماره ملی 0039862364 
به ســمت مدیرعامل و عضــو هیئت مدیره به مدت دو ســال انتخاب 
شــدند.- کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور شــرکت از قبیل چك، 
سفته، بروات، قراردادها و عقود اسالمی با امضاء مدیرعامل سید مهدی 

آذرفام همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت تکین مقاوم سازی پیشرفته سهامی خاص 
به شماره ثبت 243851 و شناسه ملی 10102845321

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

تاسیس موسسه غیرتجاری حقوقی
 بین المللی سادات دادرس در تاریخ ۱۳۹5/۸/۸

 به شماره ثبت 400۲۸ به شناسه ملی ۱400۶۲۸۱044
ثبت و امضــا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح ذیل 
جهت اطــالع عموم آگهی می گــردد. - موضوع موسســه:  انجام امور 
مشــاوره حقوقی و وکالت توسط وکالی دارای پروانه وکالت معتبر. )در 
صــورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای الزم( - 
مدت موسســه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود - مرکز اصلی موسسه: 
تهران، خیابــان ولی عصر)عج(، پل امیربهادر، خیابان بشــیری، کوچه 
وزیری، پالك 13 کد پســتی 1194644311 - سرمایه موسسه: مبلغ 
1/000/000 ریال می باشد. آقای سیدسعید طالبیان، دارای 850/000 
ریال سهم الشرکه. آقای محمدرضا رسولی، دارای 50/000 ریال سهم 
الشــرکه. آقای ســیدامیر حامد طالبیان، دارای 50/000 ریال ســهم 
الشرکه. آقای سیدعلیرضا طالبیان، دارای 50/000 ریال سهم الشرکه. 
- اولین مدیران موسســه: 1- سیدسعید طالبیان به سمت مدیرعامل و 
رئیس هیئت مدیره به شماره ملی 0943193941 - محمدرضا رسولی 
به ســمت عضو هیئت مدیره به شــماره ملی 0080323863 به مدت 
دو ســال تعیین گردیدند. - دارندگان حق امضا: همچنین کلیه اوراق 
بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چك، سفته، بروات، قراردادها و عقود 
اسالمی، با امضای مدیرعامل و همراه با مهر موسسه معتبر می باشد. - 
اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه )ثبت موضوع فعالیت مذکور 

بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد(.

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

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ 
آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 

اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

علی شهسواری - رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه ۲ قزوین

کالســه  پرونــده   96/1/29 مــورخ   139660309068000127 شــماره  رای  برابــر 
31 13951144090010001 هیئــت دوم موضــوع قانــون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و 
ســاختمان های فاقد سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه دو قزوین تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حســن آذربایجانی فرزند محمد علی بشماره شناسنامه 128 صادره 
از قزوین در ششــدانگ یک باب ساختمان به مســاحت 155/30 متر مربع پالک 38 اصلی واقع در 
قزوین بخش 5 خریداری از مالک رسمی آقای نگهدار مافی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور 
ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/2/12 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/2/30

تاریخ انتشار آگهی: 96/2/30
شرکت تعاونی مسکن شماره ۳ کارکنان دانشگاه تهران

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول
بدینوسیله از کلیه اعضای محترم شرکت تعاونی دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه 
نوبت اول این شــرکت تعاونی که راس ســاعت 15/30 روز یکشــنبه مورخ 96/3/21 در محل دفتر 
تعاونی مســکن شماره 3 دانشگاه تهران به آدرس: بلوار کشاورز، خیابان وصال شیرازی، کوچه شاهد، 

پالک 8 واحد 3 تشکیل می گردد حضور بهم رسانید.
لذا از کلیه اعضاء دعوت می شود با در دست داشتن کارت و یا دفترچه عضویت راس ساعت مقرر در 
محل مذکور حضور به هم رســانید و یا وکیل/ نماینده خود را کتبا معرفی نمایید. همچنین به اطالع 
می رســاند تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر 3 رای و هر شخص غیرعضو تنها یک رای خواهد بود 
و اعضــای متقاضی اعطای نمایندگی، می بایســت به همراه نماینده خــود حداکثر تا یک روز قبل از 
مجمــع در محل دفتر تعاونی حاضــر تا پس از احراز هویت و تایید وکالــت، برگه ورود به مجمع را 
دریافت دارنــد. تایید نمایندگی با آقای محمدرضا رضوانی بــازرس تعاونی یا آقای محمود حدادیان 

عضو هیئت مدیره خواهد بود. 
* ضمنا داوطلبان عضویت در بازرســی موظفند حداکثر یک هفته پس از تاریخ انتشــار آگهی دعوت 

مجمع عمومی عادی مدارک مربوطه را به هیئت مدیره تحویل نمایند.
* دســتور جلســه: - گزارش هیئت مدیره و بازرس/ بازرســان - طرح و تصویــب صورتهای مالی 
منتهی به 1395/12/30 و بودجه ســال جاری شــرکت. - انتخاب بازرس/ بازرسان. - تصمیم گیری 
در خصــوص فروش واحدهای مازاد پروژه آزادگان. - تصمیم گیــری در خصوص فروش یا تعویض 

هیئت مدیرهتجهیزاتی که در پروژه و تعاونی کاربرد ندارند.

شماره آگهی: 139603921659000003
تاریخ آگهی: 1396/2/20
شماره پرونده: 9204021035000455

آگهی مزایده اموال غیرمنقول
)اسناد رهنی(

آگهی مزایده پرونده کالسه ۹400۱۲۹
به موجب پرونده اجرایی کالسه فوق شش دانگ پالک 75 فرعی از 67 فرعی 
از 44 اصلی واقع در شهیدیه میبد بخش 24 یزد که در صفحه 480 و 483 دفتر 
25 بنام آقای محمدعلی اســالمی پور فرزند حسین به شناسنامه شماره 13 میبد 
ثبت و ســند مالکیت صادر و تسلیم گردیده است که حدود بدین شرح می باشد. 
شــماال بطول 15/15 متر بدیوار اشــتراکی با خانه 76 فرعی شرقا بطول 28/1 
متر بدیوار اشــتراکی با خانه 74 فرعی جنوبا بطول 15/3 متر درب و دیواریست 
به خیابان 18 متری غربا بطول 28/15 متر بدیوار اشــتراکی با خانه 78 فرعی 
به مساحت 428 مترمربع طبق ســند رهنی شماره 93548 مورخ 1388/5/17 
دفترخانــه 3 یــزد در قبال مبلغ یک میلیارد ریال در رهن بانک پارســیان قرار 
گرفته و در ردیف 5784 بازداشت می باشد. طبق نظر کارشناس رسمی به مبلغ 
دو میلیارد و یکصد و پنجاه و سه میلیون ریال ارزیابی شده و پالک فوق دارای 
ساختمان مسکونی به مســاحت 160 مترمربع با نمای کاشی و کف ساختمان 
موزائیک و سفیدکاری ساده و دو درب مغازه مجاورت خیابان و متصل به منزل 
مسکونی می باشد دارای انشعابات آب و برق و گاز و تلفن که برابر گزارش مامور 
اجرا در تصرف مالک می باشــد، پالک فوق از ساعت 9 الی 12 روز چهارشنبه 
مــورخ 1396/3/31 در اداره ثبت اســناد میبد واقع در میبد خیابان کاشــانی از 
طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ دو میلیارد و یکصد و پنجاه و سه 
میلیون ریال شــروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود. الزم 
به ذکر اســت پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشــعاب 
و یا حق اشــتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشــد و نیز 
بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم 
قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت 
وجــود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده 
مســترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد. ضمنا چنانچه 
روز مزایده تعطیل رسمی گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت 
و مکان مقرر برگزار خواهد شد.                   تاریخ انتشار شنبه 1396/2/30
کفیل ثبت میبد- سیدعلیرضا هاشم زاده میبدی

شماره آگهی: 139603921659000004
تاریخ آگهی: 1396/2/20
شماره پرونده: 9204021035000455

آگهی مزایده اموال غیرمنقول
)اسناد رهنی(

آگهی مزایده پرونده کالسه ۹400۱۲۹
به موجب پرونده اجرایی کالسه فوق شش دانگ پالک2767 واقع در میبد بخش 
22 یزد که در صفحه 357 دفتر 89 بنام احمد عمه ای ثبت و سند مالکیت صادر و 
تســلیم گردیده که حدود بدین شرح می باشد. شماال بطول 24/1 متر و 6/8 متر 
بدیوار اشــتراکی با زمین 2766 شرقا بطول 14/95 متر درب و دیواری است به 
خیابان ســنتو جنوبا بطول 30/25 متر بدیوار اشتراکی با زمین یک فرعی 2767 
غربا بطول 15/15 متر درب و دیواریســت بکوچه به مساحت 465/25 مترمربع 
حقوق ارتفاقی ندارد طبق سند رهنی شماره 93548 مورخ 1388/5/17 دفترخانه 
3 یزد در قبال مبلغ یک میلیارد ریال در رهن بانک پارســیان قرار گرفته که در 
ردیف 4087 بازداشت می باشد. طبق نظر کارشناس رسمی به مبلغ چهار میلیارد 
و هفتاد و هشــت میلیون و هفتصد هزار ریال ارزیابی شده و پالک فوق دارای 
180 مترمربع اعیانی که 150 مترمربع سفیدکاری ساده و اتاقها سنگ کاری شده 
و نمای بیرون ســیمان کاری شده و دارای انشعابات آب و برق و گاز و تلفن که 
برابر گزارش مامور اجرا در تصرف مالک می باشــد، پالک فوق از ساعت 9 الی 
12 روز چهارشــنبه مورخ 1396/3/31 در اداره ثبت میبد واقع در خیابان کاشانی 
از طریق مزایده به فروش می رســد. مزایده از مبلغ چهارمیلیارد و هفتاد و هشت 
میلیون و هفتصد هزار ریال شــروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته 
می شود. الزم به ذکر اســت پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از 
حق انشــعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها 
باشــد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم 
از اینکه رقم قطعی آن معلوم شــده یا نشــده باشد به عهده برنده مزایده است و 
نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به 
برنده مزایده مســترد خواهد شــد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد. 
ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در 
همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.          تاریخ انتشار: 1396/2/30
کفیل ثبت میبد- سیدعلیرضا هاشم زاده میبدی

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی نوبت اول 
شرکت تعاونی خدمات فنی مهندسی پشتیبانی 

بعثت نیرو تهران به شماره ثبت ۳۳۳۲7۶
از اعضای محترم شــرکت تعاونی دعوت می شــود در مجمع عمومی عادی 
نوبت اول شــرکت که در ســاعت 9 صبح روز سه شــنبه مورخ 1396/3/23 
به نشــانی: تهران، خزانه بخارایی، فلکه دوم، انتهای خیابان سالمت بخش، 

خیابان عراقی، پالک 94 برگزار می شود حضور به هم رسانند.
دستور جلسه: 

1- گزارش هیئت مدیره و بازرس
2- طرح و تصویب صورت های مالی 95

3- تصمیم گیــری در خصوص ســود و زیان حاصله از فعالیت های شــرکت 
تعاونی در سال 95

4- انتخاب اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت سه سال
5- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی

6- در صورت نیاز فروش بعضی از دارایی های شرکت
                                                    هیئت مدیره

یادآوری:
در صورتیکه حضور عضوی در مجمع عمومی میسر نباشد می تواند حق حضور 
و رأی خــود را به نماینــده تام االختیار واگذار نماید و هــر نفر عضو حداکثر 
نمایندگی ســه عضو و هر نفر غیر عضو وکالت یک عضو را خواهد داشــت. 
الزم به ذکر است این واگذاری باید در قالب وکالت محضری بوده و یا طرفین 
تــا تاریخ 1396/3/21 جهــت اخذ وکالت در دفتر تعاونــی حضور یابند. فلذا 

برگه های وکالت باید ممهور به مهر تعاونی باشد.

آگهی ابالغ وقت دادرسی
 به صباح کریمی فرزند یداهلل

رضایی - مدیر دفتر شعبه ششم 
دادگاه عمومی سنندج

دادخواســت کمال کریمی بطرفیت شما بخواســته الزام به فک پالک به 
دادگاه تقدیم و به کالســه حقوقی 960064 ثبت این شعبه شده است. نظر 
به اینکه خوانده مجهول المکان می باشــد و بنا به درخواســت خواهان و به 
دســتور دادگاه مطابق ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت 
در روزنامه های کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده از تاریخ نشر آگهی 
به مدت یک ماه به دفتر شــعبه ششم حقوقی سنندج مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی خود و دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمایم در روز 1396/3/31 
ســاعت 10 صبح جهت رسیدگی در دادگاه حاضر شــوید در صورت عدم 

حضور دادگاه غیابا رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد نمود.

آگهی ابالغ مفاد دادخواست و ضمائم

شعبه ۱۲ شورای حل اختالف مجتمع شماره دو اهواز

خانم نگین چهارلنــگ قلی پور فرزند حیاتقلی با وکالــت عبدالرضا الهایی 
دادخواســتی بطرفیت محمدباقر حمادی پور فرزند - بخواسته مطالبه تقدیم 
کرده که به این شــعبه ارجاع به شــماره 950456/12/96 حقوقی به ثبت 
رسیده اســت حســب تقاضای نامبرده و اجازه محکمه مستندا به ماده 73 
قانون آئین دادرســی مدنی یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 
درج و از نشــر آگهی در روز چهارشــنبه مورخ 96/3/31 ساعت 17/30 در 
جهت دادرســی در شعبه شورای حل اختالف مجتمع شماره دو حضور یابد 
و یا قبــل از موعد مقرر به دفتر شــعبه مراجعه و یا دریافت نســخه ثانی 
دادخواســت و ضمائم هرگونه دفاع و پاسخی به دعوی مطروحه وارد قبل 
از جلسه دادرسی اعالم نماید. بدیهی است در صورت عدم حضور و یا عدم 

ارسال الیحه، دادگاه تصمیم مقتضی خواهد گرفت.

اجرائیه
مشــخصات محکوم علیه: رضا حســن خانی نام پدر: غالمعلی نشانی محل اقامت: 

مجهول المکان
مشخصات محکوم له: سیدامیرحسین موسوی نام پدر: سیدجواد نشانی محل اقامت: 

همدان- مزدقینه- کوچه شهید بابارودی- کوچه سپیدار- منزل موسوی
محکوم به:

بموجب رای شماره 950000302 تاریخ 95/11/10 شعبه 116 شورای حل اختالف)و 
رای شــماره- تاریخ- شعبه- دادگاه عمومی-( که قطعیت یافته است، محکوم علیه 
محکوم است به: پرداخت مبلغ 13/500/000ریال به انضمام 445/000 ریال هزینه 
دادرسی بابت تمبر ابطالی و نیز مبلغ یکصد و پنجاه هزار تومان اجرت کارشناسی در 

حق محکوم له. ضمنا نیم عشر دولتی برابر مقررات برعهده محکوم علیه می باشد.
به اســتناد ماده 29 قانون شــوراهای حل اختالف مصوب سال 1394 محکوم علیه 
مکلف اســت: پس از ابالغ این اجرائیه ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد 
و یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به و یا انجام تعهد و مفاد رای بدهد و اال اقدامات 

الزمه قانونی معمول خواهد گردید.
مسئول دبیرخانه شعبه ۱۱۶ شورای حل اختالف همدان م الف964

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در پرونده کالسه 960020 این شعبه آقای سیامک مودتی یزدی دادخواستی 
به طرفیت آقای محمد موسی حسینی به خواسته الزام به تنظیم و انتقال سند 
ثبتی شــماره 1179 الی 1182 مطرح نموده و دادگاه نیز به منظور اســتماع 
اظهارات اصحاب دعوی وقت رسیدگی مورخه 96/4/3 ساعت ده صبح تعیین 
نموده اســت. با توجه به اینکه خوانده پرونده مجهول المکان می باشد لذا، بنا 
به درخواســت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 

ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
حسینی- مدیر دفتر شعبه دوم 
دادگاه حقوقی شهرستان سنندج

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رأی شماره 139660326005000180 مورخ 1396/2/17 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نهاوند تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی خانم آذر گردیان فرزند حسین بشماره  شناسنامه 513 و به شماره  ملی 3961642141 صادره 
از نهاوند در ششــدانگ یک باب ســاختمان به مساحت 39/92 مترمربع قســمتی از پالک- فرعی از 47 اصلی 
بخش یک حوزه ثبتی نهاوند واقع در میدان شریعتی کوچه آقاسلیمان حقوق ارتفاقی ندارد جهت الحاق به بنای 
مفروزی ســهم متقاضی خریداری از مالک رســمی آذر گردیان تصرفات مالکانه متقاضی نسبت به مورد تقاضا 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که 
اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند در تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: شنبه 1396/2/30   تاریخ انتشار نوبت دوم: سه شنبه 1396/3/16

محمدعلی جلیلوند- رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان نهاوند
م الف1187

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

محمد علی جلیلوند 
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان نهاوند

برابر رای شــماره 139660326005000186 مورخ  1396/2/17 هیئــت اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نهاوند تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حمید ظفری فرزند قدرت اله بشــماره شناســنامه 503 و به شــماره ملی 
3960940025 صادره از نهاوند در ششــدانگ یک باب ســاختمان به مساحت 254/20 متر مربع پالک 7 
فرعــی از یک - اصلی بخش دو حوزه ثبتی نهاوند واقــع در نهاوند آخر گل زرد پایین از چنار کوچه نیلوفر 

حقوق ارتفاقی ندارد.
خریداری از مالک رسمی براری سوری تصرفات مالکانه متقاضی نسبت به مورد تقاضا محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید،  ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول - شنبه 1396/2/30

تاریخ انتشار نوبت دوم - سه شنبه 1396/3/16 

م الف 1182

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول شرکت 
ساختمانی آوای خزر خرم آباد )سهامی خاص( به شماره ثبت ۲۱4۸

بدینوســیله از کلیه سهامداران محترم شــرکت یا نمایندگان قانونی آنها دعوت می شود تا در جلسه مجمع 
عمومی عادی سالیانه شرکت که رأس ساعت 16 عصر روز شنبه مورخه 1396/3/13 در محل دفتر شرکت 
به آدرس مازندران، تنکابن، خرم آباد، بلوار میرزا کوچک خان، نبش کوچه بســیج ســاختمان رز ریحان طبقه 
اول، واحد 104 تشــکیل می گردد، حضور بهم رســانند. به همراه داشــتن برگ نمایندگی برای نمایندگان 

سهامداران الزامی است.
دستور کار مجمع: 1- انتخاب اعضای هیئت مدیره 2- انتخاب بازرسین 3- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار 

هیئت مدیره شرکت4- سایر موارد 

ابالغ وقت دادرسی
خواهان عبدالرحیم داودپور دادخواســتی به طرفیت خواندگان عبدالمحمد شیرازی و فاطمه قطب و رضا قطب به خواسته 
تنفیذ قرارداد یک ســند عادی تقدیم دادگاه های عمومی شهرســتان اندیمشک نموده که جهت رسیدگی و بررسی نتیجه 
اســتعالم به شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اندیمشک واقع در استان خوزستان- شهرستان اندیمشک- خیابان 
انقالب- بلوار شــهید رجایی- دادگستری شهرستان اندیمشــک ارجاع و به کالسه 9409986420200961 ثبت گردیده 
که وقت رســیدگی آن 96/3/30 و ساعت 9 صبح تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.

منشی شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی اندیمشک- صدیقه مهدیان پور


