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*مردم مجبور بودند هر چه را که می توانستند بجوند، 
بخورند؛ شــیء یا حیوان. دیگر گربه و سگ و کالغ 
بود.  برافتاده  نسلشــان  نمی  شد. حتی موش ها  پیدا 
برگ، علف و ریشه گیاه را مانند نان و گوشت معامله 
می کردند. در هر گوشه و کنار مرده بی صاحب بود. بعد 
از مدتی مردم به خوردن گوشــت مرده روی آوردند. 

قحطی در فارس اهمیت خاصی دارد، زیرا نمی  توان ادعا كرد كه ناشی از حضور 
روس ها   و ترك های   عثمانی بوده است. در آن زمان جنوب غرب ایران از نوامبر 
1914 در اشغال نظامی انگلیسی ها   بود. فارس از اوایل 1916 اشغال شده و هیچ 
نیروی روس یا تركی در جنوب ایران حضور نداشت. همه آنها انگلیسی بودند.

گزارش اوضاع جاری ایران
در 15 اكتبر 1918، سروان فرانک فریزر، نماینده اطالعات ارتش آمریکا، 
مســتقر در اداره سانســور پست در سیاتل در ایالت واشــنگتن، مستقیماً با 
رئیس اطالعات ارتش مکاتبه  ای كرده است. او در نامه اش چنین آورده است: 

من به پیوســت نســخه  ای از گزارشی كه آقای سی. سی. بچلدر، نماینده 
هیئت تجاری جنگ در كمیته سانســور در اینجا را كه درباره اوضاع فعلی در 
ایران تهیه شده، ارسال می  كنم. این گزارش بر اساس نامه های   رد و بدل شده 
از مســیر ادارات سانسور سان فرانسیســکو و سیاتل تهیه شده است كه مورد 

توجه ستاد قرار خواهد گرفت. 
عنوان گزارش یادشــده چنین است: »گزارش اوضاع فعلی ایران بر اساس 
نامه های   رهگیری شــده در ادارات سانســور سان فرانسیسکو و سیاتل.« این 
گزارش بلند و جالب به شرح زیر است: نامه های   رهگیری شده نشان می  دهند 
احساســات ضدانگلیسی به شدت قوی است و تبلیغات آلمان به شدت موفق 
بوده است. بیشتر منطقه شمالی ایران تا حد بسیار زیادی طرفدار آلمان هستند 
و گفته می  شود در صورت تأمین منابع و فرماندهی، بخشی از مردم آماده اند   در 
جنگ شركت كنند. بخش هایی از افغانستان نیز هوادار آلمان هستند و تاتارها 
و برخی از ســاكنان تركستان به عثمانی و آلمان وفادارند. یکی از خبرنگاران 
اظهار می  دارد آلمانی ها   دست كم می  توانند یک میلیون نفر را در قفقاز و شمال 
ایران بســیج كنند. با آن كه این افراد خصوصاً جنگاوران خوبی نیســتند، اما 
می  توانند دردسر بسیار جدی برای انگلیسی ها   در جنوب ایران و بین النهرین 
به وجود آورند. به واسطه فعالیت آلمانی ها   در میان آنها، مسلمانان این منطقه 

دارند به این باور می  رسند كه تسلیحات آلمانی شکست ناپذیرند.
با آن كه تنها شــمال غرب این كشور در مسیر قوای متخاصم بوده است، 
به نظر می  رسد اوضاع اقتصادی فعلی در ایران همانند آن چیزی است كه در 
روســیه می  گذرد. بخش بزرگی از این كشــور بیابانی و كوهستانی است و در 
مناطق بزرگی بارش ناكافی و نامشــخص است، بنابراین با روش های   ابتدایی 
كشــت، محصول مازاد بســیار زیادی فراتر از نیازهای روزانه جمعیت تولید 
نمی شود. وضع جاده ها   خوب نیست و وسایل حمل و نقل بسیار ناكافی است، 
بنابراین اغلب اتفاق می  افتد كه عماًل قحطی بخش های   خاصی از كشور را در 
بر می  گیرد، حال آنکه در مناطق دیگر آذوقه كافی وجود دارد. به این ترتیب 
هر وقت روند عادی زندگی روزمره تا این اندازه زیاد دچار اختالل شود، تمام 

این كشور همواره مستعد آن است كه دچار بدبختی شود.
در طول دو سال گذشته بارش ها   بسیار ناكافی   و محصول خوب نبوده است. 
عالوه بر این ارتش های   عثمانی، روسیه و انگلیس حجم زیادی از آذوقه و علوفه 
را سهم افراد و چارپایان خود كرده  اند و در برخی مناطق اموال زیادی غارت شده 
و ارزاق زیادی نیز از میان رفته اســت. جنگ باعث شده كه واردات از روسیه 
از مســیر دریای خزر و از اروپا و هند از مسیر خلیج فارس عماًل متوقف شود، 
بنابراین قیمت همه اقالم وارداتی به شــدت افزایش یافته است. اقدام مالكان 
و تجار ثروتمند كه نه تنها محصول خود را به بازار نیاوردند، بلکه هر آن چه 
غله به دستشان رسید خریدند و انبار كردند، اوضاع را بسیار بدتر كرد. همان 
طور كه معموالً در چنین شرایطی رخ می دهد، با قیمت های   باالی پیشنهادی 
بسیاری از مردم فقیر وسوسه شده و همه غله مازاد خود را فروختند و در نتیجه 
عماًل بعد از چند ماه به بدبختی افتادند. همین شرایط، در اغلب دیگر كشورهای 
شرقی كه حکومت بسامان ندارند حاكم است. در برخی مناطق آذوقه كافی در 
شــهرها هست، اما طبقات فرودست گرسنه هستند زیرا پولی برای خرید آن 
ندارند. بعید است تا فصل برداشت بعدی بهبودی در این شرایط حاصل شود. 
بیماری نیز زیاد شده و تیفوئید همه گیر شده است. تیفوس و وبا نیز فراگیرند.

نگاهی مستند به بزرگ ترین جنایت جنگی انگلستان در ایران- ۲۱

مردم مجبور بودند هر چیزی را بخورند!
*ما در همــان تاریکی به استقبالشــان رفتیــم، آن ها با 
دو تانــک و نفربر از راه رســیدند. فرمانده شــان جلو آمد 
و گفت: حضــرت امام دیشــب فرمانی داده انــد که تمام 
نیروهــای نظامی تــا ۲4 ســاعت آینده برای شکســتن 
حصر پــاوه اقدام کنند و به پاســداران هــم کمک کنند.

اولین گــروه و ســپاهی كه به 
یاریش شتاف ســپاه همدان بود. در 
آن زمان ما مشــتاق بودیم كه كاری 
برای رهایی تمامی شهرهای كردستان 
از دست ضد انقالب به ویژه پاوه انجام 
دهیم، ولی امکانات و تجهیزات و حتی 
تعدادمــان اندك و محدود بود. برای 
نبرد با دشمن با برادران و مسئوالن 
مذاكره شــد، تا امکانات و تجهیزات 
بگیریم، امــا خیلی موثر نبود. ارتش 
در آن هنــگام زیر نظر بنی صدر بود 
و با ســپاه همــکاری نمی كرد آن ها 
حتی از كمک های جزئی و فنی نیز 
دریغ می كردند. ما نیاز به تسلیحات 
و مهمات داشتیم، ولی آن ها از ارائه 
هر نوع كمکی ســر بــاز می زدند. از 
یک طرف شــنیدن اخبــار تحکیم 
ضد انقــالب در برخی مناطق غرب 
و از طــرف دیگر نبــود هیچ یاری و 
مســاعدتی، ما را به سختی و تنگنا 
انداخته بود. تا ایــن كه به ناچار در 
جلسه ای مطرح شد: حاال كه ما نیاز 
به اســلحه داریم و ارتش هم سالح 
و تجهیــزات دارد و از كمــک به ما 
خــودداری می كند؛ بهتر اســت به 
انبار مهمات آن ها شــبیخون بزنیم 
و مقداری اســلحه و فشنگ برداریم، 
زیرا برای جنگ با دشمن ما به اسلحه 

نیاز داریم.
مســئله مطرح شــده جلسه را 
به چالش كشــید، ولی در آ خر همه 
متقاعد شدند كه چنین كاری ضرورت 
دارد. سپس پیشنهاد مزبور تصویب 
شد، قرار گذاشته شد كه هیچ كس از 
این تصمیم در بیرون صحبتی نکند؛ 
مبادا به گوش حضرت امام برسد. زیرا 
مطمئن بودیم امام با چنین كارهایی 
ســخت مخالف اند و آن را تفرقه آمیز 
می دانند و شاید حتی آن را در جهت 
تضعیــف ارتش معنا كننــد. از این 
رو تصمیم گرفتیــم در زمان معین 
برنامــه را عملی و تا آن زمان حرفی 

هم زده نشود.
ابتدا مــا 45 تن از بــرادران را 
برای اعزام به كردستان آماده كردیم، 
در ضمن با تعــدادی هم هماهنگی 
كردیم كه پیــش از حركت گروه به 

ارایــه گزارش خدمت امام رســیدم. 
ضمن بیان نتایــج برخی فعالیت ها 
و حركت ها، از نحوه مشــاركت سپاه 
همدان در آزادســازی پاوه ســخن 
گفتم و به اطالع رساندم كه خوب و 
پیروزمندانه بود، ولی متاسفانه چند 
نفری شــهید و چند نفری هم اسیر 
كومله ها شــدند. خدمت امام عرض 
كردم بــرای آزادی اســرا كومله ها 

درخواست پول كرده اند.
هنوز ســخنانم تمام نشده بود 
كه امام با نگاهی پرجذبه و با هیبت 
گفتند: »خواهر طاهره! در گزارشتان 
در مــورد تصمیم آن شــب چیزی 
نگفتیــد؟!«، من از ایــن جمله امام 
غافلگیر شــده یکه خوردم و مثل یخ 
از خجالت آب شــدم، سرم را پایین 
امام دوباره  انداخته ســکوت كردم. 
پرســیدند: »قضیه چه بود؟« من در 
حالی كه دســت و پایم را گم كرده 
بودم شــرایطی را كه منجر به چنین 
تصمیمی شده بود خدمتشان عرض 

كردم.
امام كه می دانســتند ما در این 
تصمیم سوءنیتی نداشتیم و قصدمان 
تسریع كمک و آزادسازی پاوه بوده، در 
آخر فرمودند: »از این به بعد، مسئوالن 
امر را در جریــان تصمیم گیری های 
نظامی تان قرار دهید.« گفتم: چشم! 

و طلب عفو كردم.
پس از این رویداد من شرمنده و 
ناراحــت بودم و از این كه حركتمان 
موجب ناراحتی و نارضایتی امام شده 

بود خودم را سرزنش می كردم.
هنگامی كه به همدان رفتم، تمام 
برادرانی را كه در جلسه آن شب حاضر 
و در جریان تصمیم گیری »شبیخون 
به انبار مهمات ارتش« بودند، جمع 
كردم و پرســیدم: از میان شــما، آیا 
كســی، حرفی و مطلبی به حضرت 
امام رســانده است. آن ها به هم نگاه 
كردند و بعد قسم خوردند كه اصال در 
بیرون صحبتی نکرده اند، این موضوع 
حالم را دگرگون و خیلی منقلب كرد، 
به این ترتیب درسی بزرگ در زندگی 
گرفتم كه هیچ گاه جلوتر از امام، رهبر 

و مقتدایم حركت نکنم.

منطقه، به انبــار و زاغه مهمات ارتش 
تک بزنیم. ساعت سه بعد از نیمه شب 
بود، ما درگیــر و دار برنامه بودیم، كه 
یکی از برادران دیده بان خبر داد ستونی 
نظامــی به طرف ما در حركت اســت، 
نگران شدیم كه مبادا كومله ها باشند كه 
متوجه برنامه شده در اقدامی غافلگیرانه 
درصدد ضربه به ما هستند تا به هدف 
مورد نظر نرسیم. خیلی سریع دو نفر را 
برای شناسایی و كسب اطالعات دقیق تر 
به آن طرف فرستادیم، آن ها خیلی زود 
برگشتند و گفتند: جای نگرانی نیست، 

ارتشی ها هستند!
ما در همان تاریکی به استقبالشان 
رفتیم، آن ها بــا دو تانک و نفربر از راه 
رسیدند. فرمانده شان جلو آمد و گفت: 
حضرت امام دیشب فرمانی داده اند كه 
تمام نیروهای نظامی تا 24 ساعت آینده 
برای شکستن حصر پاوه اقدام كنند و 
به پاسداران هم كمک كنند. حال به ما 
دستور داده اند كه به كمک شما بیاییم 
و تجهیزاتمــان را هــم در اختیارتان 

قرار دهیم.
من خدا را شکر كردم كه پیش از 
هر اقدامی مسائل و مشکالت رفع شد. 
از افراد آگاه در خصوص تصمیم آن شب 
خواستیم كه موضوع را فراموش كنند و 
تصمیم گرفته شده را كان لم یکن تلقی 
كننــد و گفتیم كه دربــاره آن مطلقا 

سخن نگویند.
با فرجی كه حاصل شــده، ارتش 
هلی كوپتری از هوانیروز در اختیارمان 
گذاشت. از این رو پیشاپیش یازده نفر 
انتخاب شــدند كه هر چه سریع تر به 
آن جا بروند. جالب این كه افراد هر یک 
برای رفتن با این گروه، اصرار داشتند، 
به طوری كه بیــن آنها اختالف پیش 
آمد كه چه كســی همــراه هلی كوپتر 
برود. همه می دانستند كه در این اعزام، 
آن هم در شــرایطی كه اخبار ناگواری 

قحطی در اصفهان را یک انگلیســی مقیم این شهر، اس. جی. كرستین، 
در نامه  ای به یکی از بستگانش در انگلیس با تاریخ 24 آوریل 1918 توضیح 

می  دهد: 
از نوشــتن درباره اوضاع اصفهان متأسفم؛ هزینه زندگی وحشتناك است. 

این نکته كه نوع آنفوالنزای شایع در میان نیروهای انگلیسی متفاوت از نوع شایع 
آن در میان مردم محلی بود، به تناقض گویی می  افتد و می  نویســد نرخ مرگ و 
میر انگلیســی ها   رقم ناچیز دو درصد بوده است: بیماری واگیر آنفوالنزا در آغاز 
ماه اكتبر در میان نیروهای انگلیسی شایع شد، اما نوع آن مالیم بود و مرگ و 
میر نیروها تنها 2 درصد بود. این در حالی بود كه در شیراز این میزان 18 درصد 
بود. در عین حال همه كسانی كه مریض شده بودند، بسیار ضعیف شده و برای 
كار سخت تا زمان بهبودی كامل آمادگی نداشتند. میزان مرگ و میر در نواحی 

اطراف بسیار باالتر بود. این امر خطر هر نوع مخالفت جدی را كاهش می  داد.
بر حسب اتفاق، نقطه دیگری كه در آن آنفوالآنزا همه گیر شده بود، قزوین 
بود كه در اكتبر 1918 ســتاد نیروهای 1918 ســتاد نیروهای نورپرفورس 

بریتانیا بود.
كاماًل آشــکار است كه »توضیح« سایکس برای توجیه تلفات بسیار كمتر 
در میان نیروهای انگلیسی- مبنی بر این كه نوع بیماری میان انگلیسی ها   با 
آنچه كه در میان ایرانیان شایع بوده تفاوت داشته است )و به عبارتی ویروس 
آنفلوآنزا برای میزبانانش تبعیض قائل شده(- بی اساس است. دلیل واقعی باالتر 
بودن تلفات ایرانیان آن بود كه قربانیان در اثر قحطی ضعیف شده بودند، در 
حالی كه نیروهای انگلیســی از تغذیه خوب برخوردار بودند؛ بنابراین ایرانیان 
در اثر قحطی به سهولت جان می باختند. این 10000 نفر تلفات »آنفلوآنزا«، 
در واقع قربانیان قحطــی بودند. بنابراین اگر یک پنجم جمعیت فارس ظرف 
یک ماه از صحنه روزگار محو شدند، شگفت انگیز نیست، زیرا تقریباً نیمی از 
جمعیت ایران در سال های   1917 تا 1919 دچار قحطی بودند. به عالوه، قضیه 

خاطرات 
مرضیه حدیدچی )دباغ( - ۳۹

حصر پاوه شکست

از پاوه می آمد، برگشتی در كار نیست؛ 
بنابراین می كوشیدند در این امر نسبت 

به هم سبقت بگیرند.
یکی از برادران ترك زبان، اهل یکی 
از روســتاهای اطراف همدان، در حالی 
كه به سختی فارسی صحبت می كرد؛ 
با لهجه ای غلیظ به من گفت: »خواهر 
دبــاغ! من فردای قیامت پیش حضرت 
زهرا)س( از شــما شکایت می كنم، كه 
نمی گذارید من بروم!« سرانجام پیشنهاد 
كردم كه برای اعزام قرعه كشــی شود، 
آن ها نیز پذیرفتند. ولی زمان كه اسم 
آن برادر ترك زبان در قرعه كشی نبود، 
خیلی دلگیر و ناراحت شــد، سرش را 
پایین انداخت و بیرون رفت و های های 
گریه كرد. یکی از برادران به نام قشمی 
آمد و گفت: »خواهر دباغ! اجازه بدهید 
كه ایشان برود.« گفتم باشد، ولی باید 
یکی دیگر جایش را به او بدهد، خالصه 
یکی از بچه ها حاضر شــد كه جایش را 
بــه او بدهد. وقتــی هلی كوپتر در پاوه 
میــان حلقه محاصره فرود می آید، این 
برادر ترك زبان اولین كســی است كه 
از هلی كوپتر بیرون می آید. هنوز پایش 
به زمین نرســیده مورد اصابت گلوله 
كومله هــا قرار می گیرد و به شــهادت 

می رسد.
ایــن هلی كوپتر با جنــازه همان 
بچه هایی برگشــت كه بــرای رفتن به 
پــاوه از هم ســبقت می گرفتند. آنان 
همگی شهید شدند، البته ما هلی كوپتر 
دومی هم تجهیز كردیم و تعدادی دیگر 
را هم فرستادیم. این هلی كوپتر را هم در 

آسمان زدند، كه دچار نقص شد.
سرانجام پاوه با رشادت این افراد كه 
عاشــقانه و در اجابت فرمان امام به آن 
جا شتافته بودند آزاد و از لوث دشمن 

انقالب و میهن پاك شد.
تصمیم آن شب چه بود؟!

پس از شکســت حصــر پاوه برای 

هندی، قربانی بیماری واگیر شــدند كه بیشترین رقم تلفات در نوع خود بود. 
فرمانفرما به تازگی از مرگ جان به در برده اســت. وقتی كه پس از بهبودی 
به عیادتش رفتیم با زبان فرانسه ویژه خودش گفت: »نصف شیراز تلف شد.«
سایکس پس از ذكر آنچه در باال گفته شد، درست در یک صفحه بعد با ذكر 

اجساد گرسنگانی که به صورت هیزم وار در گوشه و کنار کوچه و بازار بر روی هم انباشته شدند

گزارشی از قحطی در اصفهان و فارس

هر روز شمار بسیار زیادی از ایرانیان 
از گرســنگی می  میرند. وقتی صبح 
بیرون می  رویم، جسدهایی می  بینیم 
كه این ســو و آن سو در خیابان ها 
  ریخته اند. شــمار زیادی از ایرانیان 
استخوان آرد می  كنند و می  خورند و 
یا مردارخواری می  كنند و می  میرند. 
اما تاكنون از ارامنه كسی به گرسنگی 
نیافتاده اســت؛ زیرا بســتگان آنها 
در هند برایشــان پول می  فرستند و 
حمایتشان می  كنند. اگر این قحطی 
چند ماه بیشتر دوام یابد، بی تردید 
ارامنه نیز زنــده نخواهند ماند. هر 
خــروار ذرت )گنــدم( 200 تومان 
اســت، در حالی كــه قباًل قیمتش 
بیش از 15 تومــان نبود؛ یک لیتر 
كــره كه قباًل 15 قــران بود اآلن 7 
تومان و یک لیتر گوشت كه قباًل 8 

قران بود، حاال 32 قران است.
قحطــی و بیماری های ناشــی از آن در والیت فارس ابعاد هولناكی یافته 
بود. تلفات وحشــتناك شهر شیراز را شاهد عینی، محمدعلی جمالزاده، این 

طور روایت می  كند: 
جنگ جهانی در آستانه اتمام بود ]پاییز 1918[ كه در دل شبی تاریک و 
هولناك سه سوار ترسناك كه هر كدام شمشیر و شالقی به بر داشتند به آرامی 
از دیوارهای شهر عبور كردند و به آن وارد شدند. یک سوار نامش »قحطی« و 
دیگری، »آنفلوآنزای اسپانیایی« و آخری »وبا« بود. طبقات فقیر، پیر و جوان 
در برابر حمله این سواران بی رحم چون برگ خزان فرومی ریختند. غذایی پیدا 
نمی شد، مردم مجبور بودند هر چه را كه می توانستند بجوند، بخورند؛ شیء یا 
حیوان. دیگر گربه و سگ و كالغ پیدا نمی  شد. حتی موش ها نسلشان برافتاده 
بود. برگ، علف و ریشــه گیاه را مانند نان و گوشــت معامله می كردند. در هر 
گوشه و كنار مرده بی صاحب بود. بعد از مدتی مردم به خوردن گوشت مرده 
روی آوردند. گاه اجساد را جمع و بار گاری ها كرده و به بیرون شهر می بردند 
تا در چاله ای ریخته و رویشان خاك بریزند. بازارها و دكان ها   خالی و تعطیل 

بودند و هیچ طبیب و پرستار و دوا و درمانی پیدا نمی  شد.
گزارش جمالزاده را ســایکس تأیید می  كند. او اشاره می  كند كه تنها در 
یک ماه، اكتبر 1918، یک پنجم جمعیت شیراز از بین رفت. او چنین روایت 
می  كند: »جنگ با قشقایی ها   به سختی به پیروزی انجامید، زیرا برنده و بازنده 
هر دو به یک نســبت مغلوب حمله هولناك آنفوالنزا در 1918 بودند كه به 
نظر می  رسید در فارس وخیم ترین شکل آن بوده است. در آغاز درنیافتیم كه 
بیماری قرار است یک پنجم جمعیت را قتل عام كند و با همان شدت نفرات 
قوای حاضر در شــیراز و فیروزآباد را هم در بر بگیرد.« او آمار مرگ و میر را 
شرح می  دهد:  شیراز از جمعیت 50000 نفری خود 10000 نفر را از دست 
داد. این شرم آور است كه مقامات ایرانی حتی كفن را هم احتکار می  كردند و 
ما نیز آن قدر گرفتار مراقبت و پرستاری از افراد خودمان بودیم كه  نمی توانستیم 
كاری برای مردم شهر انجام دهیم؛ مردمی كه صدها تن از آنها از فرط بیچارگی 
و نومیدی، افتان و خیزان خود را به مســجد می رســاندند تا در آنجا بمیرند. 
تلفات ما نیز تکان دهنده بود. بیش از شصد تن از نفرات ما، اعم از انگلیسی و 

صفحه ۶
چهار شنبه ۷ تیر ۱۳۹۶ 

۳ شوال ۱4۳۸ - شماره ۲۱۶۵۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1394/5/4 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

محســن ســروش با كد ملــی 0569770424 به 
نمایندگــی شــركت ایجاد محیط با شناســه ملی 
10101318872 به ســمت رئیس هیئت مدیره 
و بهزاد عباســی بــا كد ملــی 3199881051 به 
نمایندگی شركت تولیدی خانه گستر با شناسه ملی 
10100591316 عضــو هیئت مدیره و مدیرعامل 
و روزبه ولی پور كلتــی با كد ملی 1376600978 
به نمایندگی شركت نوســازی و عمران اكباتان با 
شناســه ملــی 10101337982 به ســمت نایب 

رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند.
امضــای كلیه قراردادهــا، اســناد و اوراق تجاری 
و تعهدآور از قبیل چک، ســفته، بــرات و غیره و 
همچنین افتتاح حســاب های بانکی و پرداخت از 
حســاب های مذكور، بســتن آنها و كلیه عملیات 
پولی، مالی و اعتباری شــركت با امضای مدیرعامل 
و یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شركت 
خواهد بود و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو 
هیئت مدیره همراه با مهر شــركت و اوراق عادی و 
مکاتبات با امضای مدیرعامل همراه با مهر شركت 

معتبر می باشد.
با ثبت این مستند تصمیمات تعیین دارندگان حق 
امضاء، تعیین ســمت مدیران انتخاب شده توسط 
متقاضی در ســوابق الکترونیک شخصیت حقوقی 
مرقــوم ثبت و در پایگاه آگهی های ســازمان ثبت 

قابل دسترس می باشد.

آگهی  تغییرات شرکت تجهیز محیط 
سهامی خاص به شماره ثبت 89639 

و شناسه ملی 10101340144

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

آقای علی شــهرت محمدی نام پدر عبدالکریم بشناســنامه 1740653939 
صادره از اهواز درخواســتی بخواســته صدور گواهی حصــر وراثت تقدیم و 
توضیح داده که پدرم مرحوم عبدالکریم شــهرت محمدی بشناسنامه 6993 
صادره دشــت آزادگان در تاریخ 96/3/16 در اهواز اقامتگاه دائمی خود فوت 
ورثــه اش عبارتند از 1- متقاضی با مشــخصات فــوق 2- حمزه محمدی 
شــماره ملی 1743163738 صادره اهواز )فرزندان ذکور متوفی( 3- آســیه 
محمدی شــماره شناســنامه 5467 صادره اهواز 4- نرگس محمدی شماره 
ملی 1741224721 صادره اهواز 5- سمیه محمدی شماره شناسنامه 5033 
صادره اهواز 6- کبری محمدی شــماره ملــی 1741802504 صادره اهواز 
7- کاظمیه محمدی شــماره شناســنامه 5852 صادره اهواز )فرزندان اناث 
متوفی( 8- رحمه حریزئی زاده شــماره شناسنامه 1409 صادره اهواز )زوجه 
متوفی( 9- بدریه حمادی شماره شناسنامه 3881 صادره دشت آزادگان )مادر 

متوفی( والغیر بشرح دادخواست تقدیمی 960171/8/96 حقوقی می باشد.
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 نشــر 
آگهی ظرف یک ماه بدادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر و هر وصیت نامه 
بجز سری و رسمی که بعد از این تاریخ  ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.

آگهی حصر وراثت

قاضی شورای حل اختالف مجتمع شماره ۲ اهواز 
اسالمی

بدین وســیله به اطالع کلیه اعضای شرکت تعاونی مسکن منحله کارکنان دانشگاه شهید 
چمران اهواز می رساند جلسه مجمع عمومی عادی نوبت اول در روز شنبه مورخه 96/5/7 
راس ســاعت 9:00 در محل مسجد نبی شــهرک دانشگاه واقع در خیابان اصلی شهرک 
دانشــگاه تشــکیل می گردد. از اعضای محترم شــرکت تعاونی دعوت می شود در روز و 
ســاعت مقرر در محل مذکور حضور بهم رسانید. ضمنا اعضایی که مایلند کاندید هیئت 
تصفیه شــوند از تاریخ انتشــار به مدت 7 روز فرصت دارند فــرم کاندیداتوری خود را از 
ساعت 9 الی 12 به نماینده هیئت مدیره واقع در کانون بازنشستگان کشور واقع در فلکه 

فرهنگشهر تحویل و رسید آن را دریافت نمایند.
1- اعضایی که نمی توانند در جلســه مجمع عمومی شــرکت نمایند می توانند به همراه 
وکیــل یا نماینده تام االختیار خود از تاریخ انتشــار آگهی تا 24 ســاعت قبل از برگزاری 
مجمع به کانون بازنشستگان کشور واقع در فلکه فرهنگشهر جهت اعطای نمایندگی 
با همراه داشتن بنچاق و سند سیم سرب مالکیت به نماینده هیئت مدیره مراجعه و برگه 

حضور در جلسه دریافت نمایند.
2- همراه داشــتن برگه ســهام شــرکت تعاونی با فیش واریزی با بنچاق انتقال واحد 
مســکونی به عضو توســط شــرکت تعاونی و همچنین سند سیم ســرب مالکیت واحد 

مسکونی جهت احراز هویت عضو ضروری است.
دستور جلسه:

1- انتخاب سه نفر اعضای تصفیه 
2- تعیین مدت تصفیه

3- تعیین کارمزد هیئت تصفیه

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی نوبت اول
شرکت تعاونی مسکن منحله کارکنان 

دانشگاه شهید چمران اهواز

رئیس هیئت مدیره - دکتر ابراهیم وحیدی الیزه ای

تاریخ انتشار: ۹6/4/7 آگهی مزایده 

شهابی زاده - شهردار اردکان

شــهرداری اردکان به استناد بند یک از بیست و یکمین جلسه شورای محترم اسالمی شهر مورخ 96/3/28 در نظر 
دارد امالک مشــروحه زیر را از طریق مزایده عمومی به فروش برســاند. لذا متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد و 
مشــخصات امالک به شهرداری اردکان واقع در خیابان امام خمینی)ره( و یا با شماره تلفن 2-32222041 واحد امالک 
تماس حاصل نموده و نســبت به کســب اطالعات و تهیه اســناد مزایده اقدام نمایند. آخرین مهلت اخذ اسناد مزایده و 

ارسال پیشنهاد قیمت تا تاریخ 96/4/15 و ارسال پیشنهادات قیمت تا پایان وقت اداری مورخ 96/4/20 می باشد.
1-5  قطعه زمین با کاربری تجاری واقع در خیابان احمدی روشن به مساحت 82 الی 95 متر مربع

2- خانه مسکونی بافت قدیم واقع در چرخاب )دربند مجد العلماء( به مساحت 466/90 متر مربع
3-18 قطعه زمین با کاربری مســکونی واقع در انتهای خیابان نواب صفو ی - شــهرک قدس به مساحتهای 202  الی 

296 متر مربع 
4-2 باب منزل مسکونی واقع در مجاورت خیابان شهید شابلی به مساحت های 98/60 و 92/10 متر مربع

5- یک باب منزل مسکونی واقع در مجاورت خیابان آیت اهلل فکور به مساحت 199 متر مربع
شرایط مزایده

1- پیشنهاددهندگان می بایست یهای 5 درصد سپرده شرکت در مزایده خود را به صورت ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه 
نقد به حساب جاری شماره 0110707952004نزد بانک ملی شعبه مرکزی به نام شهرداری اقدام نمایند.

2- در صورتی که نفرات اول  و دوم و سوم برنده شرکت کننده در مزایده از انجام معامله خودداری نمایند سپرده شرکت 
در مزایده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

3- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
4- هزینه آگهی مزایده به عهده برنده مزایده می باشد.

5- به پیشنهادات مبهم و مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد.
6- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده موجود می باشد.

نوبت اول

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
و دادخواست و ضمائم

دفتر قاضی شورای مجتمع شماره سه اهواز

پویان زمانی با وکالت آقای علیرضا احتشــام فرد به طرفیت محمدحســین 
سلیمانی و غیره خواسته الزام به تنظیم سند یک باب پارکینگ تقدیم کرده 
که به کالســه 558/37/95 - ح ثبت گردیده و مســتندا به ماده 73 قانون 
آئین دادرسی مدنی یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار درج و از 
خوانده فوق الذکر دعوت می گردد پس از نشر آگهی در تاریخ 96/7/2 راس 
ســاعت 10 صبح جهت دادرسی در شعبه قاضی شــورا مجتمع شماره سه 
اهواز حضور یابند و یا قبل از موعد مقرر به دفتر شــعبه مراجعه و با دریافت 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم هرگونه دفاع و پاسخی به دعوی مطروحه 

دارند اعالم نمایند. 
بدیهی اســت در صورت عدم حضور و یا عدم ارســال الیحه وفق مقررات 

عمل گردد.

خانم بی بی عایشــه شاهوزهی باســتناد دو برگ استشهاد محلی که 
به امضاء شــهود و به گواهی دفتر اسناد رســمی شماره 80 زاهدان 
رسیده مدعی است که ســند مالکیت 422696- الف 91 ششدانگ 
یکبــاب اعیان آپارتمان پالک 22177/1341- اصلی واقع در بخش 
یک بلوچستان شــهر زاهدان مورد ثبت 134880 صفحه 295 دفتر 
803 بعلت جابجایی از بین رفته درخواست صدور سند مالکیت المثنی 
نموده و به موجب سند رهنی شماره 16995-1392/6/24 دفترخانه 
41 زاهدان در رهن بانک ملی ایران شعبه زاهدان در رهن قرار گرفته 
است لذا مراتب به استناد ماده 120 آئین نامه ثبت در یک نوبت  آگهی 
می شود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا 
وجود معامله ســند مالکیت مذکور نزد خود می باشد از تاریخ نشر این 
آگهی ظرف 10 روز اعتراض خود را به ضمیمه اصل سند مالکیت یا 
ســند معامله به این اداره اعالم و رسید دریافت نمایند مورد رسیدگی 
قرار گیرد و اال پس از انقضای مدت مذکور و نرســیدن واخواهی و یا 
در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود نسبت به صدور سند مالکیت 

المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد.
تاریخ انتشار: 1396/4/7

شناسه: 1147740 م الف 986

آگهی فقدان سند مالکیت

حسینعلی مالیی
رئیس ثبت اسناد و امالک زاهدان

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی نوبت دوم
شرکت تعاونی خدمات مهندسی ایمنی کارکنان

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران 
به شماره ثبت ۲۳۱۳۳۳

با توجه به عدم رســمیت نوبت اول در تاریــخ 96/4/3 در مجمع عمومی عادی نوبت دوم که 
رأس ســاعت 16 روز دوشنبه مورخ 96/5/2 در محل دفتر تعاونی واقع در خیابان آزادی نبش 

خیابان شادمهر پالک 409 طبقه اول واحد 2 تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.
یادآوری می شــود: - در صورتی که حضور عضوی در مجمع عمومی میسر نباشد می تواند حق 
حضــور و اعمال رأی از ســوی خود را به نماینده تام االختیار خــود واگذار نماید. در اینصورت 
هیچکــس نمی تواند نمایندگی بیش از دو نفر عضو را بپذیــرد. همچنین برگه های نمایندگی 

مزبور با امضا عضو معتبر خواهد بود.
- مصوبات مجمع عمومی در صورت رسمیت یافتن و عدم مغایرت با ضوابط قانونی برای کلیه 

اعضا اعم از حاضر و غایب نافذ و معتبر خواهد بود.
دستور جلسه

1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس/ بازرسان
2- رسیدگی و اتخاذ تصمیم درخصوص صورت های مالی سال 95

رئیس هیئت مدیره3- انتخاب بازرسان

آگهی مناقصه »نوبت دوم«
شــهرداری شــال در نظر دارد به استناد مجوز شــورای اسالمی شهر به شــماره 4/96/1557/ش مورخه 
1396/3/22 اقدام به برگزاری مناقصه به شــرح ذیل نمایــد: 1- مناقصه رفت و روب و جمع آوری زباله و 

حفظ و نگهداری فضای سبز سطح شهری تا سقف مبلغ 8/000/000/000 ریال 
لذا از متقاضیان دعوت می شــود حداکثر ظرف مدت ده روز پس از انتشــار آگهی مرحله دوم جهت دریافت 
اسناد و شرایط شرکت در مناقصه به واحد امور قراردادهای شهرداری مراجعه نمایند. ضمنا هزینه درج آگهی 
)هر چند نوبت( بر عهده برنده )برندگان( می باشــد و شــهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار 

می باشد. سایر جزئیات در اسناد مزایده درج گردیده است.
جواد خلج طایفه - شهردار شال

»مفقودی«
مدرک دوره کارشناســی رشــته زبان و ادبیات انگلیسی که سال 
1389 توسط موسسه آموزش عالی خیام به نام خانم سلماز تورانی 
به شــماره ملی 0944750826 به شماره دانشجویی 85523111 

صادر شده، مفقود گردیده است و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

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

کالســه    96/3/9 مــورخ   139660309068000468 شــماره  رأی  برابــر 
1395114409068000094 هیئــت دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
ناحیه دو قزوین تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حســین نعمتی فرزند 
محرمعلی بشــماره شناســنامه 38 صادره از قزوین در ششــدانگ یک باب خانه به 
مساحت 133/57 مترمربع پالک 5 اصلی واقع در قزوین بخش 5 خریداری از مالک 
رســمی آقای محمود علی مالنجفی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکــور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/3/22                 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/4/7
علی شهسواری- رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه ۲ قزوین

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

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان آوج  
قدیم آبادی

برابر رای شــماره 139660309008000084 - 96/3/11 هیئت موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در 
واحــد آوج تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای مصطفی حاجی محمدی 
فرزند حاجعلی به شــماره شناسنامه 3050 نســبت به ششدانگ یک قطعه باغ 
بانضمام تاسیســات مرغداری و ساختمان مســکونی به مساحت 785 متر مربع 
جمعا به مســاحت 13342/83 متر مربع که دارای دیوار و مرز می باشــد واقع در 
پالک 49 اصلی موســوم به ســیراب از قطعه دوم تفکیکی صورتمجلس اجرای 
مــواد 13 و 39 در بخش ده قزوین که نامبرده به صورت مع الواســطه از آقای 
ماشــاءاله میالقی فرزند اسداله موضوع ســند 35031 - 42/7/6 دفترخانه یک 
قزویــن خریداری نموده اســت لذا بمنظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور سند 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 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 96/3/22                    تاریخ انتشار نوبت دوم 96/4/7

مجوز حمل ســالح شکاری تک لول ســاچمه زنی ته پر 
 E13-33523 کالیبر 12 مدل دســتکش به شــماره بدنه
ساخت ترکیه به شماره کالسه پرونده 37402 به نام نوریه 
عذاری نژاد فرزند جبر شماره شناســنامه 8614 صادره از 
دشت آزادگان مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اخطاریه
به آقــای منوچهر عرب مطلق فرزند محمد ابــالغ می گردد با توجه به اینکه پرونده شــماره 
950411 به اتهام خیانت در امانت در شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان 
بوئین زهرا علیه ایشــان مطرح رسیدگی می باشــد، جهت ادای توضیح در شعبه مذکور  حاضر 

شوند.
منشی شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب 
شهرستان بوئین زهرا - محمد شافعی

شهرستان بوئین زهرا - بلوار امام خمینی - خیابان ولیعصر غربی - 
دادگستری شهرستان بوئین زهرا

برگ سبز و کارت مشــخصات خودرو سواری سمند 
LX  XU7 به شماره پالک 173 و 31 - ایران 13 به 
 124K0730137 رنگ سفید مدل 1394 و شماره موتور
 NAAC91CE4FF039074 و شــماره شاســی

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ســند کمپانی خودروی ســواری ام.وی.ام تیپ 110 مدل 1392 
ایران62  به رنگ ســفید - روغنی به شماره انتظامی 754 د 83-
به شــماره موتــور MVM372FGD033990 و شــماره 
شاســی NATEBACA8D1007912 مربــوط به خانم 

زینب داودی لیمونی مفقود گردیده از درجه اعتبار ساقط است.

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان حســین خادمی اصل دادخواستی به طرفیت خوانده حســن غفاری به خواسته الزام به تنظیم سند 
رســمی ملک تقدیم دادگاه نموده که به کالســه 950325 ثبت این شعبه و برای مورخ 96/5/10 ساعت 9 
صبح وقت رســیدگی جهت بررسی نتیجه استعالم تعیین شده است لذا چون خوانده مجهول المکان می باشد 
به دســتور ریاست محترم دادگاه و به اســتناد به ماده 73 قانون آ.د.م. دادگاه های عمومی و انقالب مصوب 
379 1 مراتب در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار درج تا خوانده ضمن اطالع از وقت رسیدگی جهت اعالم 
آدرس کامل خود و تحویل گرفتن رونوشت دادخواست و ضمائم به دفتر شعبه دوم حقوقی دادگاه اندیمشک 

مراجعه و اال دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد.
منشی شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری اندیمشک
صدیقه محمدیان

آگهی ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی
بدینوســیله به آقای رجبعلی حســین آبادی فرزند قربانعلی مجهول المکان ابالغ می شــود که خانم طاهره 
مسکنی دادخواستی به خواسته مطالبه نفقات معوقه به طرفیت شما به شعبه دوم شورای حل اختالف سبزوار 
ارائه و به کالسه 66 2/96/1 ثبت و برای تاریخ 1396/6/13 ساعت 5/15 عصر وقت رسیدگی تعیین گردیده 
اســت لذا به استناد ماده 73 ق.آ.د.م مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار درج  می گردد. شما می توانید 
قبل از رسیدگی به دبیرخانه شورای حل اختالف شعبه دوم شهرستان سبزوار به نشانی چهار راه 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 دوم شورای حل اختالف سبزوار

ســند ســواری پرایــد 132 بــه شــماره 
شاســی  شــماره  و   4836693 موتــور 
NAS421100C1337137 بــه نــام فارا 
کســائیان مفقود گردیــده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

سند کمپانی خودرو سواری سمند LX )دوگانه سوز( به 
شماره پالک 685 ص 53 - ایران 14 به رنگ سفید 
روغنی مدل 1388 و شــماره موتور 12488328921 
 NAACA1CB0AF217086 و شماره شاســی

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

سند کمپانی، برگ سبز و کارت مشخصات خودرو سواری 
پژو پارس ELX به شماره پالک 278 ج 78-ایران 44 به 
رنگ نقره ای متالیک مدل 1385 و شماره موتور 2027660 
و شماره شاســی 11309076 به نام محمدرضا شکوهمند 
فرزند صفرعلی مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

چون منا اردســتانی مالک خودرو ســواری پژو پارس به شــماره انتظامی
763 ن 27 ایــران 73 شــماره موتــور 22828108423 شــماره بدنــه 
0081808610 به علت فقدان سند کمپانی تقاضای رونوشت المثنی نموده 
است لذا چنانچه هرکس ادعایی در مورد خودرو مذکور دارد ظرف مدت ده 
روز به دفتر حقوقی سازمان فروش شرکت ایران خودرو واقع در پیکان شهر 
ســاختمان سمند مراجعه نماید. بدیهی اســت پس از انقضای مهلت مزبور 

طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد. مدت اعتبار این آگهی یکسال است.


