
1942 متفقين در لندن، تعقيب هيتلر به عنوان جنايتکار جنگى، 
ادامة جنگ شمرده شده، که خود يک  از مهم ترين هدف هاى 
مشابه  اعمال  به  نسبت  است،  خصوص  اين  در  حقوقى  سابقة 
عراق در طول جنگ، قضاوت و تصميم مشابه معمول نگرديده 
سوى  از  هسته اى  سالح  کاربرد  که  کشورهايى  همان  است. 
آمريکا در هيروشيما را يک عکس العمل عادالنه در قبال شروع 
از سوى  از آغاز جنگ  بعد  تلقى کرده اند، پنج سال ونيم  جنگ 
بسيار  اشاره اى  به  تنها  عمومى،  افکار  فشار  نتيجة  در  عراق، 

شش سال از شروع جنگ گذشته و شوراي امنيت، شش قطعنامه 
در مورد آن صادر کرده است. در نگاه اول، به نظر مي رسد که مساوات 
قلدِر  دزِد  است.  بي عدالتي  عين  اين  اما  شده،  رعايت  کشور  دو  بين 
دزد  کمک  به  هم  اهالي  کرده،  حمله  تنها  جواِن  يک  به  زبان نفهمي 
ظاهر  هم  کالنتري  ميان  اين  در  بيفتد،  پا  از  زودتر  جوان  تا  رفته اند 
عدالت خواهي مي گيرد و از دو طرف مي خواهد دعوا را تمام کنند. و 

اي کاش ماجرا همين بود.
و  آغاز جنگ، قطعنامة 479 صادر شد؛ ضعيف  از  روز پس  شش 

 * شوراي امنيت هم يک دسِت تشکيالت همان 
ديو جهان خواري است که دست ديگرش به ايران حمله 

کرده. حاال که صدام دارد پيش مي رود، الزم نيست کاري 
کرد، بگذار راحت باشد. حدود يک سال و ده ماه سکوت 

محض؛ خواب که نه، مرگ همه را فراگرفته.
همکاري  که  خواست  ايران  از  و  کرد  تشکر  قبلي  قطعنامة  اجراي 
کند. فشارهاي بين المللي و سياسي بيشتر مي شوند. اما حضرت امام 
به پشتوانة  الهي اش که در وجود بسيجيان جلوه کرده بود، کاري به اين 

حرف ها و قيل و قال ها نداشت.
و  هوايي  حمالت  بودند،  آورده  کم  جنگ  ميدان  در  که  بعثي ها 
موشکي به شهر ها را شروع کردند و هزاران نفر از مردم عادي را در 
خانه هايشان شهيد کردند. قطعنامة 540 در آبان 1362 صادر شد که 
بدون اشاره به جنايات رژيم بعثي، خواسته بود به شهر ها حمله نشود. 
و  موشک باران  به شدت  کشور،  شهر  چندين  آن،  از  پس  روز  چهار  و 

بمباران شد.
از  اين حمالت  تأييد  با وجود  ايران،  به  اوج حمالت شيميايي  در 

ضعيف در مورد جنايت آغاز جنگ رضايت داده و حتى به جاى 
يک تعبير صحيح، عبارت »اعمال اوليه« را در آخرين قطعنامة 
غيرعادالنة شوراى امنيت گنجاندند. متأسفانه همين دوگانگِى 
هم  غيرمتعهد  کشورهاى  از  برخى  مواضع  در  قضاوت،  معياِر 

مشاهده شده است.
»ترومن« رئيس جمهور آمريکا، علناً و با افتخار اعالم کرد که دستور 

بمباران اتمي ژاپن را راحت صادر کرده و آن شب، آسوده خوابيده. 
در ميانة جنگ دوم جهاني، گروهي از يهوديان مهاجر به آمريکا، به 
دولت خبر دادند که آلماني ها دنبال ساختن بمب اتم هستند. آن وقت 
کسي  اما  کرد،  استفاده  اتمي  انرژي  از  مي توان  که  مي دانستند  همه 
به فکر ساخت بمب نيفتاده بود. بزرگ ترين پروژة علمي آمريکا آغاز 
شد. بيش از صد هزار دانشمند استخدام و سي وهفت مرکز تحقيقاتي 
برنامه  اين  نام  کار شدند.  به  دانشگاهي، مشغول  آزمايشگاه  دوازده  و 
»پروژة َمنَهَتن« بود. سه سال پس از آغاز پروژه، اولين بمب اتم آماده 
بود. حاال به هر قيمتي، اين بمب بايد آزمايش مي شد، تا قدرت تخريبي 

آن براي دولت آمريکا و دشمنانش مشخص شود. 
مقاومت  هنوز  ژاپن  اما  کرد،  تمام  را  جنگ  و  شد  تسليم  آلمان 
مي کرد. دو بمب اتم جنگ را تمام کرد. پس اين يک عمل انسان دوستانه 
و خدا پسندانه بود، چون بدترين جنگ تاريخ را تمام کرد! سران لجباز 
ژاپن بايد سر عقل مي آمدند، به هر قيمتي. اين طور مردم کمتري کشته 

مي شدند، حتي از خود ژاپني ها.
اين حرف ها و  به  اعتراضي  به همين سادگي و راحتي! کسي هم 
استدالل هاي عوام فريبانه نکرد. اينکه جنگ بايد تمام مي شد و متجاوز 
با  نابود کردِن دو شهر  براي  تنبيه، دليل مقبول و جهان پسندي شد 
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از هراره تا تهران - ۳1

وقتی صدام در خطر افتاد، شورای امنیت ظاهر شد
نزديک به 2 سال پس از شروع جنگ تحميلى

به رسم  زياده خواه،  يک کشور  که  انگار  نه  انگار  بي خاصيت.  و  منفعل 
را  عادي  مردم  از  نفر  هزاران  و  کرده  حمله  همسايه اش  به  مغول ها، 
اين همه  با  نامي  ملل،  سازمان  امنيت  شوراي  است.  کرده  قتل عام 
واضح  تجاوز  يک  دربارة  و  کرده  جمع  را  خودش  ادعا،  و  طمطراق 
از  ظالمانه، قطعنامه اي بيرون داده که »از دو طرف خواسته مي شود 

توسل بيشتر به زور، خودداري کنند.«
جهان خواري  ديو  همان  تشکيالت  دسِت  يک  هم  امنيت  شوراي 
است که دست ديگرش به ايران حمله کرده. حاال که صدام دارد پيش 
مي رود، الزم نيست کاري کرد، بگذار راحت باشد. حدود يک سال و ده 

ماه سکوت محض؛ خواب که نه، مرگ همه را فراگرفته.
اما همين که خرمشهر آزاد شد، آن دست ديگر هم پيدا شد. حاال 
ديگر او هم بايد کمک مي کرد. به پيشنهاد اردن! که او هم براي خود 
يک انگشتي است، قطعنامة 1+54 تصويب مي شود: »نگران کشته شدن 
و  هستيم  صلح  تهديد  و  امکانات  و  تأسيسات  به  آسيب  و  انسان ها 
خواستار آتش بس سريع و عقب نشيني نيروهاي دو طرف به مرزهاي 
بين المللي«. يک مرتبه انسان هاي کشته شده، مظلوم شدند و صلح به 
خطر افتاد. حال ديگر بايد جلوي ايران را مي گرفتند تا صدام دوباره 

جان بگيرد.
اما اين جوان ديگر بي ترمز شده بود. زخم ها قوي تََرش کرده بودند 
بايستد و چشم  بازتر، عزم کرده بود که تنها، مقابل همه  و چشمش 

فتنه را کور کند. 
رزمندگان ايراني وارد خاک عراق شدند تا او را تنبيه کنند. شوراي 
 21 تاريخ  در  قبلي،  قطعنامة  از  پس  ماه  دو  و  افتاد  تکاپو  به  امنيت 
براي  عراق  آمادگي  از  آن  در  و  صادر  را   522 قطعنامة   1361 مهر 

* آيت اهلل خامنه اى: يکى از مشکالت ما متأسفانه 
ناشى از دوگانگى معيار قضاوت در برخورد با اصل 

مسئلة جنگ بوده است. مثالً درحالي که طبق اطالعية 
1942 متفقين در لندن، تعقيب هيتلر به عنوان 

جنايتکار جنگى، از مهم ترين هدف هاى ادامة جنگ 
شمرده شده، نسبت به اعمال مشابه عراق در طول 

جنگ، قضاوت و تصميم مشابه معمول نگرديده است. 

* رزمندگان ايراني وارد خاک عراق شدند تا او را تنبيه 
کنند. شوراي امنيت به تکاپو افتاد و دو ماه پس از قطعنامة 
قبلي، در تاريخ 21 مهر 1۳61 قطعنامة 522 را صادر و در آن 
از آمادگي عراق براي اجراي قطعنامة قبلي تشکر کرد و از 

ايران خواست که همکاري کند.

از  مورد  دو  شاهد  خود  که  ملل،  سازمان  اعزامي  کارشناسان  طرف 
حمالت بودند، قطعنامه اي صادر نشد، فقط اشاره اي شد به محکوميت 
چند  وقتي  اما  استفاده کننده.  اسم  بردن  بدون  آن هم  حمالت،  اين 
کشور عربي، براي صدمه ديدن کشتي هايشان در خليج فارس، از ايران 
شکايت کردند، بالفاصله قطعنامة 552 براي اين کشتي ها صادر شد. 
ايران براي حفظ امنيت کشتي ها اعالم آمادگي کرد. اما با کارشکني 
دشمن، حمله به کشتي ها ادامه پيدا کرد. امنيت کشتي هاي تجاري، 
جان مردم ايران نبود که راحت از آن بگذرند، قطعنامة دوم 528 هم 

صادر شد تا امنيت کشتي ها را حفظ کند.
و  صدام  نفس  فاو،  تصرف  و  هشت  والفجر  عمليات  اجراي  با 
حاميانش بند  آمد و شروع کردند به دست و پا زدن. شوراي امنيت به 
پيشنهاد عراق و هفت کشور عرب، جلسه اي با شرکت آنان تشکيل داد 
و قطعنامة 582 را در 5 اسفند 1364 صادر کرد تا جنگ به هر شکل 
تمام شود. حاال که فاو در دست نيروهاي اسالم بود، تصرف زمين از راه 

زور، غير قابل قبول شد و طوالني شدن جنگ نگران کننده!
 اين روال، يکي از مصاديق بارز بي مصرف بودن شوراي امنيت و ضد 
صلح بودن آن بود و به هر وجدان بيدار و عقل منصفي ثابت مي کرد 
که در اين نظام ظالمانه، مظلوم بايد حقش را خودش بگيرد، حتي به 

قيمت جان. 
از  يکى  هراره:[  اجالس  در  خامنه اى  آيت اهلل  سخنرانى  ]ادامه 
مشکالت ما متأسفانه ناشى از دوگانگى معيار قضاوت در برخورد 
با اصل مسئلة جنگ بوده است. مثاًل درحالي که طبق اطالعية 
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*و البته همين ها از ايران هم 
حمايت مى کردند ]!![

- صالح عمرالعلی)نماينده وقت 
حزب بعث عراق در ســازمان ملل(: 
بلــه از ايران هم حمايت می کردند، 
درســت، ولــی حقيقتا نــه به اين 
حجم. بايد دقيق باشــيم. از ايران 
برای رسيدن به چند هدف تاکتيکی 
حمايت می کردند ]ولی حمايتشان 
از صدام استراتژيک بود[. آنها خيلی 
اصرار داشتند که جنگ تا بيشترين 
زمان ممکن طول بکشد تا دو کشور 
ويران شــوند. وقتــی می ديدند که 
برتری صدام حسين ملموس شده 
است در يک حد معين و محدودی 
از ايرانی هــا حمايت می کردند. تازه 
آن هم نه همه ی کشورها ]درحاليکه 
همه ی کشورها بدون استثنا از صدام 
حمايت می کردند[. اين صحيح است. 
*آيا برخى کشورها به عنوان 
عراق  به  رسيدن سالح  واسطه 

عمل مى کردند؟
- بگذار ايــن ]مطلب مهم[ را 
برايت بگويم: همه  کشورهای عربی 
به اســتثنای ســوريه، همه شان از 
صدام حسين حمايت می کردند، يا 
به صورت مستقيم يا به صورت غير 
مستقيم. ولی کشوری که از همه در 
اين زمينه ]حمايت از صدام[ فعال تر 
بود، مصر بود در دوره    رئيس جمهور 

انور سادات.
*يعنى با وجود آنکه صدام 
به دليل سفر ]يکجانبه[ سادات 
 به اســرائيل و امضاى معاهده  

 کمپ ديويد بــه او بد و بيراه 
مى گفت، در پشــت پرده چيز 

ديگرى جريان داشت؟
- بلــه بله، همينطور بود. دقيقا 
همينطور بود ]و صدام با ســادات 
مشکل داشــت[ ولی بعد از جنگ 
ماجرا طور ديگری شــد و روابط با 
ســادات از ســر گرفته شد و اصال 
ارتباط طور ديگری شد و غيره. در 
دوره  ی سادات يک افسر عالی رتبه   
عراقــی با درجه ی سرلشــکری به 
واشنگتن فرستاده شد و در سفارت 
مصر مشــغول به کار شد. مأموريت 
او فقط اين بود که نيازهای عراق از 
سالح های آمريکايی را پی گيری کند. 
حکومت عراق درخواست هايش را از 

طول می کشــد[ اين بود که ايران 
دارد فرو می پاشد، ارتشش در حالی 
فروپاشی و تحليل رفتن است، بعد 
هم درگيری هايی در داخل رهبری 
وجود دارد، ترور و قتل و بمب گذاری 
و... هفته های اول پس از انقالب در 

ايران را که يادت هست.
بود،  گفتى  که  اينها  *همه   
ولى اين برداشت و تحليل ]که 
نمى کنم  فکر  داشــت[  صدام 
تحليل صحيحى بوده باشد که 
حتى يک آدم معمولى در خيابان 

هم آن را بپذيرد.
- البتــه، البته. قطعــا و يقينا 
نمی تــوان در مقابل يــک انقالب 
ايســتاد، در مقابل انقالب مردمی  

عظيم و فراگيری با اين قدرت.
طبق  دســتگا ه ها  *کدام 
قاعده بايــد به صدام اطالعات 
مى دادند؟ آيا به اين دستگاه ها 

تکيه داشت؟
- صدام حسين به احدی تکيه و 
اعتماد نداشت. فقط به فکر خودش 
تکيه و اعتماد داشــت. بله مشاوره 
می گرفت، گــوش می کرد به حرف 
ولی در نهايت خودش بود که تصميم 
می گرفت. از چيزهای خنده دار اينکه 
دايــی اش خيراهلل طلفاح در يکی از 
می گفت:  تلويزيونی  نشســت های 
»همه ی فرمانده هان و رهبران عالم 
به مشاورينی احتياج دارند که آنها را 
راهنمايی کنند و به بسياری از امور 
آگاه کنند. صدام حسين هم مشاور 
دارد ولی فرق بين صدام حســين و 
ديگر رهبران اين است که اين صدام 
حسين است که به مشاورانش چيز 
ياد می دهد، نه برعکس!« ببين چه 
طرز تفکر ســطح پايينــی بود که 
خيراهلل طلفاح اينطور حرف می زد 
که »بله، صدام حسين مشاور دارد 
ولی اين اوست که به مشاورانش چيز 
ياد می دهد.« فلذا بايد گفت صدام 
]به معنای دقيق مشاوره[، از کسی 

مشاوره نمی گرفت.

طريق اين شخص مطرح می کرد و از 
آنجــا که قوانين آمريکا اجازه نمی داد 
به دو کشــوری که در حال جنگ اند 
بــه صورت رســمی ســالح فروخته 
شود، فلذا اين درخواست ها و فهرست 
نيازهای تسليحاتی به اسم ارتش مصر 
ارائه می شد و بعد خريداری می شد و 
بــه مصر می آمد و از مصر مخفيانه به 
دســت صدام می رسيد. البته حقيقتا 
مخفيانه نبود، بــا اطالع آمريکايی ها 

ارسال می شد. 
*آمــارى از ميزان اموالى که 
عراق در اين جنگ 8 ساله براى 

خريد سالح هزينه کرد دارى؟
-بگذار برايت چيزی بگويم، چون 
اين مسئله از مسائل خيلی مهم است، 
چون روش تفکر صدام حسين و راه و 
روش شاذ و عجيبش را نشان می دهد. 

* صالح عمرالعلى: از آنجا که قوانين آمريکا اجازه 
نمى داد به دو کشورى که در حال جنگ اند به صورت 
رسمى سالح فروخته شود، فلذا اين درخواست ها و 
فهرست نيازهاى تسليحاتى به اسم ارتش مصر ارائه 
مى شد و بعد خريدارى مى شد و به مصر مى آمد و از 

مصر مخفيانه به دست صدام مى رسيد.

صدام حسين ]در طول جنگ[ تبديل 
شــد به يکی از واردکنندگان سالح از 

کشور آفريقای جنوبی.
رژيم  تحت  دوره  آن  در  *که 
آپارتايــد و تبعيض نژادى بود ]و 
همه  ى کشورهاى آزاده ى جهان با 

آن قطع رابطه کرده بودند[.
آمريــکا  راه  از  صــدام  بلــه.   -
هيئت هايی را برای خريد ســالح به 
آفريقای  آفريقای جنوبی می فرستاد. 
جنوبی صنايع نظامــی اش در برخی 
محصوالت خيلی خوب بود، از جمله 
توپ. فلذا صــدام اين ها را از آفريقای 

جنوبی می خريد.

*طبيعتا با هماهنگى اسرائيل 
و سازندگان سالح.

- راستش من نمی توانم اين مسئله 
را به اين شکل تأييد کنم.

کارخانه هاى سالح  *نه، خب 
در آفريقاى جنوبى سالح هايشان 
را در ارتباط با ]اسرائيل پيشرفت 

مى دادند[
- نه، صريحا می گويم من اطالعاتی 

در اين باره ندارم...
*اينها منتشر شده. اطالعاتش 

نشر پيدا کرده...
- در هــر حــال. وقتی ســؤالی 
می پرســی، مــن می گويــم من اين 
چنين ســندی در اختيار ندارم، ولی 
صدام از خود آفريقای جنوبی ســالح 

می خريد، بله، از طريق مسير آمريکا.
*صدام وقتــى در هاوانا ]در 
گفت وگو با تو[ از عزم جزمش براى 
راه انداختــن جنگ حرف مى زد، 
چه تصورى داشت؟ آيا مى فهميد 
ايران وارد  با کشورى مثل  اينکه 

جنگ شود يعنى چه؟
- برايــت گفتم که، صدام اينطور 

گفتم، گفت...
*منظورم اين است که انتظار 
داشت اين جنگ يک چند روزى 
طول بکشد، يا چند هفته، يا چند 

در جنگ تحميلى صدام عليه ايران

ماه يا چند سال؟
- نــه، او تقريبا انتظارش اين بود 
که جنگ ای بســا فقط چند ماه طول 
بکشــد، فکر می کرد بيش از چند ماه 
طول نخواهد کشــيد. اين برداشت و 
اعتقاد صــدام بود. چيزهايی که روی 
آن حســاب کرده بود ]و بر آن اساس 
خيال می کرد جنگ حداکثر چند ماه 

* نماينده صدام در 
سازمان ملل: بگذار اين 

]مطلب مهم[ را برايت بگويم: 
همه  کشورهاى عربى به 

استثناى سوريه، همه شان 
از صدام حسين حمايت 
مى کردند، يا به صورت 
مستقيم يا به صورت 

غير مستقيم. 

مردمانش، توجيهي شد براي کشتن صدها هزار زن و کودک بي پناه، 
در چند ثانيه! و هر چند سال هم که از آن روزها مي گذرد، هنوز کسي 
توان  اين  مغرور،  و  حق به جانب  آمريکا،  رئيس جمهور  ندارد.  اعتراض 
را شکر که  را نعمت خدا مي داند: »خدا  تخريبِي وحشيانه و ظالمانه 
سالح اتمي به دست ما افتاد، نه دشمنان ما؛ خدا کمک کند تا آن را 
به درستي استفاده کنيم.« و بمباران هيروشيما و ناکازاکي از مصاديق 

آن استفادة درست بود!
تبليغات آن قدر شديد بود که حتي خود ژاپني ها هم نتوانستند از 
آمريکا جواب بخواهند و اعتراض کنند. عکس العمل ژاپن محدود شد 
به مراسم سکوت و دعا و ساختن ُدرناهاي کاغذي. و در کنارش، روابط 

حسنه با آمريکا!

در اوج حمالت شيميايي به ايران، با وجود تأييد اين حمالت از طرف 
کارشناسان اعزامي سازمان ملل، که خود شاهد دو مورد از حمالت 
بودند، قطعنامه اي صادر نشد، فقط اشاره اي شد به محکوميت اين 

حمالت، آن هم بدون بردن اسم استفاده کننده. اما وقتي چند کشور 
عربي، براي صدمه ديدن کشتي هايشان در خليج فارس، از ايران 

شکايت کردند، بالفاصله قطعنامة 552 براي اين کشتي ها صادر شد. 

کوشــا ابراهیم پور بروجنی فرزند 
بهمــن از تاریخ 95/12/17 به قصد تهران 
عزیمــت و هنوز بازنگشــته از کســانی 
که اطــاع از ایشــان دارند بــا تلفنهای 
09304440571 و 03834224389 تماس 

و خانواده ای را از نگرانی برهانید.

بــه اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی عادی ســاليانه مورخ 
1395/1/30 تصميمات ذيل اتخاذ شد:

روزنامه کثيراالنتشار اطالعات جهت درج آگهی های شرکت تعيين 
گرديد.

ترازنامه و حساب ســود و زيان سال مالی منتهی به 1394/9/30 
به تصويب رسيد.

مؤسســه حسابرســی و خدمات مديريت آيين محاسبان امين با 
شناســه ملی 10103284880 به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه 

حسابرسی آزموده کاران با شناسه ملی 10100468600 به عنوان 

بازرس علی البدل برای مدت يک سال مالی انتخاب گرديدند.

با ثبت اين مستند تصميمات انتخاب روزنامه کثيراالنتشار، انتخاب 

بازرس، تصويب ترازنامه و صورت های مالی انتخاب شــده توسط 

متقاضی در ســوابق الکترونيک شخصيت حقوقی مرقوم ثبت و در 

پايگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت خدمات رایان اقتصاد نوین سهامی خاص
 به شماره ثبت 389821 و شناسه ملی 10320398831

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

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی ساليانه مورخ 
1395/4/30 تصميمات ذيل اتخاذ شد:

ترازنامه و حســاب ســود و زيان ســال مالــی منتهی به 
1394/12/29 مورد تصويب واقع شد.

ش م  همــکاران  و  ديلمی پــور  حسابرســی  موسســه 
10100464606 بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی 
آزمودگان ش م 10100252339 به سمت بازرس علی البدل 

برای يکسال مالی انتخاب گرديدند.

روزنامه کيهان به عنوان روزنامه کثيراالنتشار شرکت تعيين شد.
 با ثبت اين مستند تصميمات تصويب ترازنامه و صورت  های 
مالی، انتخاب بازرس، انتخاب روزنامه کثيراالنتشار انتخاب 
شــده توســط متقاضی در ســوابق الکترونيک شخصيت 
حقوقی مرقوم ثبت و در پايگاه آگهی های سازمان ثبت قابل 

دسترس می باشد.

آگهی  تغییرات شرکت  شیمیایی شمین سهامی خاص
 به شماره ثبت 29996 و شناسه ملی 10100754556

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

آگهی معاینه محل موضوع افراز پالک ۶۷ 
فرعی از ۷8 اصلی بخش سه الیگودرز

نظر به اینکه آقای عباسعلی بیات برابر درخواست وارده به 96/6/23-5710 
تقاضای افراز سهم مشاعی خود را از پاک 67 فرعی از 78 اصلی بخش سه 
جاپلق و بربرود الیگودرز را نموده و اعام داشــته اند که دسترسی به شرکاء 
مشاعی را ندارند و آدرس آنها را نمی دانند اینک به استناد ماده 18 آئین نامه 
اجرای مفاد اســناد رسمی مقرر است در روز سه شــنبه مورخ 96/8/2 راس 
ساعت 11 صبح به وســیله نقشه بردار و با حضور نماینده ثبت و متقاضی از 
ملــک مورد افراز معاینه محل به عمل آورند لذا از کلیه اشــخاص حقیقی و 
حقوقی که در پاک مرقوم ذینفع هستند دعوت می شود جهت حفظ حقوق 
خود در تاریخ و ساعت تعیین شده حاضر شوند. بدیهی است عدم حضور مانع 

از انجام عملیات افراز نخواهد بود.
فریدون نعمتی
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک الیگودرز

آگهی ابالغ
آگهی اباغ وقت رســیدگی و دادخواســت و ضمائم به آقای جعفر حسینی 

کاشانتوئی فرزند محمدحسن 
خواهان آقای مظفر سهلی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای جعفر حسینی 
کاشــانتوئی به خواسته مطالبه وجه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره 
پرونــده کاســه 9609988538600182 شــعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی 
دادگســتری شهرستان اســدآباد ثبت وقت رســیدگی مورخ 1396/10/16 
ســاعت 10:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون 
آئین دادرســی مدنی به علــت مجهول المکان بودن خوانده و درخواســت 
خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا 
خوانــده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشــار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و 
ضمن اعام نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و 

در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
دادگاه شعبه اول دادگاه عمومی 
)حقوقی( شهرستان اسدآباد

شماره ابالغنامه: 961010619560۳974
شماره پرونده: 9609986195600268
شماره بايگانى شعبه: 960278

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان آقايان 1- عباس علوانی فرزند بچای 2- شبيب جنادله فرزند گاطع دادخواستی 
به طرفيت خوانده آقای محمدکريم بختياروند فرزند محمدرحيم به خواســته مطالبه 
وجه ســفته به مبلغ يک ميليارد و دويست ميليون ريال مطرح که به اين شعبه ارجاع 
و به شــماره پرونده کالسه 9609986195600268 شعبه 18 دادگاه عمومی حقوقی 
شهرســتان اهواز ثبت و وقت رســيدگی مورخ 1396/10/20 ســاعت 12:00 تعيين 
که حســب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسی مدنی به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب يک نوبت در يکی از جرايد 
کثيراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف يک ماه پس از تاريخ انتشار آگهی به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود، نســخه ثانی دادخواست و ضمائم را 

دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی در دادگاه حاضر گردد.
منشی شعبه هجدهم دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اهواز
سیدمرتضی موسوی
استان خوزستان- شهرستان اهواز- انتهای عامری- اول نيوسايد- مجتمع قضايی 

شهيد تندگويان)انرژی(

آگهی مناقصه عمومی
 )نوبت اول(

قرارگاه ســازندگی خاتم االنبیاء - موسسه فاطر 
درنظر دارد عملیــات اجرایی حفاری و تحکیم 
شــفت به همراه لوله رانی در بزرگراه شــهید 
لشــکری )جاده مخصوص( را ازطریق مناقصه 

عمومی به پیمانکار واجدالشرایط واگذار نماید.
 96/7/13 تاریخ  از  مناقصه:  اسناد  تحویل 
لغایت 96/7/20 در ساعات اداری و مهلت ارائه 
پیشــنهادات قیمت تا تاریــخ 96/7/25 معتبر 

خواهد بود.
مناقصه گــذار در رد یا قبول کلیه پیشــنهادها 

مختار است.
ضمانت نامه شــرکت در مناقصه از نوع بانکی و 
به مبلغ 750/000/000 ریال می باشد. پرداخت 
هزینه های آگهــی و ثبت قرارداد برعهده برنده 

مناقصه می باشد.
آدرس تحویل اسناد مناقصه: تهران- بلوار 
مــرزداران - خیابان ایثار - خ جانبازان - کوچه 
معتمدی - کوی نیلوفر - قطعه 4 - پاک 9 - 

موسسه فاطر تلفن: 021-44292953
م الف 1669

آگهی ابالغ اوقات دادرسی
بدین وســیله به آقای افشین پروانه فرزند رحیم که فعا مجهول المکان 
می باشــد اباغ می گردد آقای مظفر فعلی فرزند حســن رضا دادخواستی 
بخواسته مطالبه وجه بطرفیت شــما به حوزه 114 شورای حل اختاف 
شهرســتان اسدآباد تقدیم که به کاســه 114/960182ح ثبت و وقت 
رسیدگی آن به تاریخ 96/8/25 روز پنج شنبه ساعت 9:30 تعیین گردیده 
است. اینک بنابر درخواست خواهان و تجویز این شورا مستندا به ماده 73 
از قانون آئین دادرسی مدنی با انتشار یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار 
شما می توانید ظرف مدت یکماه از تاریخ نشر آگهی به این شورا مراجعه 
و ضمن اعام نشانی کامل خود اخطاریه و ضمائم دادخواست را دریافت 
در وقت رســیدگی در شورا حضور یابید و اال شورا تصمیم مقتضی اتخاذ 

خواهد نمود.
دبیرخانه حوزه ۱۱4 شورای حل اختالف
 شهر اسدآباد

سند، فاکتور فروش و برگ سبز خودروی سواری پژو 206 به رنگ 
 10FSS14845193 نقره آبی متالیک مدل 1383 به شماره موتور
و شماره شاسی 83653258 و شماره پاک ایران 45- 782 س 
86 متعلق به آقای فضل اهلل جعفری نژاد به کد ملی 6069729676 
و شــماره شناسنامه 129 فرزند شکراهلل صادره از عنبرآباد مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

م الف/2099

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم سفوره گمشادزهی باســتناد دو برگ استشهاد محلی که به امضاء شهود 
و به گواهی دفتر اســناد رسمی شماره 65 زاهدان رسیده مدعی است که سند 
مالکیت 619647-الف 90 ششدانگ یکباب منزل پاک 1/838- اصلی واقع 
در بخش دو بلوچستان شهر میرجاوه مورد ثبت 809 صفحه 119 دفتر 6 بعلت 
اسباب کشی از بین رفته درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده لذا مراتب 
باســتناد ماده 120 آئین نامه ثبت در یک نوبت آگهی می شود تا چنانچه کسی 
مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود ســند مالکیت مذکور نزد 
خود می باشد از تاریخ نشر این آگهی ظرف 10 روز اعتراض خود را به ضمیمه 
اصل ســند مالکیت یا ســند معامله به این اداره اعام و رسید دریافت نمایند 
و اال پس از انقضای مدت مذکور و نرســیدن واخواهی و یا در صورت اعتراض 
اصل ســند ارائه نشود نسبت به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات اقدام 
خواهد شد. تاریخ انتشار: 1396/7/12                        شناسه: 1188855
حسینعلی مالیی
 رئیس ثبت اسناد و امالک زاهدان

آگهی مزایده و فروش اموال غیرمنقول
نوبت اول

به موجب نیابت شــماره 940141- 96/3/30 صادره از اجرای احکام شــعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
کرمان موضوع پرونده اجرایی کاســه 960544 این اجرا، دســتور ضبط وثیقه یک باب واحد آپارتمان به شماره 
فرعی 7 فرعی از 2220-1366 و 1367 بخش یک مایر به مالکیت آقای علیرضا ترابی صادر گردیده که بنا به 
درخواســت وکیل محکوم له خانم سمیه یاقوتی ملک فوق م بشرح ذیل متعلق به شخص ثالث از سوی این اجرا 
از ســاعت 9 الی 10 مورخ 96/8/2 در محل شعبه اول اجرا احکام حقوقی مایر از طریق مزایده به فروش برسد 
مزایده از قیمت پایه کارشناســی 1/050/000/000 ریال شروع می شود و به هر شخص حقیقی و یا حقوقی که 
باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. ده درصد وجه مزایده فی المجلس به صورت وجه نقد یا چک 
بانکی تضمینی از خریدار اخذ و مابقی ظرف مدت یک ماه از خریدار وصول و پس از انجام مراحل قانونی و صدور 
دستور تملیک از سوی دادگاه مربوط، مورد مزایده بنام خریدار منتقل خواهد شد، در صورتی که خریدار در مهلت 
یک ماه مقرر بقیه وجه مزایده را پرداخت ننماید، سپرده وی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط و 
مزایده تجدید می گردد. در صورت ایصال اعتراض از ناحیه اشخاص ذینفع ظرف یک هفته از تاریخ مزایده نسبت 
به نحوه انجام مزایده تا رســیدگی به اعتراض از ســوی دادگاه مورد مزایده به خریدار تحویل نخواهد شد. ضمنًا 
متقاضیان به شرکت در مزایده می توانند در مدت پنج روز قبل از مزایده با هماهنگی این اجرا از مال مورد مزایده 

بازدید نمایند. مال مورد مزایده و بهای آن طبق نظر کارشناس به این شرح است.
ملک فوق در مایر خیابان خیام روبه روی پارک چمران کوچه صفا به مســاحت 34/37 چهار دانگ از ششدانگ 
مشــاع به شماره ثبت 37344 و دو دانگ مشاع از شــش دانگ به شماره ثبت 37332 به مالکیت آقای علیرضا 

ترابی به قیمت 1/050/000/000 ریال برآورد گردیده است.
مدیر شعبه اول اجرای احکام حقوقی مالیر- میرزابیگی م الف 1611

آگهی ابالغ تامین خواسته به خوانده مجهول المکان
بدینوسیله به آقای 1- علی اکبر صحرایی فرزند محمدعلی  فعا مجهول المکان اباغ می گردد 
که: آقای ســیدمهدی احمدزاده فرزند سیدعلی دادخواستی به خواسته مطالبه مبلغ 1/100/000 
هزار تومان به انضمام تامین خواســته ای به مبلغ 1/100/000 به طرفیت شــما به شــعبه 13 
شورای حل اختاف سبزوار ارائه و به کاسه 232-96-13  ثبت و به موجب رای شماره -29

237 در خصوص تامین خواســته صادر گردید. مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار آگهی 
می شود. رای صادره ده روز پس از انتشار در همین شعبه قابل اعتراض می باشد.

دبیرخانه شعبه ۱۳ شورای حل اختالف شهرستان سبزوار

آگهی ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی
بدینوسیله به آقای علی اکبر صحرائی فرزند محمدعلی فعًا مجهول المکان اباغ می شود که آقای سیدمهدی 
احمدزاده دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به طرفیت شما به شعبه 13 شورای حل اختاف سبزوار ارائه و 
به کاسه 232-96-13 ثبت و برای روز شنبه مورخه 96/8/27 ساعت 16:30 وقت رسیدگی تعیین گردیده 
است لذا به استناد ماده 73 ق- آ- د- م مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار درج می گردد شما می توانید 
قبل از رســیدگی به دبیرخانه شورای حل اختاف شعبه 13 شهرستان سبزوار مستقر در مجتمع شماره یک 
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 غیابًا رسیدگی خواهد شد.
مسئول دبیرخانه شعبه ۱۳ شورای حل اختالف سبزوار

آگهی دعوت سهامداران به تشکیل 
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 

»در شرکت سهامی خاص«
نام شرکت: شرکت پخت کک سبز )سهامی خاص(

شماره ثبت: 172714
شناسه ملی: 10102151410

بدینوســیله از کلیه سهامداران شــرکت دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی 
بطــور فوق العاده که در ســاعت ده صبــح مــورخ 1396/7/26 در آدرس تهران- بلوار 
نلســون ماندال کوچه آناهیتا پاک 16 واحد 3 طبقه دوم کدپستی 1917643918 تلفن 

88790492 تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:

1- انتخاب اعضای هیئت مدیره، 2- انتخاب بازرسین، 3- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار، 
4- تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال1393

اعضاء هیئت مدیره شرکت پخت کک سبز )سهامی خاص(
مصطفی کالنتری- محمدرضا مؤید

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای ابراهیم پورنادر دارای شــماره ملی 5098674735 به شــرح دادخواست 
بــه کاســه 960998289010042 از این شــورا درخواســت گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان شمســعلی پورنادر به شماره 
ملــی 5098642116 در تاریــخ 1396/6/24 در اقامتــگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- محمد پورنادر 
دارای ش.ش 1503 پســر متوفی 2- ابراهیم پورنــادر دارای ش.ش 4470 
پســر متوفی 3- زهرا پورنــادر دارای ش.ش 1644 دختر متوفی 4- صغری 
پورنادر دارای ش.ش 1182 دختر متوفی 5- فاطمه پورنادر دارای ش.ش 577 
دختر متوفــی 6- کبری پورنادر دارای ش.ش 1109 دختر متوفی 7- فرخنده 
کله دره آزاد دارای ش.ش 33 همسر متوفی. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواســت مزبور را  در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی 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.
قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف شهر بوئین زهرا

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب سیدمحســن موسوی فرزند سیدمحمدحسین به 
شماره شناســنامه 6407 صادره از اصفهان در مقطع کارشناسی ناپیوسته رشته 
مهندسی مکانیک)حرارت و سیاالت( صادره از واحد دانشگاهی خمینی شهر به 
شماره 004624 به تاریخ ثبت 87/2/30 مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد. از 
یابنده تقاضا می شــود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسامی واحد خمینی شهر 
به نشــانی اصفهان- خمینی شــهر- منظریه- بلوار دانشــجو- صندوق پستی 

119-84175 کد پستی 8418148499 تلفن 14-3660011 ارسال نماید.

شناســنامه مالکیت )برگ سبز( و سند مالکیت سواری پژو 
 SD مدل 1389 به شــماره انتظامی 459ب28 ایران53 
و شماره شاسی NAAP41FD8AJ278105 و شماره 
موتــور 13388019318 به مالکیــت محمودرضا خلیلی 
اصفهانی کد ملی 1282250507 مفقود گردیده فاقد اعتبار 

است.

آگهی حصر وراثت
آقای احمد شــهرت سعدی شــاخی نام پدر عبدالکاظم به شناسنامه 831 صادره از 
خرمشــهر درخواســتی به خواســته صدور گواهی حصر وراثت تقدیم و توضیح داده 
که شادروان مرحومه برنو شهرت هاشــمی به شناسنامه 195 صادره اهواز در تاریخ 
1394/11/30 در اهــواز اقامتگاه دائمی خود فوت ورثه اش عبارتند از 1- متقاضی با 
مشــخصات فوق 2- مهران سعدی شاخی شماره شناســنامه 588 صادره خرمشهر 
3- سیدموسی ســعدی شماره شناسنامه 26 صادره خرمشهر )فرزندان ذکور متوفیه( 
4- زهرا ســعدی شاخی شــماره شناسنامه 362 صادره خرمشــهر 5- الهام سعدی 
شاخی شماره شناسنامه 1192 صادره خرمشهر )فرزندان اناث متوفیه( والغیر بشرح 

دادخواست تقدیمی 960396/8/96 حقوقی می باشد.
اینک با انجام تشــریفات قانونــی مراتب مزبور را در یک نوبــت 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 سری و رسمی 

که بعد از این تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.

قاضی شورای حل اختالف
مجتمع شماره ۲ اهواز - اسالمی

اجرائیه
مشــخصات محکوم له: نعمت اله ریکی صبور نام پدر: ظاهر نشانی: سیستان و بلوچستان- 

زاهدان خ باقری 52 سمت راست- درب 6
مشخصات محکوم علیه: یارمحمدزاده زئی مددی نام پدر: محمد نشانی: مجهول المکان

محکوم به: بموجب درخواســت اجرای حکم مربوطه به شماره 9610095501000201 مورخ 
1396/6/27 و شماره دادنامه مربوطه 9609975501000117 مورخ 1396/3/30 محکوم علیه 
محکوم اســت به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال سند رسمی اتومبیل وانت پیکان 
به شــماره انتظامی 617 د 43 ایران 85 به نام محکوم له و پرداخت مبلغ 1/710/000 ریال بابت 

هزینه دادرسی در حق محکوم له ضمنا پرداخت حق االجرا برعهده محکوم علیه می باشد.
محکوم علیه مکلف است از تاریخ اباغ اجرائیه:

1- ظــرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2- ترتیبی 
بــرای پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و اســتیفا محکوم به از آن 
میســر باشد. چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود 
را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان 
وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسســات مالی و اعتبــاری ایرانی یا خارجی دارد به 
همراه مشــخصات دقیق حســاب های مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث 
دارد و کلیه مطالبات او از اشــخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در 
اموال مذکور از زمان یک ســال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام 
قضائی ارائه نماید واال به درخواست محکوم له بازداشت می شود )مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای 
محکومیــت مالی 1394(. 4- خودداری محکوم علیه از اعام کامل صورت اموال به منظور فرار 
از اجــرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پــی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی 
و مــاده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانــون نحوه اجرای محکومیت مالــی 1394(. 5- انتقال مال به 
دیگــری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون 
کافی نباشــد موجب مجازات تعزیری درجه شــش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر 
دو مجازات می شــود. )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 6- چنانچه صورت 
اموال پس از مهلت ســی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له 
یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط محکوم علیه خواهد بــود. )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه 

اجرای محکومیت مالی 1394(
شورای حل اختالف شماره ۱0 مجتمع مرکزی شهرستان زاهدان
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