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واژه »افراط گرا« در لغــت »رادیکال« یا »تندرو« 
تعریف شده است، این کلمه از واژه یونانی »رادیکس« 
به معنای »ریشه« گرفته شده است و مفهوم آن دفاع از 
دیدگاه ها یا اقدامات افراطی است، خشونت نیز حاصل 

استفاده از قوه قهریه و نتیجه افراط گرایی است.
البتــه امروز از این دو واژه بیشــتر در عرصه دین 
و سیاســت استفاده می شود، اما ســایر حوزه ها مانند؛ 
اقتصاد، فرهنگ، جامعه و امنیت را نیز شامل می شود 
و در دو بخــش دولتی و غیردولتــی )گروهی یا حتی 

فردی( قابل بحث است.
ویژگی های افراط گرایان

افراط گرایان کسانی هستند که در کار و عملشان 
تعادل وجود ندارد، قانون گریز هستند، با تمام اشکاالتی 
که بر آنها وارد اســت، فقط خودشــان را قبول دارند، 
معموالً نمی توانند برای کارهایشــان استدالل منطقی 
بیاورنــد و اصوالً منطــق را قبول ندارنــد، از وقایع و 
موضوعــات بــه نفع خودشــان تصویرســازی کاذب 
می کنند، منشــأ ظلم و جنایت هســتند و دیگران را 
متهم می کنند، برای به کرســی نشاندن اهدافشان از 
هیچ جنایتی فروگذار نمی کننــد، برای تصمیم گیری 
و قضاوت در امــور بین المللی، معیارهــای دو و بلکه 
چندگانه دارند، گاهی مانند داعش با ابزار و فناوری های 

جدید مخالفند، اما خود از آن استفاده می کنند. 
سابقه و علت اصلی بروز 

و تشدید افراطی گرایی و خشونت
خشــونت و افراطی گــری از بــدو خلقت حضرت 
آدم)ع( با قتل هابیل به دســت قابیل شروع شد و در 
طول تاریخ با ظهور افراط گرایان و خشونت طلب هایی 
مانند؛ نرون، آتیال، چنگیزخان مغول، استالین و هیتلر 
و گروه هایی مانند؛ داعش و النصره در عصر جدید ادامه 

یافته است.
با این حال، در حال حاضر نژادپرستی و ناسیونالیسم 
ناشــی از خودبرتربینی و همچنین زیــاده خواهی ها، 
یکجانبه نگری ها و سیاســت های مداخله جویانه غرب 
اعم از آمریکا و اروپا و ســایر کشورهای همسو با آنها، 
مهم ترین عوامل افراطی گری و خشونت در سطح جهان 

به شمار می روند.
اگرچه در حال حاضر به علت عناد نظام ســلطه با 
ایران و اسالم، کشــور ما بیش از هر کشور دیگری در 
این رابطه در رسانه های غربی مورد اتهام قرار می گیرد، 
اما خوب است که بدانیم، کشور ایران حداقل طی 250 
ســال گذشته آغازگر هیچ جنگی نبوده و متقاباًل تمام 
جنگ های چنــد قرن اخیر در نقــاط مختلف جهان، 

نتیجه دخالت و افراطی گری غربی ها بوده است.
صرف نظــر از جنگ هــای صلیبــی کــه حدود 
1000 ســال قبل توســط غربی ها علیه سرزمین های 
اســالمی و بعضاً بین برخی از مذاهب مســیحی آغاز 
و به طور پراکنده حدود 200 ســال به درازا کشــید و 
یا بدون در نظر گرفتن تجاوز و اشــغالگری کشورهایی 
مانند؛ شــوروی، انگلیس و پرتغــال علیه ایران، باید از 
جنگ جهانی اول به عنــوان اولین و مهم ترین نتیجه 

افراطی گری غربی ها در تاریخ معاصر نام برد.
در این جنگ که حدود 4 ســال طول کشــید و 
تقریباً تمام کشــورهای دنیا درگیر آن شدند، بیش از 
20 میلیــون نظامی و غیرنظامی کشــته و میلیاردها 
دالر خســارت به زیرساخت های شــهری و اقتصادی 

کشورهای متخاصم وارد شد. 
البته با اســتناد به منابع مختلــف تاریخی، آمار 
کشــته های این جنگ با احتساب 8 میلیون نفر ایرانی 
که به خاطر اشغالگری بیگانگان و قحطی مصنوعی ناشی 

از چپاول و غارت مواد غذایی آنها توســط انگلیسی ها 
)برای تأمین غذای جبهه متفقین در شــوروی(، جان 
خودشــان را از دست دادند، به بیش از 28 میلیون نفر 

می رسد.
در واقــع با وقوع این جنایت کــه از آن به عنوان 
یک هلوکاست واقعی علیه مردم ایران نام برده می شود، 
بیش از 40 درصد از جمعیت 20 میلیونی کشور ایران 
در آن زمــان، قربانی یک جنگ ناخواســته و جنایت 
انگلیســی ها در حق خود شــده و مجموعه کشور نیز 

خسارت های فراوانی را در ابعاد مختلف متحمل شد.
حدود 20 ســال بعد، جهان شاهد دومین جنگ 
جهانی ناشی از افراطی گری و خشونت حاکم بر ساختار 
حکومتی و فرهنگ فاســد غربی بود. در این جنگ که 
حدود 6 ســال کشورهای مختلف جهان را درگیر خود 
ساخت، بین 55 تا 85 میلیون نظامی و غیرنظامی در 
کشــورهای مختلف جهان جان خود را از دست داده 
و همانند جنگ جهانی اول، میلیاردها دالر خســارت 
نیز به زیرساخت ها و تأسیســات زیربنایی کشورهای 

متخاصم و مورد تجاوز وارد شد.
جالب اســت که در هر دو جنگ، با این که کشور 
ایــران اعالم بی طرفی نمــود، امــا در نهایت به خاطر 
موقعیت استراتژیکی خود و همچنین به خاطر نواقص 
ســاختاری و ضعف نظامی حکومت های وقت، توسط 
بیگانگان اشغال و به نوعی درگیر جنگ شد و حتی در 
اواخر جنگ جهانی دوم، تحت تأثیر و فشار اشغالگران، 

رسماً به آلمان اعالن جنگ داد.
جنگ تحمیلی که با تحریک و مشارکت مستقیم 
و غیرمســتقیم جبهه عبری، عربی و غربی  و حمایت 
آشــکار و علنی آنها از رژیم بعثی صدام صورت گرفت، 
نمونه دیگری از زیاده خواهی، افراطی گری و خشــونت 
غربی ها در تاریخ معاصر اســت، جنگی که به واســطه 
پشــتیبانی همه جانبه نظام سلطه، باید از آن به عنوان 

جنگ جهانی سوم نام برد.
در ایــن جنــگ نیز بیــش از 220 هــزار نفر از 
مؤمن تریــن، خالص تریــن و فداکارتریــن مــردم و 
به خصوص جوانان این مرز و بوم به شــهادت رسیدند. 
جوانانی که بسیاری از آنها در زمره متخصص ترین افراد 
کشور قرار داشته و امیدهای آینده کشور برای پیشرفت 
ایران و تحقق و پیاده سازی دولت، جامعه و تمدن نوین 

اسالمی به شمار می رفتند.
مردم ایران عالوه بر فشــارهای مختلف اقتصادی و 
سیاسی و نیز تهدید و تحریم از سوی غرب و تخریب و 
بمباران شهرهای خود توسط رژیم بعثی مورد حمایت 
اســتکبار، در جریان ترورهای کور مــزدوران داخلی 
آنهــا نیز، بیش از 17 هزار نفر از مســئولین، نخبگان، 
دانشــمندان و دیگر هموطنان خود را از دست دادند 
و نوعی دیگر از خشــونت طلبی و افراطی گرایی غربی 

را تجربه کردند.
کمی جلوتر )حدود 26 سال قبل( و تقریباً همزمان 
با اواخر جنگ تحمیلی عــراق علیه ایران، وارد جنگ 
خانمانســوز دیگری می شــویم که آتش آن باز توسط 
غربی ها و این بار در شــبه جزیره بالکان شعله ور شد و 
حدود 3 سال  خشــونت گرایی را ترویج کرد، البته در 
جریان ماجراجویی و افراطی گری جدید، غربی ها یک 
کشور اسالمی به نام بوسنی هرزگوین را در قلب اروپا 
هدف قرار داده بودند و سرانجام با تجزیه حدود نیمی از 

خاک این کشور، ظاهراً مخاصمه پایان پذیرفت.
با این حال این پایان آتش افروزی و خشونت طلبی 
غربی هــا نبــود، باردیگر غربی هــا اوج خصومت خود 
با اســالم را با دامن زدن و تشــدید اختالفات مذهبی 

بین مسلمانان و تربیت و پرورش هزاران تروریست در 
منطقه غرب آسیا آشکار ساختند.

اگرچه در آتش افروزی و شرارت جدید، کشورهای 
مختلفی از منطقه درگیر جنگ و خشــونت ساخته و 
پرداخته غرب شــدند، اما در واقع هدف اصلی نابودی 
اسالم و خاموش کردن ندای حق طلبی، عدالت خواهی، 

ظلم ستیزی و استقالل طلبی انقالب اسالمی ایران بود.
بنابراین در گام نخست دامنه جنگ به کشورهای 
منطقه و همجوار ایران از جمله ؛ عراق و سوریه کشیده 
شد و غربی ها تالش کردند تا با حضور بدون مجوز خود 
در این کشورها و حتی در کشورهایی مانند؛ پاکستان 
و افغانســتان، جنگ های نیابتی در منطقه را تشــدید 

نمایند.
در ادامــه با هدایت کشــورهای مذکــور، تقریباً 
همزمان آتش جنگ گریبان سایرکشــورهای همسو با 
ایران مانند یمن را نیز در بر گرفت، البته در جریان این 
خصومت ها مسلمانان سایر کشورها از جمله؛ مسلمانان 
میانمار، نیجریه، لیبی و سایر بالد اسالمی نیز از آتش 

مستقیم و غیرمستقیِم خشــم و خشونت غربی ها در 
امان نماندند.

صفحات ننگین تاریخ غرب سرشار از شرارت های 
مشــابه دیگری نیز هســت که بیان همه آنها در این 
وجیزه نمی گنجد، اما اهداف مشــخصی در پس پرده 
همه این رفتارهای ددمنشــانه غربی ها نهفته است که 

برخی از مهم ترین آنها عبارتند از:
- ایجــاد شــرایط بهتر برای ســلطه بیشــتر بر 
کشــورهای مختلف جهان، در جهت استثمار و غارت 

منابع و دارایی آنها
- اسالم هراسی در جهت جلوگیری از ترویج اصول 

و ارزش های اسالمی و پیشگیری از بیداری اسالمی
- ایران هراســی در جهت منزوی ساختن انقالب 
اســالمی و تحت الشــعاع قــرار دادن پیشــرفت ها و 

دستاوردهای ملی و فراملی آن
- آتش افــروزی در نقــاط مختلف جهــان و فروش 
تسلیحات بیشتر در راستای تأمین منافع کمپانی های غربی

- تحت الشــعاع قرار دادن افکار عمومی شهروندان 
غربــی در جهــت جلوگیــری از رشــد و گســترش 

جنبش های اعتراضی در غرب
- مشــروعیت بخشــیدن به اقدامات غیرانسانی 
رژیم اشــغالگر قدس و تحت الشعاع قرار دادن جنایاتی 

که خود مرتکب می شوند
- قهرمــان ســازی کاذب و ایفای نقش منجی در 
ســناریوهای ســاخته و پرداخته خود، به منظور فریب 

افکار عمومی جهان
چرا اسالم و انقالب اسالمی ایران؟

یکی از دالیل اصلی دشــمنی غرب با اســالم این 
است که دین اســالم می تواند نظام سرمایه داری را به 
چالش بکشــد درست به همین دلیل است که همواره 
تالش می کنند تا ضمن مخدوش ساختن چهره نورانی 
اســالم و تحت الشــعاع قرار دادن اصول و ارزش های 
اســالمی، هرگونه امکان تبلیغ و ترویج را نیز از ایران 

و علمای راستین اسالم سلب نمایند.
به عنــوان مثال؛ بــا این که ادعای دفــاع از حقوق 
بشــر و حمایت از آزادی اندیشه و دموکراسی غربی ها 
گوش فلک را کر کرده اســت، طی چندســال گذشته 
قراردادهــای اجاره 20 ماهواره از 23 ماهواره ای که در 
اجاره ایران بود را لغو و متقاباًل چندین شبکه تلویزیونی 
ماهواره ای را همراه با حمایــت مالی فراوان در اختیار 

سایر ایرانیان به ظاهر مسلمان غرب نشین قرار دادند.
عالوه براین؛ به رغم تحریم های ظالمانه علیه ایران 
و نیز هزینه های سرســام آور اداره شبکه های تلویزیونی 
ماهواره ای و هزینه های هنگفت تولید فیلم و برنامه های 
تلویزیونی، رأساً نیز اقدام به تأسیس بیش از 253 شبکه 
فارســی زبان یا با زیرنویس فارسی کرده اند، که عمدتاً 
مخاطبان ایرانی را هدف سمپاشی های خود قرار داده اند.
از این تعداد حدود 74 شــبکه نمایش مِد لباس و 
لوازم آرایش، 5۹ شبکه نمایش فیلم و سریال و تعداد 
قابل توجهی نیز ارائه هدفمند برنامه های ویژه کودکان 
و نوجوانان و مباحث سیاســی و اعتقادی را در دستور 

کار خود قرار داده اند..
ماهیت ضداستکباری، ظلم ستیزی، عدالت طلبی 
و اســتقالل طلبی و همچنین موقعیت و ظرفیت های 
انحصاری ایران )موقعیت استراتژیک، راه های ترانزیتی، 
گردشــگری، منابع نفت و گاز، مواد معدنی، دسترسی 
به آب های آزاد، بازار منطقه ای، موقعیت کشــاورزی، 
صنعت در حال رشــد و...( از دیگر عواملی هستند که 
مانع از چشم پوشی غربی ها از این بخش از کره خاکی 

می شود.

اما در حال حاضر دلیل اصلی این دشمنی را باید در 
روند رو به رشد و پیشرفت ایران در ابعاد مختلف مادی 
و معنوی و نیز نفوذ منطقه ای و بین المللی و نقش این 
کشــور در معادالت بین المللی از جمله؛ نقش ایران در 
فروپاشی نظام دو قطبی حاکم بر جهان، برهم خوردن 
نقشه از نیل تا فرات رژیم اشغالگر قدس، خنثی سازی 
طرح ایجاد خاورمیانه بزرگ آمریکایی ها، جلوگیری از 
تجزیه کردستان عراق، نابودی داعش، ایفای نقش در 
ایجاد نهضت بیداری اســالمی و تأثیرگذاری در بروز و 

ظهور جنبش های اعتراضی در غرب جست وجو نمود.
آیا فقط اسالم و ایران هدف قرار گرفته اند؟

همان گونه که اشاره شــد، بی شک در حال حاضر 
دین اســالم به واســطه عدالت خواهی، ظلم ستیزی و 
سایر اصول و ارزش های الهی آن، در معرض بیشترین 
هجمه نظام ســرمایه داری غربی ها قرار دارد، اما قطعاً 
زیاده خواهــی غربی ها اختصاص به ایــران ندارد، زیرا 
اصوالً ســاختار حکومت های غربی بر اساس استعمار و 
استثمار و ظلم و بی عدالتی و شرارت و آتش افروزی بنا 
نهاده شده و خشونت و افراط گرایی در ذات دولت های 

غربی و استعماری نهادینه شده است.
به عبارت دیگر؛ افراطی گری و خشــونت در فرهنگ 
غربی در حدی اســت که؛ حتی در جشــن ها و ســایر 
برنامه های به اصطالح فرهنگی غربی ها )مثل؛ جشــن 
هالوین، شب جادوگران، گاوبازی و فوتبال خشن( هم رد 
پای خشونت به شکل کاماًل مشهود در آن دیده می شود.
همان گونه که اشــاره شــد، این رفتــار جاهالنه و 
عملکرد خصمانه محدود به دشمنی با ایران نمی شود و 
اتخاذ سیاست متفاوت در مورد جنایات دولت میانمار 
علیه مسلمانان این کشور، بی توجهی به حوادث نیجریه 
و بلکه حمایت از آن، بی تفاوتی نسبت به کشتار مردم 
یمن و حمایت علنی و رسمی از رژیم آل سعود، ایجاد 
جنگ در ســوریه و عراق و لیبــی و دخالت و حضور 
آشکار و غیرقانونی در آنها، حضور ظالمانه در پاکستان 
و افغانستان و کشــتار مردم و مواردی مانند؛ جنگ و 
تجزیه بوســنی هرزگوین و اســتضعاف دیگر کشــور 

مسلمان را نیز شامل می شود.
اســتثمار کشــورهای آفریقایی و آسیایی و حتی 
کشــورهای آمریکای جنوبی توسط اروپا و آمریکا و یا 
دخالت در امور داخلی کشورها و تعیین نوع حکومت ها 
و همچنیــن نحوه تعیین خطوط مرزی مســتعمرات 
امپراطوری فروپاشیده بریتانیا نیز، همگی بیانگر وسعت 
دامنه افراطی گری کسانی است که ظاهراً بر شرارت آنها 

پایانی متصور نیست. 
کالم آخر؛ در بیان نمونه دیگر از عناد و کینه ورزی 
غربی ها نسبت به اسالم و مسلمین، باید به تناقض گویی 
آشــکار غربی ها و به خصوص آمریکایی ها در مقابله با 
داعش و ســایر تروریست ها اشاره کرد، که در هر حالت 
یا دروغگویی و بلوف در مــورد توانمندی های نظامی 
آنهاســت و یا خیانــت و جنایت در حق مســلمین و 

کشورهای اسالمی است.
ماجرا از این قرار اســت که آمریکایی ها از یک سو 
مدعــی در اختیار داشــتن مجهزتریــن و دقیق ترین 
تجهیزات و تســلیحات جهان هستند و در عین حال 
در جریان دخالت در امور ســوریه و عراق، هواپیماهای 
آمریکایی بارها اشتباهاً کمک های به ظاهر بشردوستانه 
خود را در مقر تروریســت ها و بمب های خود را بر سر 

نیروهای جبهه مقاومت فرو می ریختند.
در هرحــال این عملکــرد و رفتارهای افراطی و یا 
گفتارهای متناقض و دوگانه غــرب نباید مورد غفلت 

واقع و جنایت آنها در این موارد نادیده انگاشته شود.

احمدرضا هدایتی

ثبــت و امضا ذیــل دفاتر تکمیل گردیــده که خالصه آن 
به شــرح زیر جهت اطالع عموم آگهــی می گردد. 1- موضوع 
شرکت: رشته آب کلیه امور پیمانکاری، بهره برداری، نگهداری 
و تعمیرات، مربوط به بندها، ســدها و ساختمان نیروگاه آبی، 
سازه های هیدرولیکی و تونل های آب، مخزن و شبکه های توزیع 
آب، تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضالب بزرگ، 
خطوط انتقال آب، ایســتگاه های پمپاژ آب و فاضالب بزرگ، 
شــبکه های جمع آوری و انتقال فاضالب، کانالهای انتقال آب 
و شبکه ذهای آبیاری و زهکشی، سازه های دریایی و ساحلی، 
احداث حوضچه ها استخرهای پرورش و تکثیر آبزیان و عملیات 
ساختمانی)ســیویل( تصفیه خانه های آب و فاضالب. رشــته 
تاسیســات و تجهیزات دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به 
شبکه گازرسانی شهری، تاسیسات مکانیکی و هیدرومکانیکی 
ســدها، سیســتم های ســردکننده ســاختمان و تجهیزات 
ســاختمان)آب، گاز، برق و فاضالب( و انتقال زباله، تاسیسات 
و تجهیــزات تصفیه خانه های آب و فاضالب کوچک وســایل 
انتقال)آسانسور پله برقی(. رشته ساختمان و ابنیه: دربرگیرنده 
امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه عمومی اعم 
از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی، ساختمانی، محوطه های 
کوچک، دیوارکشــی، ارای پیاده روها. شــرکت در مناقصه ها و 
مزایده ها. )در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ 
مجوزهای الزم( مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 
مرکز اصلی شــرکت: تهران- تهرانپارس- خیابان جشــنواره- 
خیابــان زهدی- کوچه ده متری طالقانی- طاهر16- پالک ۹ 

کد پستی 1657715۹41 سرمایه شرکت: مبلغ 1/000/000 
ریال منقسم به 100 سهم 10000ریالی که تعداد 100 سهم 
بانام و 0 ســهم آن بی نام می باشد که مبلغ 1/000/000 ریال 
توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 220/ ۹5ص/3۹1 
مورخ ۹5/8/25 نزد بانک پاســارگاد شــعبه بازار بلورفروشان 
پرداخت گردیده اســت. اولین مدیران شرکت: رضا رضائی به 
شماره ملی 520۹۹50281 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت 
مدیره و ســیدمجید فاطمی به شماره ملی 0682342521 به 
سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مسعود امیری به شماره ملی 
0670185681 به ســمت رئیس هیئت مدیره برای مدت 2 
سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق 
بهــادار و بانکی با امضاء آقای رضــا رضائی)مدیرعامل و عضو 
هیئت مدیره( همراه با مهر شــرکت معتبر خواهد بود و سایر 
نامه هــای اداری با امضاء آقــای رضا رضائی)مدیرعامل و عضو 
هیئت مدیره( همراه با مهر شــرکت معتبر می باشد. اختیارات 
مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: مرتضی 
یزدانی به شماره ملی 0681۹3051۹ به عنوان بازرس اصلی و 
مهدی منصوریان پور به شماره ملی 0681۹26805 به عنوان 
بازرس علی البدل برای مدت 1 ســال مالی انتخاب گردیدند. 
روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین 
گردید)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

تاسیس شرکت سهامی خاص کیان صنعت اترک در تاریخ ۱۳۹5/۹/20 
به شماره ثبت 502288 به شناسه ملی ۱۴006۴065۱8 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 13۹7/07/0۹ 
مبلــغ  بــه  ریــال  مبلــغ 1100000000  از  ســرمایه شــرکت 
30000000000 ریال منقســم به 3000000 سهم 10000 ریالی 
بــا نام از طریق مطالبات حال شــده افزایش یافتــه و ماده مربوطه 
در اساســنامه به شرح یاد شــده اصالح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش 

سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت بن تاژ پارس 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 
25۴0۳8 و شناسه ملی ۱0۱02۹۴۴۴۴۳ 

آقای حجت اهلل ترابی قهفرخی دارای شناسنامه شماره 225 به شرح 
دادخواست به کالسه 929/97 از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثــت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان مرحوم نجاتعلی 
ترابی قهفرخی به شناســنامه 6820 در تاریخ 1397/9/30 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 

است به
1- اســداهلل ترابی قهفرخی به شــماره شناسنامه 48 دارای شماره 

ملی 4622400588 فرزند متوفی
2- قدرت اهلل ترابی قهفرخی به شماره شناسنامه 159 دارای شماره 

ملی 4622467100 فرزند متوفی
3- حجت اهلل ترابی قهفرخی به شــماره شناســنامه 9736 دارای 

شماره ملی فرزند متوفی
4- مظفر ترابی قهفرخی به شماره شناسنامه 118 فرزند متوفی

5- مهدی ترابی قهفرخی به شماره شناسنامه 10244 فرزند متوفی
6- داود ترابی قهفرخی به شماره شناسنامه 489 فرزند متوفی

7- گیتی ترابی قهفرخی به شماره شناسنامه 238 فرزند متوفی
8- میترا ترابی قهفرخی به شماره شناسنامه 243 فرزند متوفی

9- احمد ترابی قهفرخی به شــماره شناســنامه 462 فرزند متوفی 
و الغیر

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کســی 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.

رونوشت آگهی حصر وراثت

رئیس شورای حل اختالف شماره 20 فرخ شهر
 حوزه قضایی فرخ شهر- شهرستان شهرکرد

اداره کل نوسازی، توســعه و تجهیز مدارس استان 
لرســتان به اســتناد مجوز اخذ شده از کمیســیون ماده 2 به 
شــماره 131/10/10981 مورخــه 97/8/19 از امور اقتصادی 
و دارایی در نظر دارد تعداد یک دســتگاه خودرو ســواری قابل 
شماره گذاری خود را به صورت مزایده عمومی و از طریق سامانه 
تدارکات الکترونیک دولت)ستاد( به فروش برساند. لذا متقاضیان 
عالقه مند به شــرکت در مزایده می توانند جهت کسب اطالعات 
بیشــتر و ارائه پیشــنهاد قیمت از تاریخ 1397/10/20 به مدت 
10 روز به ســامانه تدارکات الکترونیک دولت)ســتاد( مراجعه و 
پیشــنهادات خود را حداکثر تا مورخه 97/11/2 از طریق سامانه 
ســتاد اعالم و رسید واریز وجه سپرده یا ضمانت نامه شرکت در 

مزایده را به دبیرخانه این اداره کل تحویل نمایند.
سایر شرایط:

1- ضمانت نامه معتبر بانکی جهت شــرکت در فرآیند مزایده به 
میزان 60/000/000 ریال و یا واریز وجه نقد به حســاب شماره 
2173064900007 نــزد بانک ملی به نام تمرکز وجوه ســپرده 

اداره کل نوسازی مدارس استان لرستان
توجه:  در صــورت انصراف برنده مزایده، مبلغ موصوف نفع اداره 

کل ضبط خواهد شد.
2- ارائــه پیشــنهاد از طریق ســامانه تــدارکات الکترونیکی 

دولت)سامانه ستاد(
3- هزینه کارشناسی خودرو به عهده برنده مزایده می باشد.

4- هرگونــه هزینه نقل و انتقال و ســایر هزینه های مرتبط به 
عهده برنده مزایده است.

5- جلسه بازگشایی پاکات روز پنج شنبه 97/11/4 راس ساعت 
9 در دفتر مدیریت اداره کل نوسازی مدارس استان لرستان، واقع 
در انتهای خیابان ولیعصر- روبروی هنرستان ولیعصر- اداره کل 

نوسازی مدارس استان لرستان
6- ضمنا جهت اطالع بیشتر با مسئول محترم واحد نقلیه جناب 
آقای حمید احمدی تماس حاصل فرمایید. تلفن: 09161604005
روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس 
استان لرستان- فرج اهلل بیرانوند

آگهی مزایده عمومی خودرو یک مرحله ای
اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز  یک نوبت شماره ۹۴7۴

مدارس استان لرستان

بانو قمر شهرت نریمانی نام پدر نصیر به شناسنامه 154 صادره از بهبهان درخواستی به خواسته 
صــدور گواهی حصر وراثت تقدیــم و توضیح داده که پدرم مرحوم نصیر شــهرت نریمانی به 
شناسنامه 41 صادره بهبهان در تاریخ 97/9/18 در بهبهان اقامتگاه دائمی خویش فوت ورثه اش 
عبارتند از: 1- طالب نریمانی به ش.ش 1359-9 صادره از بهبهان )پســر متوفی( 2- احســان 
نریمانی به ش.ش 1364-54 صادره از بهبهان )پســر متوفــی( 3- محترم نریمانی به ش.ش 
1350-34 صادره از بهبهان )دختــر متوفی( 4- قمر نریمانی به ش.ش 1353-154 صادره از 
بهبهــان )دختر متوفی( 5- فاطمه نریمانی به ش.ش 1356-1 صادره از بهبهان )دختر متوفی( 
6- لیــال نریمانی به ش.ش 1357-846 صادره از بهبهان )دختر متوفی( 7- فریده نریمانی به 
ش.ش 1360-38 صــادره از بهبهان )دختر متوفی( 8- فریبــا نریمانی به ش.ش 41-1362 
صــادره از بهبهان )دختر متوفــی( 9- قدم دهبان بــه ش.ش 1332-1275 صادره از بهبهان 

)زوجه دائمی متوفی( 10- ماه زرافشان به ش.ش 1308-84 صادره از بهبهان )مادر متوفی(
اینک با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراض 
دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یــک ماه به دادگاه تقدیم 
دارد و اال گواهی صادر و هر وصیت نامه به جز ســری و رســمی که بعد از این تاریخ ابراز شود 

از درجه اعتبار ساقط است.
 قاضی شعبه هشتم شورای حل اختالف بهبهان

  کالسه پرونده: 97099870076700161آگهی حصر وراثت

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای علی آقوزلو دارای شماره شناسنامه 1032 به شرح دادخواست 
به کالسه یک ســیار از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شــادروان زهرا حاج علی به شناسنامه 
1034 در تاریــخ 97/9/29 اقامتگاه دائمی خود روســتای وروق در 
 بدرود زندگــی گفته ورثه حین الفوت  آن مرحوم منحصر اســت به 
1- علی آقوزلو فرزند رامند علی شماره شناسنامه 1032 متولد 1335 

)همسر متوفی(.
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هرکس اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد در غیر 

این صورت گواهی صادر خواهد شد.
حسینی- قاضی شورای حل اختالف آوج

آگهی حصر وراثت
آقای محمدعلی شهرت دهدشتی نام پدر قلی بشناسنامه 31767 صادره از 
بهبهان درخواستی به خواسته صدور گواهی حصر وراثت تقدیم و توضیح 
داده که فرزندم مرحوم حسین شهرت دهدشتی بشناسنامه 1850384681 
صــادره بهبهان در تاریخ 97/8/12 در بهبهان اقامتگاه خود فوت ورثه اش 
عبارتند از: متقاضی: 1- محمدعلی دهدشــتی فرزند قلی ش ش 31767 
صــادره از بهبهان پدر متوفی 2- معصومه نــردی زاده فرزند رضا ش ش 

1860614930صادره از بهبهان مادر متوفی و الغیر.
اینک با انجام تشــریفات قانونــی مراتب مزبور را در یــک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کس اعتراض دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشــد از 
تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر 
وهر وصیت نامه بجز سری و رسمی که بعد از این تاریخ ابراز شود از درجه 

اعتبار ساقط است.
قاضی شعبه 6 شورای حل اختالف بهبهان

کالسه پرونده: 970446

55/10/1

58/6/30

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم وفق ماده 7۳
بدینوســیله به علیرضا عشــقعلی ذوقی مجهول المــکان اخطار و 
ابالغ می گردد دادخواســتی بطرفیت شــما مبنی بر مطالبه به دفتر 
شورای حل اختالف بندر امام خمینی)ره( تقدیم نموده که به کالسه 
1048/97 ثبت و برای روز 97/12/14 ســاعت 12 وقت رسیدگی 
تعیین گردیده اســت لذا حسب تقاضای خواهان و دستور دادگاه به 
تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیراالنتشــار درج تا خوانده با مراجعه به دفتر شورا نسخه 
ثانی دادخواســت و ضمایم را دریافت و در جلســه رسیدگی مقرر 
حضور یابد در غیر این صورت ابالغ قانونی صورت گرفته و شــورا 

تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.
مدیر دفتر شورای حل اختالف بندرامام خمینی)ره(
سالمی

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای ســید مهدی خضر دارای شناســنامه شــماره 3731720353-157 به شرح 
دادخواست به کالسه 8/971275 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شــادروان مستوره صمدی به شناسنامه 3730106074-10626 
در تاریخ 1397/9/17 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به افراد مشروح ذیل:
1- ســید مهدی خضــر ش ش 157 ت.ت 1318/3/6 کد ملــی 3731720353 
پســر متوفی 2- ســید علی اکبــر خضــر ش ش 403 ت.ت 1327/8/28 کد ملی 
3731802481 پسر متوفی 3- سید علی اصغر خضر ش ش 211 ت.ت 1333/9/30 
کد ملــی 1582056341 پســر متوفــی 4- عزیزه خضــر ش ش 29236 ت.ت 

1336/2/2 کد ملی 3730290851 دختر متوفی.
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه 8 شورای حل اختالف سنندج

آگهی فقدان سند مالکیت
شرکت پست جمهوری اســالمی ایران با تقدیم برگ استشهاد 
مدعی هستند مالکیت ششدانگ پالک 518 فرعی از 29 اصلی 
واقع در بخش ده ســنندج به نام شرکت مذکور صادر و تسلیم 
گردیده است، بعلت ســهل انگاری مفقود و ازبین رفته و از این 
اداره تقاضای صدور ســند مالکیت المثنی را نموده اند لذا مراتب 
در اجــرای مــاده 120 آئین نامه اصالحی قانــون ثبت مصوب 
1380/11/14 در یک نوبت منتشــر تا هر کســی مدعی انجام 
معامله و یا وجود ســند مالکیت نزد خود اســت از تاریخ انتشار 
ایــن آگهی ظرف مدت ده روز به ایــن اداره مراجعه و اعتراض 
نماید در غیر این صورت برابر مقررات سند مالکیت المثنی صادر 

خواهد شد.
جالل شجاعی رئیس ثبت منطقه دو سنندج

 دادنامه
پرونده کالسه 9509987722100881 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تنگستان )اهرم( تصمیم 

نهایی شماره 9709977722100983
خواهان: آقای یاسر برقی نژاد فرزند عباس به نشانی اهرم خ جهاد کشاورزی پالک 33 منزل پدری

خوانده:  آقای رضا قاسمی فرزند علی به نشانی مجهول المکان
خواسته : مطالبه وجه چک و خسارت تاخیر تادیه و تقاضای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی

رای دادگاه
در خصوص دادخواســت آقای یاسر برقی نژاد فرزند عباس به طرفیت آقای رضا قاسمی فرزند علی به خواسته 
مطالبه مبلغ چهارصد وشصت میلیون ریال موضوع یک فقره چک به شماره 571750 عهده بانک ملی ایران 
به تاریخ 92/12/27. به عالوه خسارت تأخیر تأدیه و هزینه های دادرسی با عنایت به شرح دادخواست تقدیمی 
خواهان- اظهارات وی در جلسه دادرسی، کپی مصدق چک و گواهی عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه 
و اینکه خوانده با وصف ابالغ حاضر نشــده اســت و دلیل یا مدرک محکمه پسندی که حاکی از پرداخت وجه 
چک موصوف باشــد ارائه نشده اســت تا مورد توجه و امعان نظر قرار گیرد و اصل نیز بر بقاء دین است مگر 
اینکه خالف آن ثابت شــود لذا دعوی خواهان وارد تشخیص مستند به مواد 198- 303- 305- 515- 519 
قانون آئین دادرســی مدنی و مــواد 1284-1257 قانون مدنی حکم به محکومیــت خوانده به پرداخت مبلغ 
چهارصد و شصت میلیون ریال بابت اصل خواسته و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 94/2/7 لغایت اجرای حکم 
قطعی و خسارات دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم می دارد. این رأی غیابی ظرف مدت بیست روز قابل 
واخواهــی در این دادگاه پس از انقضای مهلت مذکور ظرف بیســت روز قابــل تجدیدنظر خواهی در محاکم 

محترم تجدیدنظر استان بوشهر می باشد.
رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تنگستان
م الف 169 خدراحم گزدرازی

آگهی احضار متهم و ابالغ وقت دادرسی
در اجرای ماده 174 آئین  دادرسی دادگاه های عمومی انقالب در امور کیفری با انتشار این آگهی 
برای یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار متهم به نام عبدالحســین دیناروند که به لحاظ 
مجهول المکان بودن احضار وی ممکن نگردیده اســت احضار می گردد تا ظرف مدت یک ماه 
پس از نشر این آگهی در این دادیاری حاضر شده و از اتهام منتسبه در پرونده کالسه 960063 
موضوع ســرقت چک از خود دفاع نماید و اال درصورت عدم حضــور متهم یا عدم عذر موجه 

دادیاری تصمیم مناسب اتخاذ خواهد نمود.
دادیاری شعبه 5 دادسرای عمومی و انقالب اندیمشک
حمزه پارسه


