
صفحه ۶پاورقی
چهار شنبه ۲۴ تیر 139۴ 

۲۸ رمضان 1۴3۶ - شماره ۲11۰۸ Research@kayhan.ir

منابع در دفتر روزنامه موجود است

دفتر پژوهشهای موسسه کیهان
۲۸۵۵

دربار شیطان

پیدا و پنهان شکل گیری وهابیت

۳۱

منابع در دفتر روزنامه موجود است

امپراطوری جدید و تغییر استراتژی 

عبدالعزیز از یاران قدیمی 
روی برمی گرداند

حجت االسالم دکتر جواد سلیماني امیری

۲۸۵۴

۱۳

ریزش خواص در حکومت علوي

*پس از یکصد و بیست روز جریر بدون نتیجه وارد کوفه شد. وقتي او بازگشت یاران حضرت او را به تباني 
با معاویه متهم ساختند. در میان یاران حضرت، مالك اشتر به شدت بر جریر سخت گرفت. مالك معتقد بود 
جریر با معاویه تباني کرده و اساسًا سفر او به شام براي معامله با معاویه و محکم کردن جایگاهش نزد او بوده 

و بازگشت او نیز با هدف تهدید علي)ع( و یارانش بوده است. از منظر مالك جریر آمده بود تا بگوید اگر شما با 
معاویه بجنگید، او با نیروهاي فراواني که آماده نموده، شما را شکست خواهد داد.

ماموریت ناکام 
یک کارگزار سست عنصر

در نخستين نامه اي كه علي)ع( بعد از جنگ جمل براي جرير 
فرستاد، علت جنگ با طلحه و زبير و بصريان را برايش توضيح داد 
و همراهي مهاجران و انصار مدينه و مردم كوفه با آن بزرگوار را 
متذكر گرديد. آن گاه تالش خود براي حل مسالمت آميز ماجرا و 
پيشگيري از جنگ و لجاجت بصريان را ياد آوري كرد و در پايان 
فرمود: »من زحربن قيس را نزد تو فرســتاده ام؛ هر سؤالي داري 

از او بپرس.«۱۶۷
نامه حضرت در حقيقت نوعي دعوت به بيعت بوده است؛ روي 

اين جهت جرير نامه علي)ع( را براي مردم خواند و گفت: 
»هذا كتاب أميرالمؤمنين علي بن ابي طالب، هو المأمون علي 
الّدين و الّدنيا... قد بايعه السابقون األّولون من المهاجرين و األنصار 
و التابعين بإحسان و لو جعل هذا األمر شوري بين المسلمين كان 

أحّقهم بها؛۱۶۸
اين نامه اميرمؤمنان علي بن ابي طالب است؛ او در دين و دنيا 
مورد اعتماد است... نخستين سبقت گيرندگان از مهاجران و انصار 
و كســاني كه با مهاجران و انصار با احسان برخورد كرده اند، با او 
بيعت كرده اند؛ اگر بنا باشد امر حكومت با مشورت مسلمانان شكل 

گيرد، شايسته ترين آنها براي خالفت اوست.« 
سپس مردم را به وحدت و پرهيز از تفرقه و فاصله گرفتن از 
بيعت دعوت كرد و گفت: »علي حاملكم علي الحّق ما استقمتم، 
فإن ملتم أقام ميلكم؛ ۱۶۹مادامي كه شما استقامت داشته باشيد، 
علي شــما را به حق هدايت مي كنــد و زماني كه از حق فاصله 
بگيريد، شما را از سقوط نجات مي دهد.« به دنبال نامة علي)ع(، 
خود جرير شخصاً از همدان به كوفه آمد و با علي)ع( بيعت كرد.۱۷۰

طبق نقل منقري، بعد از جنگ جمل و بيعت جرير، علي)ع( 
تصميم گرفت فردي را نزد معاويه بفرستد تا از او و شاميان بيعت 
بگيرد. جريربن  عبداهلل بجلي پيشــنهاد كرد تا اين مسئوليت به 
وي سپرده شود؛ چرا كه او از دوستان و نزديكان معاويه به شمار 
مي آمد و در برقرار نمودن ارتباط با معاويه مشــكلي پيش روي 

خود نمي ديد؛ لذا به حضرت گفت: 
» مرا نزد معاويه بفرست؛ وي همواره پند دهنده و دوست من 
بوده اســت. نزدش مي روم و از او مي خواهم تا حكومت را به تو 
واگــذار كند و حول محور حق به تو بپيوندد و مادامي كه مطيع 
خداوند بوده و به آنچه در كتاب خداست عمل مي كند، اميري از 
امرا و كارگزاري از كارگزارانت باشد. اهل شام را ]نيز[ به اطاعت از 
شما و پذيرش حاكميت شما خواهم خواند؛ اكثر شاميان جزء قوم 
من و از مردم شهرهاي من هستند؛۱۷۱ روي اين جهت اميدوارم 

از من سرپيچي نكنند.«۱۷۲
در اين ميان مالك اشتر با فرستادن جرير مخالفت مي كرد و 
مي فرمود: »واهلل إنّي ألظن هواه هواهم و نّيته نّيتهم؛۱۷۳ قسم به خدا 
گرايش او همان گرايش شاميان است و خواسته اش عين خواسته 
آنهاســت«. ولي به زودي خواهيم گفت كه تز اميرمؤمنان)ع( در 
حكومت ايــن بود كه به افراد، مادامي كــه فعاليت آنها مصالح 
اســالم و نظام اسالمي را تهديد نمي كرد، ميدان فعاليت و مانور 
مي داد؛ لذا در پاسخ مالك فرمودند: »دعه حّتي ننظر مايرجع به 
إلينا؛۱۷۴رهايش كنيد تا ببينم با چه نتيجه اي نزد ما بر مي گردد.«

حضرت هنگام حركت جرير به سوي شام او را تشويق كرد تا 
او با دلگرمي قضيه را پيگيري كند و فرمودند: 

» إّن حولي من أصحاب رسول اهلل َمن أهل الدين و الرأي من 
قدرأيت، و قد أخترتك عليهم لقول رسول اهلل فيك: »إنّك من خير 
ذي يمن ؛۱۷۵ خودت ديده اي اطراف من افراد ديندار و صاحب نظر 
از اصحاب رســول خدا)ص( هستند؛ ولي من تو را براي رفتن نزد 
شاميان ترجيح دادم؛ چون رسول خدا)ص( در موردت فرموده اند: 

تو از بهترين يمنيان هستي.«

و جمعي از شاميان، عملكرد طلحه و زبير را تقبيح كرد و گفت: 
» طلحه و زبير از كساني بودند كه پيمان خود با علي)ع( را بدون 
دليل شكستند؛ بدانيد اين دين تاب و تحمل فتنه را ندارد؛ بدانيد 
عرب ديگر نمي تواند شمشير را برتابد. ديروز در بصره كشتاري به 
راه افتــاد كه اگر بخواهد اين بال با يك باليي مثل خودش درمان 

شود، ديگر كسي از مردم باقي نخواهد ماند.«۱۷۷
سپس در نزد شرحبيل  بن  سمط، يكي از سران كارگزاران معاويه 
رفت و اميرمؤمنان)ع( را »وصي رسول خدا)ص(« خواند۱۷۸و شركت 
حضرت در قتل عثمان را يك تهمت ناشــي از گرايش دنياطلبانه 

شمرد.۱۷۹
اما هيچ يك از اين ســخنان نه در معاويــه و نه در اطرافيانش 
تأثير نگذاشــت؛ چرا كه خيانت معاويه و اطرافيانش به حدي بود 
كه سخنان و براهين اميرمؤمنان)ع( در آنها تأثير نمي كرد، تا چه 
رســد به سخنان جرير كه مجموعه عملكردش حاكي از آن است 
كه جرير كه خود به علي باور نداشــت، پس چگونه مي  توانست در 
شاميان ايجاد باور كند. او تنها كاري كه مي توانست بكند اين بود 
كه با داليل مصلحت انديشــانه، معاويه و اطرافيانش را قانع كند تا 
به ناچار با علي)ع( بيعت مصلحت آميز كنند؛ اما در اين جهت نيز 

موفق نبود. علي)ع( نيز بيش از اين از او انتظار نداشت.
به هر تقدير بازگشت جرير از نزد معاويه طوالني شد؛ به طوري 
كــه ياران حضرت، جرير را متهم بــه تباني با معاويه كردند؛ ولي 
حضرت فرمودند: »وّقتُّ لرســولي وقتــاً ال يقيم بعده إال مخدوعاً 
أوعاصياً  ؛۱۸۰من براي فرستاده ام وقتي را معين كرده ام كه اگر توقف او 
از آن موعد بگذرد، يا فريب آنها را خورده و يا نافرماني كرده است«.

باالخره پس از يكصد و بيست روز جرير بدون نتيجه وارد كوفه 
شــد. وقتي او بازگشت ياران حضرت او را به تباني با معاويه متهم 

ســاختند. در ميان ياران حضرت، مالك اشتر به شدت بر جرير 
سخت گرفت. مالك معتقد بود جرير با معاويه تباني كرده و اساساً 
ســفر او به شام براي معامله با معاويه و محكم كردن جايگاهش 
نزد او بوده و بازگشت او نيز با هدف تهديد علي)ع( و يارانش بوده 
اســت. از منظر مالك جرير آمده بود تا بگويد اگر شما با معاويه 
بجنگيد، او با نيروهاي فراواني كه آماده نموده، شــما را شكست 

خواهد داد. از اين رو مالك خطاب به جرير گفت: 
» قســم به خدا! تو شايستگي نداري كه در روي زمين زنده 
بماني؛ همانا تو نزد آنها رفته اي تا راهكاري براي پيوستن به آنان 
براي خود فراهم كني؛ برگشتن تو از پيش آنها به سوي ما براي 
اين بوده تا بدين وسيله ما را از آنها بترساني. قسم به خدا! تو از آنها 
هستي؛ من تالش تو را جز براي آنها نمي بينم؛ اگر اميرمؤمنان)ع( 
نظر مرا مي پذيرفت، تو و امثال تو را در محبسي زنداني مي كردم 
كه از آن خارج نشــويد تا اين كارها فيصله يابد و خدا ظالمان را 

به هالكت برساند.«۱۸۱
ظاهــراً مالك معتقد بود جريــر نه تنها براي بيعت گرفتن از 
معاويه تالشي نكرده، بلكه در اين سفرش تمام دريچه هاي اميد 
براي تسليم كردن معاويه را مسدود كرد و با اطالعات و اخباري 
كه از اوضاع كوفه و سپاه حضرت به معاويه داد، در معاويه بصيرت 
خاصي ايجاد كرد و او را از تنگناهايي كه ممكن بود در آينده در 

آن گرفتار شود، نجات داد.۱۸۲

گرچه مالك داليل قاطعي براي نظرش نداشت و نمي توانست 
براهين روشني براي قضاوت تند خود عليه جريربن  عبداهلل ارائه 
كند، ولي از البالي كلمات به شــواهدي دال بر گرايش جرير به 
معاويه استشهاد مي كرد كه قابل مالحظه بود؛ از جمله مي گفت: 
»تــو در گفتــارت زيــاد از همراهي كردن و همدلــي معاويه و 
اطرافيانش دم زده و ما را از كثرت نفرات آنها مي ترسانده اي.«۱۸۳
نكته جالب توجه در اين مقام اين است كه حضرت در جريان 
مشاجره ميان مالك و جرير سكوت اختيار كرد. طبق اسناد موجود 
حضرت در صحنه برخورد مالك با جرير شخصاً حضور داشت، ولي 
ماننــد مالك موضع گيري نكرد؛ چرا كه دليل قاطعي براي متهم 
كردن جرير به خيانت نداشــت، ولي مدتي بعد از صحبت مالك، 

جرير از حضرت جدا شد و به قرقيسيا گريخت.۱۸۴
از اين پس حجت بر خيانت جرير اقامه گرديد و حضرت خانه 
جرير را منهدم كرد؛ زيرا در ُعرف آن عصر اگر كسي از مشاهير و 
كارگزاران از فرمان حاكم سرپيچي مي كرد، اين امر نوعي تمرد به 
حساب مي آمد و حاكم او را تنبيه مي كرد. از اين رو اميرمؤمنان)ع( 
بــه طرف خانه جرير حركت كرده، آن را تخريب نمود و به آتش 
كشــيد. ســپس از آنجا به طرف خانه ثوير، يكي ديگر از بزرگان 
كوفه كه به جرير ملحق گرديد، حركت كرد و آن را نيز ســوزاند 

و منهدم ساخت.۱۸۵
گريختن جرير تنها به خود او منحصر نگشــت؛ از آنجا كه او 
در ميان قومش جايگاه رفيعي داشــت، عده قابل مالحظه اي از 
اقوامش به او پيوســتند؛ به گونه اي كه طبق نقل منقري از تيره 
» قسر« )تيره اي از قوم بجيله( تنها نوزده نفر۱۸۶ در جنگ صفين 

حاضر شدند.۱۸۷

اخوان كه اين كشته ها را جزو مشركان مي دانستند، از اين پيروزي 
چندان راضي نشدند؛ چرا كه در مقايسه با حمالتي كه پيش از تصرف 
مكه به اطراف داشتند، رقم ناچيزي بود. آن ها در طائف در عرض چند 

ساعت توانسته بودند، گروه كثيري از مسلمانان را بكشند. 
در مقابل عبدالعزيز مي دانســت كه رفتار اخوان به زودي ترس و 
نارضايتي تجار و سرزنش ساير مسلمان ها را به همراه خواهد داشت. 
بنابراين تصميم گرفت كه دســت رهبران اخوان را در امور مربوط به 
تبليغات و پاكسازي ديني كامال كوتاه و آن را منحصر به علماي وهابي 
كنــد. او نه تنها اين امور را براي اخوان ممنوع كرد، بلكه كنترل اين 
ممنوعيت را نيز به دست خانواده هاي تجاري كه نفوذ بسياري داشتند 
و اين شهر را براي قرن ها اداره مي كردند، سپرد. او حتي با تجار شهر 
مدينه نيز روابطي سري برقرار كرد تا دست فيصل الدوويش، سلطان 
ابن بيجاد و ابن هيثالن سه رهبر اصلي اخوان از قبايل مطير، عتيبه 
و عجمان را از مقبره ها و گنبدهاي مقدس دور نگه دارد. او همچنين 
براي راضي نگه داشتن مردم، شبيخون به باديه نشينان حجاز را هم 

ممنوع كرد. 
چــه اتفاقي افتاده بــود؟ آيا عبدالعزيز آن قدر نگران ســازش با 
شهروندان جديدش در حجاز و نگران مشاورين خارجي اش در جده 

بود كه حاضر شده بود، از آرمان هاي اخوان صرف نظر كند؟

* عبدالعزیز سرزمین پهناوري را از شمال 
و منطقه هیل، نجد و حجاز در اختیار گرفته 
بود. اکنون که مکه را به دست آورده بود، 
دیگر نمي توانست حسابي براي اخوان که 

کارشان را با خونریزي به انجام مي رساندند، 
به خاطر برانگیخته شدن خشم و اتحاد 

احتمالي مسلمانان جهان، بازکند. بنابراین 
امپراطوري ساخته شده به دست اخوان 

ناگزیر از تغییر استراتژي بود.
***

واقعيت همان بود كه الدوويش در نامه اش نوشته بود. اخوان براي 
ساليان طوالني به جنگيدن و شبيخون زدن عادت كرده بودند. اصال 
از هميــن راه زندگي را مي گذراندند. اكنون كه ســال ۱۹۲۹ بود و 
عبدالعزيز حكمران نجد شده بود، دوستي با او يعني ماللت و محروم 
شــدن مردان اخوان از ثروت و فرصت هايي كه با شــبيخون زدن بر 

قبايل به دست مي آمد.
نامه الدوويش اعتراض آشكاري بود به زندگي شهرنشيني و نظم 

و قانوني كه عبدالعزيز به مردم قولش را داده بود. 
اخوان قبيله نشيناني نبودند كه مانند ساير باديه نشين ها زندگي به 
روال عادي داشته باشند. در واقع آن ها سازماني شبه نظامي بودند كه به 
قول رابرت ليسي »آمالي تجاوزكارانه« داشتند. براي سال هاي طوالني 
آن ها به عنوان ابزار خاموش كردن آتش كينه توزي ها و خونريزي هاي 
قبيله اي و اســكان بيابانگردها و تربيت سپاهيان جديد خدمت كرده 
بودند و اكنون كه زمان فراغت و آرامش بود، آن ها ديگر از اين جهت 
به كار سلطان نمي آمدند. نامه اي كه فيصل الدوويش در سال ۱۹۲۹ 

به عبدالعزيز نوشت، شرح همين روحيه اخوان است.
زماني كه اخوان در همه مســايل دستشــان كوتاه شد، نااميد از 

به دست آوردن پيروزي كه احساس غرورشان را راضي كند، با غنائمي 
اندك به سرزمينشان در نجد بازگشتند. عقايد افراطي آن ها در حجاز 
كه قرار بود با سياســتي دوگانه متفاوت از نجد، توسط سلطان نجد 
و حجاز؛ عبدالعزيز اداره شود، خريداري نداشت. عبدالعزيز سرزمين 
پهناوري را از شــمال و منطقه هيل، نجد و حجاز در اختيار گرفته 
بود. اكنون كه مكه را به دست آورده بود، ديگر نمي توانست حسابي 
براي اخوان كه كارشان را با خونريزي به انجام مي رساندند، به خاطر 
برانگيخته شــدن خشــم و اتحاد احتمالي مسلمانان جهان، بازكند. 
بنابراين امپراطوري ســاخته شده به دســت اخوان ناگزير از تغيير 
استراتژي بود. اخوان به سرزمين هايشان بازگشتند و با تمام خشمي 
كه از نااميدي نصيبشــان شده بود، شــروع به شبيخون به قبايل و 
باديه نشــينان و چوپان ها كردند و به خصوص به طرف شمال شرق 
كه ســرزمين قربانيان سنتي وهابيگري يعني مسلمانان شيعه عراق 

بود، هجوم بردند. 
حمله هاي اخوان با آن چه باديه نشــينان سنتي با آن آشنا بودند، 
بسيار متفاوت بود. آن ها بدون ترحم مردها و پسران را در هر سني كه 
بودند، به قتل مي رساندند. گاه حتي از ريختن خون زنان نيز صرفنظر 
نمي كردند. نخستين پايگاه اخوان؛ يعني االرطوريه، مركز فرماندهي اين 
نوع ماجراها بود. آن ها حتي از حمله به كاروان حجاج هم ابايي نداشتند. 
به طور معمول مســافراني كه از عراق به سرزمين حجاز مي رسيدند، 
قبل يا پس از شروع اعمال حج، براي شكايت نزد قاضي مي رفتند و 

از قبايلي مي گفتند كه مال و اموالشان را به غارت برده بودند. 
طبيعي بود كه بريتانيا نمي توانســت اين اعمال را ناديده بگيرد 
خصوص اين كه در برخي مناطق نفت نيز كشــف شــده بود –  – به 
بنابراين براي محافظت از حكومت هــاي تحت الحمايه اش در عراق، 
قلعه ها و پايگاه هاي محافظتي ايجاد كرد و دست به تعقيب مهاجمان 
به وسيله نيروهاي هوايي سلطنتي زد و آن ها را تا نجد به عقب راند. 
اما اخوان عقب ننشســت و با حمله به يكي از اين پايگاه ها و كشتن 

افراد آن قدرتش را به رخ بريتانيا كشيد. 

جرير در شام سعي كرد تا با تكيه بر رأي اكثريت و جلوگيري 
كردن از تكرار فتنه جنگ جمل، معاويه را وادار به بيعت كند. از اين 
رو وقتي نزد معاويه رفت، ابتدا به بيعت مردم شهرهاي مكه و مدينه 
و بصره و كوفه و ساير مناطق حجاز و يمن و مصر و عروض و عمان 
و بحرين و غيره با علي)ع( اشاره نمود؛۱۷۶ سپس خطاب به معاويه 

آگهی موضــوع ماده3 قانــون و ماده 13 
آیین نامه قانون تعییــن تکلیف وضعیت 
ثبتــی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان بهبهان 

تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان:
برابر آراء صــادره هيئت موضوع قانون تعيين تلكيــف وضعيت ثبتی اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی شهرستان بهبهان 
تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت. لذا مشخصات 
متقاضيان و امالك مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت 
به فاصله ۱۵ روز آگهی می شــود درصورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالكيت متقاضيان اعتراضی داشــته باشــند. می توانند از تاريخ انتشار اولين 
آگهــی به مدت دو مــاه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالك محل 
تســليم و پس از اخذ رســيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض، 

دادخواستی خود را به مرجع قضايی تقديم نمايند.
رديــف۱( برابــر رأی شــماره ۱۳۹۴۶۰۳۱۷۰۰۷۰۰۱۷۱۲ خانم شــوكت 
عــالف فرزنــد حبيب به شناســنامه۵۳ صــادره از بهبهان به شــماره ملی 
۱۸۶۱۰۰۶۰۱۲۱ نسبت به ششدانگ يكباب ساختمان به مساحت ۱۸۵/۶۱ 
مترمربع مفروز و مجزی شده از پالك ۵۶۱۸ اصلی واقع در بخش يك بهبهان 

مالك رسمی اسماعيل خاكساريان محرز گرديده است.
رديــف۲( برابــر رأی شــماره ۱۳۹۳۶۰۳۱۷۰۰۷۰۰۱۶۸۷ آقــای ابراهيم 
قصاب پور فرزند محمدعلی به شناسنامه ۱۴۵۳ صادره از بهبهان به شماره ملی 
۸۶۱۲۸۹۵۶۱ نســبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ يكباب ساختمان به 
مســاحت ۲۰۴/۱۹ مترمربع مفروز و مجزی شده از پالك ۵۶۱۸ اصلی واقع 

در بخش يك بهبهان مالك رسمی محمد خاكساريان محرز گرديده است.
رديف۳( برابر رأی شــماره ۱۳۹۴۶۰۳۱۷۰۰۷۰۰۱۶۸۳ خانم مينا قصاب پور 
فرزنــد غالمحســين به شناســنامه ۰ صادره از گچســاران به شــماره ملی 
۴۲۶۰۲۱۳۱۰۵ نســبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ يكباب ساختمان به 
مســاحت ۲۰۴/۱۹ مترمربع مفروز و مجزی شده از پالك ۵۶۱۸ اصلی واقع 

در بخش يك بهبهان مالك رسمی محمد خاكساريان محرز گرديده است.
رديف۴( برابر رأی شماره ۱۳۹۴۶۰۳۱۷۰۰۷۰۰۱۷۰۱ آقای اسماعيل غم خور 
فرزند عباس به شناسنامه ۰ صادره از بهبهان به شماره ملی ۱۸۵۰۰۱۱۲۴۹ 
نســبت به ششدانگ يكباب ساختمان به مساحت ۱۳۲/۳۸ مترمربع مفروز و 
مجزی شــده از پالك ۵۶۵۳ اصلی واقع در بخش يك بهبهان مالك رسمی 

رمضان طريقت جو محرز گرديده است.
رديف ۵( برابر رأی شماره ۱۳۹۴۶۰۳۱۷۰۰۷۰۰۱۷۳۶ آقای جواد پورقاسم 
فرزند كريم به شناسنامه ۲۳۰ صادره از بهبهان به شماره ملی ۱۸۶۱۰۹۲۹۴۶ 
نســبت به ششــدانگ يكباب ساختمان به مســاحت ۱۱۴ مترمربع مفروز و 
مجزی شــده از پالك ۵۵۲۰ اصلی واقع در بخش يك بهبهان مالك رسمی 

امينه سعادت محرز گرديده است.
رديــف ۶( برابــر رأی شــماره ۱۳۹۳۶۰۳۱۷۰۰۷۰۰۱۷۱۸ خانــم ميتــرا 
عبــودی فرزنــد محمدحســن بــه شناســنامه۶۹ صــادره از بهبهــان به 
شــماره ملی۱۸۶۰۳۵۱۸۲۴ نسبت به ششدانگ يكباب ساختمان به مساحت 
۸۱/۸۴ مترمربــع مفروز و مجزی شــده از پالك ۵۶۲۸ اصلی واقع در بخش 

يك بهبهان مالك رسمی رحمان افروش محرز گرديده است.
رديــف ۷( برابــر رأی شــماره ۱۳۹۴۶۰۳۱۷۰۰۷۰۰۱۷۱۵ آقــای مرتضی 
باهــوش فرزند رضا به شناســنامه ۲۳۸۰۴ صادره از بهبهان به شــماره ملی 
۱۸۶۰۲۳۳۵۵۴۱  نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ يكباب ساختمان به 
مساحت ۴۹۹/۴۴ مترمربع مفروز و مجزی شده از پالك ۴۹۸۵ اصلی واقع در 

بخش يك بهبهان مالك رسمی عزت معتقد محرز گرديده است.
رديف ۸( برابر رأی شماره ۱۳۹۴۶۰۳۱۷۰۰۷۰۰۱۷۱۶ آقای مندنی چهاری 
فرزند رضا به شناســنامه ۴۱ صادره از بهبهان به شماره ملی ۱۸۶۰۸۶۰۳۰۳ 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ يكباب ساختمان به مساحت ۴۹۹/۴۴ 
مترمربع مفروز و مجزی شده از پالك ۴۹۸۵ اصلی واقع در بخش يك بهبهان 

خريداری از مالك رسمی عزت معتقد محرز گرديده است.
رديــف ۹( برابــر رأی شــماره ۱۳۹۴۶۰۳۱۷۰۰۷۰۰۱۷۸۰ آقای حســين 
نصيرخوانی فرزند رجب به شناسنامه۳۳۶۲۱ صادره از بهبهان به شماره ملی 
۱۸۶۰۳۳۱۸۴۱ نسبت به ششدانگ يك باب ساختمان به مساحت ۱۶۹۷/۰۷ 
مترمربع مفروز و مجزی شده از پالك ۵۵۷۴ اصلی واقع در بخش يك بهبهان 

خريداری از مالك رسمی محرز گرديده است.
آقــای   ۱۳۹۴۶۰۳۱۷۰۰۷۰۰۱۶۸۴ شــماره  رأی  برابــر   )۱۰ رديــف 
حســين امينيان فرزند فرج اله به شناســنامه۳۰۶۳۶ صــادره از بهبهان به 
شماره ملی۱۸۶۰۳۰۱۶۴۹ نسبت به ششدانگ يك باب ساختمان به مساحت 
۱۲۷/۳۲ مترمربع مفروز و مجزی شــده از پالك ۵۸۵۰ اصلی واقع در بخش 
يك بهبهان خريداری از مالك رســمی رقيه بيگــم مرتضوی محرز گرديده 

است.
خانــم   ۱۳۹۴۶۰۳۱۷۰۰۷۰۰۱۷۱۹ شــماره  رأی  برابــر   )۱۱ رديــف 
جريــره آذرگه فرزنــد علی پناه به شناســنامه۴۹۷ صــادره از بويراحمد به 
شماره ملی۴۱۲۱۴۳۵۶۸۵ نسبت به ششدانگ يك باب ساختمان به مساحت 

۱۲۰ مترمربــع مفروز و مجزی شــده از پالك ۴۹۸۶/۱ اصلی واقع در بخش 
يك بهبهان خريداری از مالك رسمی پوران نورافشان محرز گرديده است.

رديــف ۱۲( برابر رأی شــماره ۱۳۹۳۶۰۳۱۷۰۰۷۰۰۱۷۱۴ آقای عبدصالح 
شــجاعی فرزند شــعبان به شناســنامه ۶ صادره از كهگيلويه به شماره ملی 
۴۲۵۰۱۹۴۳۵۳ نسبت به ششدانگ يك باب ساختمان به مساحت ۲۵۸/۸۶ 
مترمربع مفروز و مجزی شده از پالك ۶۳۶۱ اصلی واقع در بخش يك بهبهان 

خريداری از مالك رسمی محرز گرديده است.
رديف ۱۳( برابر رأی شماره ۱۳۹۴۶۰۳۱۷۰۰۷۰۰۱۷۵۰ آقای اردشير كدخدا 
فرزند ابوالقاسم به شناسنامه ۷۸ صادره از بهبهان به شماره ملی۱۸۶۱۰۴۱۵۴۳ 
نسبت به ششدانگ يكباب ســاختمان به مساحت ۵۲/۱۵ مترمربع مفروز و 
مجزی شــده از پالك ۵۷۳۵/۳ اصلی واقع در بخش يك بهبهان خريداری از 

مالك رسمی حبيب اله و محمد ضيايی نژاد محرز گرديده است.
رديــف ۱۴( برابــر رأی شــماره ۱۳۹۴۶۰۳۱۷۰۰۷۰۰۱۶۹۹ آقای ســجاد 
بيرونی فرزند اســداله به شناســنامه۱۳۲۰ صادره از بهبهان به شــماره ملی 
۱۸۶۱۲۸۸۲۳۹ نسبت به ششدانگ يك باب ساختمان به مساحت ۱۷۷/۵۸ 
مترمربع مفروز و مجزی شده از پالك ۵۰۲۹ اصلی واقع در بخش يك بهبهان 
خريداری از مالك رســمی ورثه محمد شفيع رشيدی )سيدمنصور و يحيی و 

حسن رشيدی( محرز گرديده است.
رديــف ۱۵( برابــر رأی شــماره ۱۳۹۴۶۰۳۱۷۰۰۷۰۰۱۷۰۶ خانم محبوبه 
عادلی مقــدم فرزنــد تقی به شناســنامه ۰ صادره از بهبهان به شــماره ملی 
۱۸۵۰۰۵۰۳۸۴ نســبت به يك دانگ مشاع از ششدانگ يك باب ساختمان 
به مســاحت ۱۹۱/۶۳ مترمربع مفروز و مجزی شــده از پالك ۵۷۹۱ اصلی 
واقع در بخش يك بهبهان خريداری از مالك رســمی تقی عادلی مقدم محرز 

گرديده است.
رديــف ۱۶( برابــر رأی شــماره ۱۳۹۴۶۰۳۹۷۰۰۷۰۰۱۷۰۸ آقــای بهزاد 
عادلی مقدم فرزند تقی به شناســنامه۳۵۶ صادره از بهبهان به شــماره ملی 
۱۸۶۱۱۶۷۲۹۶ نســبت به يك دانگ مشاع از ششــدانگ يكباب ساختمان 
به مســاحت ۱۹۱/۶۳ مترمربع مفروز و مجزی شــده از پالك ۵۷۹۱ اصلی 
واقع در بخش يك بهبهان خريداری از مالك رســمی تقی عادلی مقدم محرز 

گرديده است.
رديــف ۱۷( برابــر رأی شــماره ۱۳۹۴۶۰۳۱۷۰۰۷۰۰۱۷۰۹ خانــم ميترا 
عادلی مقدم فرزند تقی به شناســنامه ۲۹۱ صادره از بهبهان به شــماره ملی 
۱۸۶۱۳۲۱۹۱۰ نســبت به يك دانگ مشاع از ششــدانگ يكباب ساختمان 
به مســاحت ۱۹۱/۶۳ مترمربع مفروز و مجزی شــده از پالك ۵۷۹۱ اصلی 
واقع در بخش يك بهبهان خريداری از مالك رســمی تقی عادلی مقدم محرز 

گرديده است.
رديف ۱۸( برابر رأی شــماره ۱۳۹۴۶۰۳۱۷۰۰۷۰۰۱۷۰۰ خانم خاتون خانم 
صادقی پور فرزند محمدعلی به شناسنامه۱۲۵ صادره از بهبهان به شماره ملی 
۱۸۶۱۰۳۳۶۱۳ نســبت به سه دانگ مشــاع از ششدانگ يك باب ساختمان 
به مســاحت ۱۹۱/۶۳ مترمربع مفروز و مجزی شــده از پالك ۵۷۹۱ اصلی 
واقع در بخش يك بهبهان خريداری از مالك رســمی تقی عادلی مقدم محرز 

گرديده است.
رديــف ۱۹( برابــر رأی شــماره ۱۳۹۴۶۰۳۱۷۰۰۷۰۰۱۷۱۳ آقای عليرضا 
رمضانی فرزند شــنبه به شناســنامه ۹۷۵۳ صادره از بهبهان به شــماره ملی 
۱۸۶۱۷۲۵۹۲۲ نســبت به ششدانگ يك باب ساختمان به مساحت ۱۲/۸۲ 
مترمربع مفروز و مجزی شــده از پــالك ۵۷۷۱/۲ اصلی واقع در بخش يك 

بهبهان خريداری از مالك رسمی يوسف هوشور محرز گرديده است.
رديف ۲۰( برابر رأی شــماره ۱۳۹۴۶۰۳۱۷۰۰۷۰۰۱۶۹۲ آقای عبدالصمد 
متولــی فرزند غــالم به شناســنامه۱۶۸ صــادره از بهبهان به شــماره ملی 
۱۸۶۱۳۲۰۶۸۱ نسبت به ششدانگ يك باب ساختمان به مساحت ۱۷۳/۷۰ 
مترمربع مفروز و مجزی شده از پالك ۵۶۶۴ اصلی واقع در بخش يك بهبهان 

خريداری از مالك رسمی ورثه محمد و خليفه انباز محرز گرديده است.
رديــف ۲۱( برابــر رأی شــماره ۱۳۹۴۶۰۳۱۷۰۰۷۰۰۱۶۹۵ آقــای ايرج 
حياتــی فرزند نصراله به شناســنامه ۱۰۹۱ صادره از بهبهان به شــماره ملی 
۱۸۶۱۲۱۴۸۲۰ نســبت به ششدانگ يك باب ساختمان به مساحت ۸۹/۲۴ 
مترمربع مفروز و مجزی شده از پالك ۵۶۶۴ اصلی واقع در بخش يك بهبهان 

خريداری از مالك رسمی ورثه محمد و خليفه انباز محرز گرديده است.
رديــف ۲۲( برابــر رأی شــماره ۱۳۹۴۶۰۳۱۷۰۰۷۰۰۱۷۳۷ آقای لطف اله 
صحراگرد فرزند رضا بشناســنامه ۲۹۰۹۱ صادره از بهبهان به شــماره ملی 
۱۸۶۰۲۸۶۱۸۶ نســبت به ششدانگ يك باب ساختمان به مساحت ۵۸/۳۷ 
مترمربع مفروز و مجزی شده از پالك ۴۹۶۶ اصلی واقع در بخش يك بهبهان 

خريداری از مالك رسمی ورثه خداخواست باغبانی پور محرز گرديده است.
رديف ۲۳( برابر رأی شــماره ۱۳۹۴۶۰۳۱۷۰۰۷۰۰۱۷۲۶ آقای تقی ناصری 
فرزند علی به شناسنامه ۱۴۲۸ صادره از بهبهان به شماره ملی ۱۸۶۱۲۰۳۹۱۱ 
نســبت به ششدانگ يك باب ســاختمان به مساحت ۴۸/۱۵ مترمربع مفروز 
و مجزی شــده از پالك ۵۶۵۷ اصلی واقع در بخش يك بهبهان خريداری از 

مالك رسمی فريدون حقيقی محرز گرديده است. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 139۴/۴/۲۴
تاریخ انتشار نوبت دوم: 139۴/۵/۸

افشین- رئیس ثبت بهبهان ۸/71م/الف

آگهی تغییرات شرکت راه و ساختمان 
می جی سهامی خاص به شماره ثبت 
1۴۸۸۰ و شناسه ملی 1۴۰۰۰۲9۸3۸۲

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی
مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ارومیه

به استناد صورتجلسه هيئت مديره  مورخ۱۳۹۴/۰۲/۱۰ تصميمات ذيل اتخاذ شد:
۱- آقای مســلم محمدزاده )۲۷۵۰۹۱۳۹۳۴( به عنــوان عضو و رئيس هيئت مديره 
و مديرعامل و آقای جواد اشــكان نژاد )۰۰۳۶۰۱۷۹۴۹( به عنوان عضو و نائب رئيس 
هيئــت مديره و آقای عطا محمدزاده )۲۷۴۰۵۰۵۸۷۶( به عنوان عضو هيئت مديره و 
آقای مهدی اوقات قهار )۲۷۵۳۴۵۶۱۶۱( به عنوان عضو هيئت مديره و آقای محسن 
رحيم پــور )۲۷۵۵۸۹۰۷۶۲( به عنوان عضو هيئت مديره به مدت ۲ ســال تعيين و 

انتخاب شدند.
۲- امضای كليه اســناد مالی، چك ها، قراردادها و اسناد تعهدآور با مديرعامل و رئيس 
هيئت مديره به تنهائی همراه با مهر شــركت معتبــر خواهد بود و امضای كليه اوراق 

عادی و اداری به امضای مديرعامل همراه با مهر شركت معتبر خواهد بود.
با ثبت اين مستند تصميمات تعيين دارندگان حق امضا تعيين سمت مديران انتخاب 
شده توسط متقاضی در ســوابق الكترونيك شخصيت حقوقی مرقوم ثبت و در پايگاه 

آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

کارت هوشــمند راننــده  بــاری به نام 
و  شــماره11۴۸3۸۵  به  اردالی  حسین 
تاریخ صــدور 13۸۴/۲/1۸ و گواهی نامه 
از  و  مفقود گردیده  شــماره10۵1۴3۵۸ 

درجه اعتبار ساقط می باشد.
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهــی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی و اراضی و ســاختمانهای 
فاقد سند رسمی 

برابر رأی شــماره ۲۹۰ مــورخ ۱۳۹۴/۲/۲۱ هيئت اول موضوع قانون تعيين تكليــف وضعيت ثبتی اراضی و 
ســاختمانهای فاقد سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك پلدختر تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضی آقای كريم عالی پور فرزند حسين به شماره شناسنامه ۴۸۵۰۱۴۱۴۴۷ صادره از پلدختر در ششدانگ 
عرصه و اعيان يك باب عمارت مســكونی به مســاحت ۲۹۰/۵۷ مترمربع پالك ۲۸ فرعی از ۱۴ اصلی واقع در 
دوالبچی پلدختر بخش ۸ خرم آباد خريداری از مالك رســمی آقای محمدعلی جايدری محرز گرديده اســت. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شــود در صورتی كه اشــخاص نسبت 
به صدور ســند مالكيت متقاضی اعتراضی داشته باشــند می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به  اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۴/۴/۹                                   تاريخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۴/۴/۲۴

جهانگیر آزادبخت- رئیس ثبت اسناد و امالک پلدختر
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهــی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی و اراضی و ســاختمانهای 
فاقد سند رسمی 

برابر رأی شــماره ۲۴۹ مــورخ ۱۳۹۴/۳/۲ هيئت اول موضــوع قانون تعيين تكليف وضعيــت ثبتی اراضی و 
ســاختمانهای فاقد سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك پلدختر تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضی آقای فاضل رحيمی فرزند آقارحيم بشــماره شناســنامه ۱۰ صادره از پلدختر در ششــدانگ عرصه و 
اعيان يك باب عمارت مســكونی به مســاحت ۳۳۷ مترمربع پالك ۲۸ فرعــی از ۱۴ اصلی واقع در دوالبچی 
پلدختر بخش ۸ خرم آباد خريداری از مالك رســمی آقای جهانگير جايدری محرز گرديده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شــود در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالكيت متقاضی اعتراضی داشــته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به  اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی اســت در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۴/۴/۹                                            تاريخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۴/۴/۲۴

جهانگیر آزادبخت- رئیس ثبت اسناد و امالک پلدختر
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهــی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی و اراضی و ســاختمانهای 
فاقد سند رسمی 

برابر رأی شــماره ۲۲۱ مــورخ ۱۳۹۴/۲/۲۲ هيئت اول موضوع قانون تعيين تكليــف وضعيت ثبتی اراضی و 
ســاختمانهای فاقد سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك پلدختر تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضی آقای حســينعلی اله ياری فرزند حسين جان به شماره شناسنامه ۴۲۷ صادره از پلدختر در ششدانگ 
عرصه و اعيان يك باب عمارت مســكونی به مساحت ۲۰۷ مترمربع پالك ۱ فرعی از ۱۱۶ اصلی واقع در كاوه 
كالی پلدختر بخش ۷ خرم آباد خريداری از مالك رســمی آقای عبدالعلی لرســتانی محرز گرديده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور 
ســند مالكيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به  اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی اســت در صورت انقضای مــدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۴/۴/۹                                            تاريخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۴/۴/۲۴

جهانگیر آزادبخت- رئیس ثبت اسناد و امالک پلدختر
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهــی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی و اراضی و ســاختمانهای 
فاقد سند رسمی 

برابر رأی شــماره ۴۹ مــورخ ۱۳۹۴/۱/۲۵ هيئت اول موضــوع قانون تعيين تكليف وضعيــت ثبتی اراضی و 
ســاختمانهای فاقد سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك پلدختر تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضی آقای حسن فرزانه فرزند دوشنبه بشماره شناسنامه ۴۴ صادره از پلدختر در ششدانگ عرصه و اعيان 
يك باب عمارت مســكونی به مساحت ۲۰۰ متر مربع پالك ۱ فرعی از ۱۱۶ اصلی واقع در كاوه كالی پلدختر 
بخش ۷ خرم آباد خريداری از مالك رسمی آقای ملك نياز نصيرمقدم محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت 
متقاضی اعتراضی داشــته باشــند می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به  اين 
اداره تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضايی تقديم نمايند. بديهی اســت در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 

جهانگیر آزادبخت- رئیس ثبت اسناد و امالک پلدخترتاريخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۴/۴/۹                                            تاريخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۴/۴/۲۴مالكيت صادر خواهد شد.

آگهی فقدان مدرک تحصیلی
مدرك فارغ التحصيلی اينجانب آزيتا فدايی اســتراكی نجات پور فرزند علی به شــماره 
شناســنامه ۵۵۸ صادره از شوشــتر در مقطع كارشناسی رشته مترجمی زبان انگليسی 
صــادره از واحد دانشــگاهی آبادان- خرمشــهر با شــماره ۸۳/۵/۱۹-۲۷/۱۱۲/۲۳۴۷ 
مفقود گرديده اســت و فاقد اعتبار می باشــد. از يابنده تقاضا می شود اصل مدرك را به 
دانشگاه آزاد اســالمی واحد آبادان- خرمشهر به نشانی: آبادان- ميدان پرستار- روبروی               

بيمارستان طالقانی- دانشگاه آزاد واحد آبادان- خرمشهر ارسال نمايد.

آگهی تغییرات شرکت راه و ساختمان می جی سهامی خاص نوبت سوم
به شماره ثبت 1۴۸۸۰ و شناسه ملی 1۴۰۰۰۲9۸3۸۲

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ ۱۳۹۴/۲/۱۰ تصميمات ذيل اتخاذ شد:
۱- نقل و انتقال ســهام وفق مواد ۳۹ و ۴۰ اليحه اصالحی قانون تجارت مربوط به امورات داخلی 

شركتهای سهامی بوده و از موارد ثبت و آگهی نمی باشد.
با ثبت اين مستند تصميمات نقل و انتقال سهام انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الكترونيك 

شخصيت حقوقی مرقوم ثبت و در پايگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک آذربایجان غربی
مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ارومیه

آگهی تغییرات شرکت راه و ساختمان می جی سهامی خاص
 به شماره ثبت 1۴۸۸۰ و شناسه ملی 1۴۰۰۰۲9۸3۸۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳۹۴/۲/۱۰ تصميمات ذيل اتخاذ شد:
۱- آقايــان مهدی اوقات قهار به كد ملی )۲۷۵۳۴۵۶۱۶۱(، جواد اشــكان نژاد بــه كد ملی )۰۰۳۶۰۱۷۹۴۹( عطا 
محمدزاده به كد ملی )۲۷۴۰۵۰۵۸۷۶(، محســن رحيم پور به كد ملی )۲۷۵۵۸۹۰۷۶۲( و مسلم محمدزاده به كد 
ملی )۲۷۵۰۹۱۳۹۳۴( به سمت اعضای اصلی هيئت  مديره به مدت دو سال انتخاب شدند ۲- آقای مهدی مباركی 
به كد ملی )۲۷۵۳۴۵۰۷۰۶( بسمت بازرس اصلی و آقای خسرو فری به كد ملی )۲۷۵۴۵۱۴۰۷۴( بسمت بازرس 

علی البدل شركت به مدت يك سال انتخاب شدند.
با ثبت اين مســتند تصميمات انتخاب بازرس، انتخاب مديران انتخاب شــده توسط متقاضی در سوابق الكترونيك 

شخصيت حقوقی مرقوم ثبت و در پايگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی
مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ارومیه

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای محمد دل داده فرزند حســين به شــماره شناســنامه ۹۲۱۸ به شرح دادخواست به 
كالسه ۶۰/۹۴/ش ح۱ از اين دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح 
داده كه شــادروان ريحانــه دل داده فرزند محمد بــه ش ش ۱۱۰ در تاريخ ۱۳۹۳/۹/۲۴ 
اقامتــگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 
۱- محمد دل داده فرزند مرحوم حســين به ش ش ۹۲۱۸ متولد ۱۳۲۳ صادره از سميرم 
)پدر متوفی( ۲-اقدس افشــاری فرزند صفرعلی بــه ش ش ۷۴۶۵ متولد ۱۳۳۵ صادره از 
سميرم )مادر متوفی( ۳- حسين طائی فرزند مظفر به ش ش ۸۳۰۹ متولد ۱۳۴۰ صادره 
از ســميرم )همســر متوفی( والغير. اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در يك نوبت يك مرتبه آگهی می نمايد تا هركسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی 
نزد او باشــد از تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف يك ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد.
علیرضا رفیعی- قاضی شورای حل اختالف شماره یک شهرستان سمیرم

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانم آی ســودا باقری فرزند خدامراد به ش ش ۱۲۰/۰۱۶۷۷۰/۸ به شــرح دادخواســت 
به كالســه ۶۲/۹۴/ش ح۱ ازاين دادگاه درخواســت گواهی حصر وراثــت نموده و چنين 
توضيــح داده كه شــادروان اله مــراد باقری فرزند شمســعلی بــه ش ش ۱۷۸ در تاريخ 
۱۳۸۰/۴/۲۰اقامتــگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر 
است به ۱- بلورجان نادری دره شوری فرزند گنجعلی ش ش ۳۶۴ متولد ۱۳۲۷ صادره از 
شيراز )همسر متوفی( ۲- يعقوب باقری ش ش ۸۳۴ متولد  ۱۳۵۶، ۳- سهيال باقری ش ش 
۹۴۷ متولد ۱۳۵۸، ۴- رســتم باقری ش ش ۱۰۳۵ متولد ۱۳۶۱، ۵- خانم جان باقری ش 
ش ۲۱۴ متولد ۱۳۴۵، ۶- مســعود باقری ش ش ۵۴۶ متولد ۱۳۵۴، ۷- خدامراد باقری 
ش ش ۳۲ متولد ۱۳۴۹، ۸- محمود باقری ش ش ۳۲ متولد ۱۳۴۹، ۹- محمدجواد باقری 
ش ش ۳۶ متولد ۱۳۶۳، ۱۰- اسماعيل باقری ش ش ۸۷ متولد ۱۳۶۵، ۱۱- سمنبر باقری 
ش ش ۲۴۷ متولــد ۱۳۴۶، ۱۲- طرالن باقری ش ش ۶۰۹ متولد ۱۳۵۲، ۱۳- حســين 
باقری ش ش ۱۷۰ متولد ۱۳۶۷ همگی صادره از سميرم )فرزندان متوفی( و الغير. اينك 
با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يك نوبت يك مرتبه  آگهی می نمايد تا 
هركســی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهی 

ظرف يك ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
علیرضا رفیعی- قاضی شورای حل اختالف شماره یک شهرستان سمیرم

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای حســين رحمانی دارای شناسنامه شــماره۱۴۷۱ به شرح دادخواست 
به كالســه ۳/۹۴۰۲۶۵ از اين شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و 
چنين توضيح داده كه شادروان ابوالقاسم رحمانی به شناسنامه ۳۲ در تاريخ 
۱۳۹۱/۱۰/۱۰ اقامتــگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن 

مرحوم منحصر است به:
۱- حسين رحمانی ش ش۱۴۷۱ فرزند متوفی ۲- حسن رحمانی ش ش۵۶۹۷ 
فرزند متوفی ۳- منيژه رحمانی ش ش۳۰۹ فرزند متوفی ۴- تهمينه رحمانی 
ش ش۱۳۹۴ فرزنــد متوفی ۵- فاطمه رحمانی ش ش۳۹۶۹ فرزند متوفی ۶- 
ســميه رحمانی ش ش ۱۵۱۱ فرزند متوفی ۷- صغری رحمانی ش ش۱۹۸۹ 

عيال دائم متوفی- مرحوم مذكور ورثه ديگری نداشته است.
اينك باانجام تشــريفات مقدماتی درخواســت مزبــور را در يك نوبت آگهی 
می نمايد تا هركســی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشــد از 
تاريخ نشــر آگهی ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد.
رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف شهر تاکستان

سند كمپانی و برگ سبز خودرو كاميونت- كفی بغلدار فلزی 
بازشو ايسوزو NKR۵۵ به شماره پالك ۱۶۷ع۲۱- ايران۲۴ 
به رنگ سفيد- روغنی مدل۱۳۸۹ و شماره موتور۹۵۳۸۳۹ 
و شماره شاســی NAGNKR۵۵E۰۸۹۱۵۹۵۲ مفقــود 

شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

كارت هوشــمند به شــماره ۲۸۱۸۸۲۰ مربــوط به خودرو 
كاميون باری ايسوزو مسقف مشبك فلزی به شماره انتظامی 
۷۱۳ع۷۳ ايران ۶۲ مدل ۱۳۹۲ رنگ ســفيد شــماره موتور  
NAGNLR۷۰PBT۰۰۶۴۵۲ شماره شاسی ۰۵۷۸۵۰ به 
مالكيت غريب رضا طالب زاده مفقود گرديده  و از درجه اعتبار 

ساقط است.
به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ ۱۳۹۳/۸/۲۰ تصميمات 

ذيل اتخاذ شد:
سمت اعضاء هيئت مديره به قرار ذيل تعيين گرديد:

آقای احمدرضا ممتحن به شــماره ملی ۰۰۳۹۸۸۲۲۷۶ به سمت 
رئيس هيئت مديره

- آقای عليرضا مســتغنی به شماره ملی ۰۰۴۰۷۷۸۹۷۵ به سمت 
نائب رئيس هيئت مديره و مديرعامل

- كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبيل چك و سفته و برات 
و قراردادها و اوراق و اســناد بانكی شركت به امضاء مشترك آقای 
احمدرضا ممتحن و عليرضا مســتغنی همراه با مهر شركت دارای 

اعتبار می باشد.
با ثبت اين مستند تصميمات انتخاب و تعيين سمت هيئت مديره، 
تعيين دارندگان حق امضاء انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق 
الكترونيك شــخصيت حقوقی مرقوم ثبــت و در پايگاه آگهی های 

سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور آر  کولوگ 
سهامی خاص به شماره ثبت 30098 

و شناسه ملی 10100755519

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


