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کتابستان

ورق زدن »کتاِب مامان« 
در عصرهای ِکش داِر تابستان

دخترش می گفت بین خودشان –
خواهرهــا و تک برادر-  اســم کتاب را 
می گفت  مامان«.  »کتاِب  گذاشــته اند 
قبــل از فــوت و در عالم رویــا از پدر 
خواســته بوده تا زمانی که بچه ها سر 
و ســامان نگیرند از دنیا نرود. می گفت 
خوشــش نمی آمد که بیمار باشد و زیر 
دســت و پا؛ روی همین حســاب آن 
بیماری لعنتی -ســرطان را می گفت- 
که ســراغش آمده بــود را به خودش 
نگفته بودند. می گفت از بیمارستان که 

ترخیصش کرده بودند گذاشــته بودندش توی ماشــین و عقب را هم پر کرده 
بودند از بادکنک به نشانۀ جشن صحت و سالمتی و الخ اما در دل ترس داشتند 
از رونِد ادامۀ درمان و شــیمی درمانی و ریزِش مو و ســایر عواقب آن بیماری 
لعنتی که دیگر پنهان شــدنی نبود و یک وقت دیدی که دیگر خودش فهمید 
و زنی که روزگاری به پنج نفر زندگی می بخشــید، خودش را در بستر بیماری 

دید و زیر دست و پا!
***

شاید کسی فکر نمی کرد مسیری که با »دا« هموار شد به این زودی ها جای 
خــودش را باز کند و آرام آرام در قوارۀ یک گونه و ژانر خاص روایی در ادبیات 
دفاع مقدس و جنگ ظاهر شــود. روایت های زنانه از جنگ به تدریج می روند 
که افق دیگری باز کنند پیش روی مخاطباِن خود و بی شــک »دختِر شــینا« 
از نمونه های موفق این مســیر است. جنگ در »دختر شینا« نه در متن که در 
حاشیه است. »دختر شینا« شــرح ثانیه ثانیه های رنِج قدم خیر محمدی برای 
ساختن زندگِی خود در خشونِت بی رحمانۀ جنگ است. قدم خیر از آن هنگام 
قدم به خانۀ حاج ستار می گذارد تا آن هنگام که تک و تنها، بار مسئولیت پنج 
فرزندش را به دوش می کشــد، مدام آفریننده اســت و خلق می کند و هنر او، 
خلِق زندگی  اســت. به تعبیر زیبای دخترش، قدم خیر حتی خورشید و ماه را 
می خواســت تا برای فرزندانش طلوع و غروب کنند. او در معرکۀ جنگ و ُهرِم 
شعله هاِی نبرد، چونان پیچکی از روزها و سال هاِی عمر فرزندانش باال می رود 
و به آنها زندگی می بخشد. »دختر شینا« سواِی این ها، روایِت شدِن مداوِم یک 

انسان است که فرمود :»والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا!« 
دختر و پسِر روستایی ابتداِی داستان که یکی کارگِر ساختمانی بود و میان 
تهران و همدان در رفت و آمد و دیگری نیز دختری آفتاب و ماهتاب ندیده که 
حتی سواِد خواندن و نوشتن نیز ندارد به یکباره در کورۀ رنِج شدِن انسان، پخته 
می شــود و کوله بار رنج های یک زندگی را تنها به دوش می کشــد، کیلومترها 
دورتر از خط مقدم و توپ و تانک و خمپاره و همسرش! چنین روایتی، روایِت 
در مســیر و در مصیِر انسانی است که مدام در پی شدن است و قدم در جاده 
رشــد گذاشته است و تکامل. تکامل و ُشدنی که به تدریج در طول کتاب قابل 
مشــاهده است و محسوس و ملموس و آنگاه که قدم خیر به اوِج شدِن خویش 
رســیده، همســرش او را تنها می گذارد و باز اوست و ادامۀ این مسیر صعب و 
دشوار! »دختر شینا«، خاطراِت مرحوم قدم خیر محمدی کنعان، همسر شهید 
حاج ســتار ابراهیمی از شهدای همدان اســت که انتشاراِت سورۀ مهر به قلم 
بهناز ضرابی زاده و به قیمت 7500 تومان منتشر کرده. کتابی که حتی تحسیِن 
شــخِص اول مملکت را هم برانگیخته و مــی ارزد به یک بار خواندنش در این 

روزهایی که زندگی از یاِد بعضی هامان رفته!

شعر

 به یاد آیالن ؛ کودک سوری 

 غرق در معصومیت

***

پاره های درد

  علیرضا چخماقی

تو غرق در معصومیت
در دریای پلیدی کسانی غرق شدی 

 که خود غرق در دریایی از دروغند
دروغی به اسم حقوق بشر !...

این پاره های درد است، شرحی ز رنج و اندوه
داســتان خانه هایــی، خالــی ز هــر هیاهو
این واژه های تلخ اســت، با طعم چون هالهل
آن جا کــه موج دریــا، آورد گلی به ســاحل
آن گل کــه نام او بــود، آیالن و اهــل کوبان
در ســینه اش دلی بود، کوچــک ولی مهربان
افسوس که بد جهانی ست، حرفی زحق در آن نیست

جنگ است علیه اسالم ، جنگی که برمال نیست  

گفت و گو با دکتر سنگری، برگزیده بخش پژوهش و نقد ادبی جشنواره قلم زرین

خود را نقد کنیم
ســنگری  محمدرضــا     
دانیال  شوش  در   1333 متولد 
و بزرگ شــده دزفول تا پایان 
دوره  اســت.او  متوسطه  دوره 
دانشسرای راهنمایی را در اهواز  
گذراند. کارشناسی و کارشناس 
را  فارسی  ادبیات  و  زبان  ارشد 
در دانشگاه اهواز سپری کرده و 
در مقطع دکترای زبان و ادبیات 
فارســی در دانشگاه تهران در 
سال 1373 از رساله دکتری خود 

دفاع کرده است.
هــم اکنون مدرس دانشــگاه، 
پژوهشــکده فرهنــگ و اندیشــه 
اسالمی، ســردبیر مجله رشد زبان 
و ادبیات فارســی است. او یکی از 
برگزیدگان جشنواره قلم زرین در 
ســال جاری بود که کتاب وی - از 
نتایج ســحر - در شاخه پژوهش و 
نقد ادبی این جشــنواره حائز رتبه 
تقدیری شــد. بدین لحاظ  انجمن 
قلم ایران با وی گفت وگویی کوتاه 

کرده است .
 انگیزه شــما از نوشتن این 

کتاب چه بود؟
حــوزه کارهای من ســه گروه 
است. اول؛ حوزه انقالب و ادبیات، که 
چندین اثر در همین زمینه داشته ام 

کــه آخرین اثرم »از نتایج ســحر« 
اســت. دوم؛ حوزه ادبیات و عاشورا 
که چندین اثر در این زمینه داشته ام؛ 
کتاب »آیینــه داران آفتاب« در دو 
مجلد و »آینه در کربال« )بررسی کلی 
عاشورا(. سوم؛ مطالعات تربیتی. در 
این زمینه چند کتاب داشته ام. 20 
سال در آموزش و پرورش به تالیف 
حدود 45  جلد کتاب های ابتدایی، 
راهنمایی، دبیرستان و تربیت معلم  

مشغول بوده ام.
شناخت ادبیات انقالب اسالمی 

از چند جهت الزم است: 
1. چگونگی استحاله و دیگرگونه 
جلوه دادن؛احساس کردم زودتر باید 

این کار را شروع کنم. 
نیازمند  دانشگاهی  2. فضاهای 
پژوهــش دربــاره ادبیــات انقالب 
هســتند. در زمینه شــعر تحقیق 
دقیق و جــدی انجــام داده ام که 
همه زوایای شــعر انقالب را بررسی 

می کند. این کتــاب به عنوان یک 
منبع آموزشــی جایگاه خود را پیدا 
می کند.  جلدهای بعدی این کتاب 
را خواهم نوشت و ان شااهلل به شش 

تا هفت جلد می رسد.
نوشتن این اثر چه مدت طول 

کشید؟
  این اثر را باید دقیق و با مطالعه 
بســیار بررســی می کردم و از همه 
مهمتر شــعر انقالب را باید تعریف 
می کــردم. به این دلیل پنج ســال 
بــه صورت فشــرده و منظم کتاب 

را نوشتم. 
 اســتقبال از کتاب به چه 

صورت بوده؟
 به نظرم در آینده جای مناسب 
خود را پیدا کند. اســتقبال و اقبال 
صاحبنظران و دانشجویان در میان 

خوانندگان بیشتر است.
 آثاری قبل از این کار از شما 
به چاپ رسیده بوده و آیا این آثار، 

جشنواره ها  در  هم  موفقیتهایی 
داشته اند؟

کتاب سه جلدی »نقد و تحلیل 
ادبیات منظوم دفاع مقدس« چاپ  
سال80 از انتشارات بنیاد حفظ آثار 
و نشر ارزشهای دفاع مقدس که در 
سال 81، به عنوان کتاب سال دفاع 

مقدس برگزیده شد.
کتاب »مــاه در آب« چاپ 85؛ 
انتشارات مدرسه. این کتاب در برنامه 

قرآن مــاه رمضان به عنوان یکی از 
کتابهای برتر انتخاب شد.

  » آیینه داران آفتاب« دو جلد؛ 
چاپ 89 نشر بین الملل. این اثر در 
برنامه ای در قم که کتابهای دینی را 

بررسی می کنند، انتخاب شد.
   کتاب »ادبیات دفاع مقدس«؛ 
چاپ 90 انتشارات بنیاد حفظ آثار و 
نشر ارزشهای دفاع مقدس. این کتاب 
برگزیده کتاب سال دفاع مقدس در 

سال 91 شد.
 وضعیت نشر را در زمینه نقد 
و پژوهش ادبی چگونه می بینید؟
  در حوزه ادبیات انقالب اسالمی 
واقعا خیلی پررنگ نیست اما باید تالش 
بیشتری شود. البته در دو سال اخیر 

کارهای خوبی صورت گرفته است.
 فکــر می کردیــد کارتان 

برگزیده شود؟
  اصال اطالع نداشــتم که اثرم 
در جشــنواره قلــم زرین توســط 
کارشناســان بررسی می شود. چند 
روز قبل از برنامه آقای پارســی نژاد 

تماس گرفتند و صحبت کردند.
 به نظرتان آموزش و نقد در 
زمینه ادبیات چقدر موثر است؟

  نقد یاریگر اســت. مــا را در هر 
کــدام از زمینه ها و پله ها باال می برد و 
ضعفها و سستی ها و ارزشها و قله ها و 
برجستگی های یک اثر را هم نقد کمک 
می کند تا بهتر بشناسیم تا تصویر روشن 
تری از این مقوله داشته باشیم. به وسیله 
نقد، نویسندگان و آفرینندگان آثار ادبی 
جایگاه خود را در منظومه ادبیات بهتر 
می شناســند. اگر خودمان، خودمان را 
نقد نکنیم باید منتظر بمانیم  تا دیگران 
به ناروا به نقد ما بپردازند لذا الزم است 

خود به نقد آثار خودمان بپردازیم.

شهریار مراودات فراوانی با رهبر انقالب داشته است. ماجرای شعرخوانی 
شهریار در تبریز در محضر رهبر معظم انقالب حاوی نکات خواندنی است. 
اســتاد شهریار در دوران حیات خود با رهبر معظم انقالب  دیدار داشته و در محضر 

ایشان یکی از سروده های خود را قرائت کرده است.
به نقل از فارس، در شرایطی که رهبر انقالب دوران ریکاوری بعد از عمل جراحی 
را در دوران ریاســت جمهوری ســپری می کردند و شــخصیت های مهم لشکری و 
کشــوری طی 24 ساعت گذشته از ایشان مالقات به عمل آورده  بودند، اما ایشان به 

تبریز می روند و شرایط دیدار شهریار با معظم له فراهم می شود.
ایرج نوبهار از دوســتان شــهریار می گوید: قرار بود این دیدار در منزل شهریار 
برگزار شــود اما ظاهرا بنا به درخواست این شــاعر و به دلیل کوچک بودن منزلش 
دیدار و شــعرخوانی در ساختمان اســتانداری تبریز صورت می گیرد. شهریار عنوان 
می کند که اگر همسایه ها متوجه حضور ایشان شوند، منزل من مکان مناسبی برای 
حضور جمعیت گسترده نخواهد بود، از این رو دوستانش یکی از اتاق های ساختمان 

استانداری را در اختیار وی قرار می دهند.
روایتی که علی اصغر فردی از شــاگردان شــهریار پیش تر این گونه شــرح 
داده اســت: »یکی از روزهای تابســتان ســال 1365 بود کــه از روابط عمومی 
ریاســت جمهوری زنگ زدند و گفتند که آقــای رئیس جمهور عزم تبریز دارند و 
مایل هســتند مالقاتی با اســتاد تدارک شود که بهتر اســت چند تن از شعرای 
ُمعنَون تبریز هم در آن دیدار ملتزم و مشایع باشند. روز بعدش معظم له به تبریز 
آمدند و چون حضور ایشان در منزل استاد یا منزل محل ورود آقا که منزل امام 
جمعه  وقت بود، مناسب نمی بود، سالن استانداری را در نظر گرفتیم و حدود 20 
تا 30 تن از شعرای تبریز را هم دعوت کردیم. بعد از نماز مغرب بنده استاد را از 

مرور یک دیدار خاطره انگیز... 

شهریار دست آقا را فشرد و گفت: »ابوالفضل مائی«

منزلشان به میعاد مالزمت کردم.«
دیدار آقا و اســتاد حکایتی اســت که با کالم توصیف نمی شــود. بسیار صحنه  
دالویزی بود. از این جهت که من با تمامی رفتارها و ســکنات استاد حکیم آشنایی 
دارم، برای من این نوع استقبال از استاد بسیار شگفت انگیز بود. این دو همدیگر را به 
آغوش کشیدند و استاد تا دست آقا را در دست گرفت، گریه  عجیبی سرکرد. دست 

آقا را به سینه فشرد و گفت: »ابوالفضل مائی«.
این در حالی اســت که استاد شــهریار پیش از خواندن شعر در محضر رهبری، 
می گویــد: در محضر چنین شــخصیتی اظهار وجود کردن، احتمــاال کار پیرمردی 

مختل المشاعر مثل من است.

کشتی نجات
سحرم دولت دیدار به بالین آمد

گل و شمعم به مزار دل خونین آمد
گفت پاشو که مسیحات به بالین آمد
 ناخدا نوح نبی بود که کشتی نجات
راه طوفان زد و با بار دل و دین آمد

قاصد کوی خدا را چه بنامیم  ای دوست
چه به از آنکه به سر سوره یاسین آمد

یارب این شاخه گل از شش جهتش  دار نگاه
این دعا کردم و از شش جهت آمین آمد

جشن این کوکب و این کوکبه ی قدسی را
همه آفاق به آئینه و آیین آمد

نامه ات با خط و خال ختنی هر جا رفت

گوئیا قافله ی نافه اش از چین آمد
آیتی خواندم از این نسخه ی قانون که شفاست

چشم خود بینم از این سرمه خدابین آمد
 خبری بود به یعقوب که یوسف در مصر

مژده ای بود به فرهاد که شیرین آمد
نوشی از داروی سیمرغ به سهراب رسید

یا که ویس از پی پرسیدن رامین آمد
 همت  ای پیر که با چنته خالی نرود
گل موال که به کشکول تبر زین آمد

شهریار این غزل طرفه به تلقین سروش
چون رقم خواست زدن خواجه به تحسین آمد

البته علی اصغر فردی، شاگرد این غزل سرای بزرگ، خاطراتی از مراودات حضرت 
آیت اهلل العظمی خامنه ای و استاد شهریار را به رشته  تحریر درآورده است. وی درباره 
همان شــب دیدار شهریار با رهبری می نویسد: آن شب استاد شهریار بارها اشاره به 
دست مجروح آقا داشتند و روز بعد که مشرف شدم، شعری را پیش رویم نهادند که 

در آن این بیت ها بود:
شهید زنده ی ما خود رئیس جمهوری ست     

که چون وصّی رسولش بَود جمال غدیر
نگاه داشت به یک دست پرچم اسالم          

که خون بهای ابوالفضل می زند شمشیر
به قّد اوست قبای ریاست جمهور                

که خلعتی  است الهی و نیستش تغییر

به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عادی ســالیانه مورخ 

1394/3/6 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

آقای سیدمهدی شفیعی ماسوله بشــماره ملی 2594326976 

و فریده زرین بال ماســوله بشماره ملی 2669783465 و سیده 

نرجس شفیعی ماسوله بشــماره ملی 2594357804 به سمت 

اعضای هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

یونس ریحانیان ماســوله بشــماره ملی 2669778755 بسمت 

بازرس اصلی و مریم کریمی بشماره ملی 3781626040 بسمت 

بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.

روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب 

شد.

با ثبت این مستند تصمیمات تصویب ترازنامه و صورت های مالی، 

انتخاب روزنامه کثیراالنتشــار، انتخاب بازرس، انتخاب و تعیین 

سمت هیئت مدیره، انتخاب مدیران انتخاب شده توسط متقاضی 

در سوابق الکترونیک شــخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه 

آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنعتی 
تافته دزفول سهامی خاص به شماره ثبت 
218280 و شناسه ملی 10102596136

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 

مورخ 1394/1/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

اعضاء هیئت مدیره برای مدت 2 ســال به قرار ذیل انتخاب 

شدند:

شــرکت اسوشــید تجارت به ش ملی 10320456540 به 

نمایندگی آقــای علیرضا طلوع کاشــف پاکدل به ش ملی 

0944059074 شــرکت آریس پــردازش آریا به ش ملی 

10320163771 به نمایندگــی آقای مجتبی صمیمی به 

ش ملی 0901179205 و شــرکت سرمایه گذاری و تجارت 

غرب آسیا به ش ملی 10102791840 به نمایندگی آقای 

محمدمجید عابدی نیستانک به ش ملی 0036092721

 روزنامــه دنیای اقتصــاد جهت چاپ آگهی های شــرکت 

انتخاب شد.

با ثبت این مستند تصمیمات انتخاب روزنامه کثیراالنتشار، 

انتخاب مدیران انتخاب شــده توســط متقاضی در سوابق 

الکترونیک شــخصیت حقوقــی مرقوم ثبــت و در پایگاه 

آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت خدمات اقتصادی افرند اعتماد 
سهامی خاص به شماره ثبت 300439 

و شناسه ملی 10103366900

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 

مورخ 1394/1/9 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

خانم کارن بنینگتون به شــماره ملــی 4710264368 به 

ســمت رئیس هیئت مدیره و خانم سیده پریسا الجوردی 

به شماره ملی 4710267839 به سمت نایب رئیس هیئت 

مدیــره و آقای ســیدمحمدرضا الجوردی به شــماره ملی 

0049663208 به ســمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره 

برای مدت دو ســال انتخاب گردیدند آقای محسن سعادت 

به شــماره ملی 1261661745 به ســمت بازرس اصلی و 

خانم سیده سبا الجوردی به شماره ملی 4710267820 به 

ســمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب 

شدند.

با ثبت این مستند تصمیمات انتخاب و تعیین سمت هیئت 

مدیره، انتخاب بازرس انتخاب شــده توســط متقاضی در 

سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه 

آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت متین سیستم ره نگر 
سهامی خاص به شماره ثبت 120764 

و شناسه ملی 10101642865

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
رئیس اداره ثبت اسناد شهرستان هفتکل - احمدیاداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

»آگهی ماده سه و ماده 13 آیین نامه قانون 
تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمان های فاقد سند رسمی«
برابر رای شــماره 1394603171030000060، 94/3/30 هیئــت موضوع قانون تعیین و 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رســمی مستقر در واحد ثبتی در 
شهرستان هفتکل تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای سعید کرمی فرزند لطف اله به 
ش.ش 7595 صادره از رامهرمز به ش ملی 1910327549 در اعیانی شــش دانگ یک باب 
مغازه به مســاحت 27/42 متر مربع پالک1/49 واقع در بخش یک هفتکل خریداری شــده 
از مهدی ســراج و غیره محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم، مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شــود. در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول 94/6/14
تاریخ انتشار نوبت دوم 94/6/29

آگهی تغییرات شرکت میزان ساخت پیمان 
سهامی خاص به شماره ثبت3757 

و شناسه ملی1022007۴۴82
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطــور فوق العاده مــورخ1394/4/10 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
1- آقایان ناصر کریمی دربرودی به کدملی )2751396690( و نادر خلیلی پاک طینت 
به کدملی)2753789185( و خانم نســرین فیضی بند به کدملی)2750864410( به 

سمت اعضای اصلی هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند.
2- خانم المیرا عباس زاده به کدملی)2840074303( به ســمت بازرس اصلی و آقای 
بهزاد کریمی به کدملی)2754994041( به ســمت بازرس علی البدل شرکت به مدت 

یک سال انتخاب شدند.
3- روزنامه کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.

با ثبت این مســتند تصمیمات انتخاب روزنامه کثیراالنتشــار، انتخاب بازرس، انتخاب 
مدیران انتخاب شــده توسط متقاضی در ســوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم 

ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه

آگهی تغییرات شرکت میزان ساخت پیمان 
سهامی خاص به شماره ثبت3757 

و شناسه ملی1022007۴۴82
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ1394/4/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1- خانم نســرین فیضی بند )2750864410( به عنــوان عضو و رئیس هیئت مدیره و 
آقای نادر خلیلی پاک طینت )2753789185( به عنوان عضو و نائب رئیس هیئت مدیره 
و ناصر کریمی دربرودی )2751396690( به عنوان عضو و مدیرعامل به مدت دو سال 

تعیین و انتخاب شدند.
2-  آدرس شــرکت واقع در ارومیه به شرح ذیل تغییر یافت: ارومیه، گلشهر 20متری 

گلبانگ کوچه آخر پالک 90 طبقه دوم به کدپستی: 5716676895
3- امضای کلیه اســناد مالی، چکها، قراردادها و اسناد تعهدآور و اوراق عادی و اداری به 
تنهائی با آقای ناصر کریمی دربرودی مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.

با ثبت این مستند تصمیمات تغییر محل )تغییر نشانی در یک واحد ثبتی(، تعیین سمت 
مدیران، تعیین دارندگان حق امضاء انتخاب شــده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک 
شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه

مرکز آموزش شهدای وظیفه نداجا ســیرجان در نظر دارد به 
منظور تامین دســر سربازان وظیفه، تحت شرایط ذیل حدود 5 هکتار 
از اراضــی خود را به صــورت مزایده برای مدت یک ســال زراعی به 
متقاضیان واجد شــرایط به صورت مشارکت جهت کاشت محصوالت 
گلخانه ای واگذار نماید. شــرکت کنندگان حداکثر تا پایان وقت اداری 

مورخه 1394/7/4 نسبت به دریافت مدارک اقدام نمایند.
شرایط مزایده:

1- مقدار حدود 5 هکتار 
2- پیشنهاد قیمت صرفا به صورت نقدی می باشد.

3- شــرکت کنندگان می بایست مبلغ 50 میلیون ریال سپرده شرکت 
در مزایده را به حساب شــماره 5151573943003 بانک سپه واریز 

نمایند.
4- فیش ســپرده در پاکت الف و فرم پیشنهاد قیمت در پاکت ب به 

صورت جداگانه قرار داده شوند.
5- شرکت کنندگان می بایست حداقل تا تاریخ 1394/7/7 نسبت به 
پرداخت و ارائه مستندات در پاکت دربسته به مرکز آموزش )بودجه و 
اعتبــارات( اقدام نمایند. در غیر این صورت انعقد قرارداد کان لم یکن 

تلقی خواهد شد و سپرده شرکت در مزایده ضبط خواهد شد.
6- زمین واگذاری جهت کشت گلخانه ای اختصاص می یابد.

7- هزینه چاپ آگهی برعهده برنده مزایده خواهد بود.
8- مرکز در رد یا قبول هر یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.

9- ضمنا شماره تماس جهت هماهنگی 42203007-034 می باشد.

آگهی مزایده

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تعاونی مسافربری 
سیناسفر همدان منتشره 94/6/29

بنابر تصمیم هیئت مدیره شــرکت تعاونی: آگهی دعوت مجمع عمومی عادی ســالیانه نوبت دوم شرکت تعاونی مذکور 
رأس ساعت 15 سه شنبه مورخه 1394/7/13 در محل نمازخانه ترمینال سفید آبی برگزار می گردد. بدینوسیله از کلیه 
اعضاء )صاحبان ســهام( دعوت می شود در تاریخ و ســاعت مقرر در مجمع فوق حضور بهم رسانیده و یا وکالی خود را 
با توجه به ماده 28 اساســنامه کتبا معرفی نمایند. دســتور جلسه: 1- گزارش هیئت مدیره و بازرسان در مورد عملکرد 
سال 1393، 2- طرح و تصویب صورت های مالی سال 1393، 3-  انتخابات اعضاء اصلی و علی البدل بازرس 4- طرح و 
تصویب بودجه و تعیین خط مشــی سال 1394، 5- طرح و تصویب گزارش تغییر سرمایه و تعداد اعضاء و سهام اعضاء 
6- طرح و تصویب تعدیل پرســنل جهت پرداخت حق و حقوق و ســنوات پرســنل 7- طرح و تصویب انتخاب روزنامه 

جهت درج آگهی های شرکت 8- طرح و تصویب فروش سرقفلی دفتر شرکت.

                                     )هیئت مدیره شرکت تعاونی سیناسفر همدان(

خانم گوهر جاســمی دارای شناسنامه شــماره 447 به شرح دادخواست به کالسه 354/94 از این 
دادگاه درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان امان خشت زر به 
شناسنامه 54 در تاریخ 1394/5/24 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت 
آنمرحوم منحصر اســت به 1- گوهر جاسمی فرزند عباس ش ش 447 ت ت 1327 صادره از ایوان 
همسر متوفی 2- نجات میرجعفری فرزند امان ش ش 748 ت ت 1346 صادره از ایوان فرزند متوفی 
3- الهیار خشــت زر فرزنــد امان ش ش 1123 ت ت 1357 صادره از ایــوان فرزند متوفی 4- خانم 
طالخشــت زر فرزند امان ش ش 686 ت ت 1343 صادره از ایوان فرزند متوفی 5- پریزاد خشت زر 
فرزنــد امان ش ش 749 ت ت 1348 صادره از ایوان فرزند متوفی 6-کیمیا خشــت زر فرزند امان 
ش ش 824 ت ت 1350 صادره از ایوان فرزند متوفی 7- غزال خشــت زر فرزند امان ش ش 899 
ت ت 1353 صــادره از ایوان فرزند متوفی 8- مریم ســجادی فرزنــد امان ش ش 16 ت ت 1361 
صادره از ایوان فرزند متوفی 9- توران خشت زر فرزند امان ش ش 1251 ت ت 1359 صادره از ایوان 
فرزند متوفی 10- فاطمه خشــت زر فرزند امــان ش ش 25 ت 1363 صادره از ایوان فرزند متوفی 
11- فریده خشــت زر فرزند امان ش ش 152 ت ت 1367 صادره از ایوان فرزند متوفی 12- بهناز 

خشت زر فرزند امان ش ش 4490160526 ت ت 1370 صادره از ایوان فرزند متوفی
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کســی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر نخستین آگهی ظرف یک ماه به 

دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.

رونوشت آگهی حصر وراثت

قاضی شعبه پنجم شورای حل اختالف ایوان- نجفی

آقای حسن فصیحی دارای ش ش 2614 به شرح دادخواست به کالسه 2/940149 ح از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان حســین فصیحی به شناســنامه 5295 در تاریخ 1394/6/2 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- خواهان با مشخصات فوق 
پدر متوفی 2- بتول فصیحی رامندی ش ش 3235 مادر متوفی 3- فاطمه یوســفی ش ش 6008 همســر متوفی 
4- عاطفــه فصیحی ش ش صفر فرزند اناث متوفی 5- ریحانه فصیحی به شــماره ملی 5090429561 فرزند اناث 
متوفــی6- عرفان فصیحی به شــماره ملی 5090240205 فرزند ذکور متوفی / و متوفی به غیر از این شــش نفر 

وراث دیگری ندارد.
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و با 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.

علی فولیان- رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف دانسفهان

رونوشت آگهی حصر وراثت

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1391/9/12 تصمیمات 

ذیل اتخاذ شد: 

محل شــرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس میدان ونک خیابان 

شهید خدامی )بیژن ســابق( تقاطع آفتاب پالک 3 طبقه 2 کد 

پستی 1994834571 تغییر یافت.

با ثبت این مســتند تصمیمات تغییر محل )تغییر نشانی در یک 

واحد ثبتی( انتخاب شــده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک 

شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت 

قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت بانک خاورمیانه سهامی 
عام به شماره ثبت 430795 و شناسه ملی 

10320826196

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

کارت ماشــین و کارت هوشمند به شــماره2654465 مربوط به خودرو 
کامیون کمپرسی بنز ال کا به شماره انتظامی 634ع62 ایران73 مدل 1364 
رنگ ســبز روغنی شماره موتور 10046609 شماره شاسی16567470 و 
کارت هوشمند پایه یک راننده به شماره1148145 همگی به نام اینجانب 
حسین رعیتی فرزند ناصر شماره شناســنامه 45 متولد 1359 صادره از 

مرودشت مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

شهرداری ساوه در نظر دارد کمپ مسافری خود واقع در بلوار 
ســپاه را از طریق مزایده عمومی به پیمانکار واگذار نماید. لذا 
داوطلبان واجد شــرایط می توانند تا دوازده روز پس از انتشار 
آگهی نوبت دوم، ضمن اخذ شــرایط مزایده از دبیر کمیسیون 
معامالت شــهرداری پیشــنهاد خود را در پاکت ممهور شــده 
سربســته تحویل دبیرخانه شــهرداری نموده و رسید دریافت 

نمایند.
1- قیمــت کارشناســی مبلغ 21/000/000 ریــال )ماهیانه( 

می باشد.
2- مبلغ سپرده شرکت در مزایده 12/600/000 ریال است که 
باید به حساب شــماره 16089685/39 نزد بانک ملت شعبه 
مرکزی ساوه واریز یا ضمانتنامه بانکی در وجه شهرداری ساوه 
باشد. )اصل فیش یا ضمانتنامه پیوست پیشنهاد الزامی است.(

3- تاریخ بازگشــایی و قرائت پیشنهادهای رسیده 13 روز پس 
از انتشــار آگهی نوبت دوم و رأس ســاعت 10 صبح در محل 

دبیرخانه کمیسیون معامالت شهرداری خواهد بود.
4- برندگان اول و دوم و سوم مزایده به ترتیب هرگاه حاضر به 

انعقاد قرارداد نشوند، سپرده آنان ضبط خواهد شد.
5- شــهرداری ســاوه در رد یک یا کلیه پیشنهادهای رسیده 

مختار است.
6- ســایر اطالعات و جزئیات مربوط، در اسناد مزایده مندرج 
اســت و در صورت نیــاز متقاضیان می توانند با شــماره تلفن 

42222820-086 تماس حاصل نمایند.

کامران جوادی - شهردار ساوه

آگهی تجدید مزایده
)نوبت اول(

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای توشــمال کوگیرچگینی دارای شناسنامه شماره579 به شرح دادخواســت از این شورا درخواست گواهی 
حصــر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان علی کوگیر چگینی به شناســنامه 4310078931 در 
تاریــخ 1392/3/29 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- 
توشمال کوگیرچگینی ش ش579 پدر متوفی، 2- ماه لقا کوگیرچگینی ش ش525 مادر متوفی، 3- پریسا پورقلی 
جیرندهی ش ش2650191864 همسر متوفی. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه 

به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
                         رئیس شعبه 2 شورای حل اختالف بخش کوهین

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی 
به طور فوق العاده شرکت )سهامی خاص(

نام شرکت: شرکت پخت کک سبز )سهامی خاص(
شماره ثبت: 172714

شناسه ملی: 0 1010215141
بدینوســیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شــود تا در جلسه مجمع 
عمومی عادی به طور فوق العاده که رأس ساعت ده صبح مورخ 1394/7/12 

در محل قانونی شرکت تشکیل می گردد حضور بهم رسانید.
دستور جلسه:

1- اســتماع گزارش بازرس قانونی درخصوص صورت حســاب دوره عملکرد 
ســالیانه 1388 و اتخاذ تصمیم درخصوص ترازنامه و حســاب ســود و زیان 

شرکت منتهی به پایان سال مذکور )1388(
2- سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده می باشد.
اعضاء هیئت مدیره شرکت پخت کک سبز )سهامی خاص(
مصطفی کالنتری، محمد کالنتری، محمدرضا موید


