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23 دردسر تازه
از پســت امدادی کنار جاده یک نفر دوان دوان آمد، دســت هایش را مرتب 

تکان می داد.
»قربان! قربان! جناب سرهنگ...«

اندام الغری داشت و اونیفورم سبزرنگی به تن داشت.
»قربان! یک اتوبوس به طرف باند نزدیک می شود.«

سرهنگ که اصال منتظر این خبر نبود از جا برخاست، و با دست اشاره کرد 
و گفت:

از میهن پرستی تا حقوق بشر

توجیهات ظالمانه سربازان آمریکایی 
برای جنایت  علیه بشریت

»دستگیرشان کنید!«
ســرباز از روی ماســه های کنار جاده شــروع به دویدن کرد. فرمانده مدتی 
بی حرکت همانجا ایستاد. چشــمانش روی باند چرخید و از پشت نورافکن ها به 

بالگردی دوخته شد که تازه از راه رسیده بود.
لبخند تلخی زد و لبه چادر را کنار زد. اتوبوس مسافرهای ایرانی دردسر تازه ای 
بود که اصال توی نقشه پیش بینی نشده بود. طبق خبرهای مأموران سیا، جاده کنار 
باند تقریبا متروکه بود و به ندرت ماشین در آن تردد می کرد. سرهنگ علی رغم 

چهره آرامش، دردل مدام به گروه خبررسانی اش لعنت می فرستاد.
»اول طوفان شــن، بعد  خرابی بالگردها و حاال هم این اتوبوس لعنتی! دیگر 

باید منتظر چه خبری باشیم؟«
صدای کایل از پشت سرآمد:

»آنها را دســتگیر می کنیم و اگر موفق بشویم گروگان ها را آزاد کنیم آنها را 
به عنوان اسیر می بریم! نظر شما چیست سرهنگ؟« و بعد لبخند مرموزی زد.

***
مســافران اتوبوسی که از یزد به سمت طبس می رفتند با دیدن هواپیماهای 
غول پیکری که وسط کویر نشسته بودند، در ابتدا هیچ تصوری از آنچه می گذشت، 
نتوانستند در ذهنشان پیدا کنند. آیا این هواپیماها خودی بودند؟ یا بیگانه؟ حتما 
خودی بودند وگرنه با آن همه تجهیزات نظامی که وجود داشــت، امکان نداشت 
بیگانه ها به این جا برسند و سوال دوم این هواپیماها در دل کویر چه می کردند؟ 

چطور فرود آمده بودند؟
آنها در هر حال کویرنشــین هایی بودند که می دانستند حتی یک اتوبوس در 
جــاده کم عرض کویر بی خطر نمی ماند، با وجود آن تپه های کوچک و بزرگ در 

دل کویر چطور این هواپیماها فرود آمده بودند؟
هیچکس پاسخی برای این سواالت نداشت.

اتوبوس با چراغ های روشن از کنار باند راهش را گرفت و راننده با دیدن افراد 
مسلحی که همگی لباس های یک شکل به تن داشتند و کنار جاده در فاصله های 
چند متری ایســتاده بودند، سرعتش را با کنجکاوی به آهستگی کم کرد. هنوز 
هیچکس گمان نمی برد این افراد خودی نباشند، آنها کت مشکی به تن و شلوارهای 
لی به پا داشتند، با چکمه هایی کوتاه که ساق پایشان را می پوشاند. روی بازوهایشان 
نوار ســیاه رنگی بسته شده بود. در این لحظه یکی از افراد دوان دوان خودش را 
به ستوان گری رساند و ستوان بعد از شنیدن دستور فرمانده با دست عالمت داد. 
بالفاصله افراد گلنگدن ها را کشیدند و دو ردیف تیرهوایی شلیک شد و بعد چند 

نفر دفعتا به میان جاده دویدند.
اتوبوس در کنار جاده متوقف شد و مسافرها با وحشت به صف افرادی که آنها 

را احاطه کرده بودند، چشم دوختند.
***

سرگرد بیچ که نگاهش به چهره مسافران افتاد، احساسات گوناگون و مبهمی 
به او دســت داد. مســافرها با چهره هایی متحیر به سربازهای سر تا پا مسلح زل 
زده بودند. ســرگرد اول از همه از اتوبوس باال آمد، نگاهش با نگاه اولین مسافری 
که تالقی کرد، بالفاصله روبرگرداند. گویی در حین عمل شرم آوری غافلگیر شده 
اســت. به شدت احساس ضعف کرد. از این بخش کار به کلی متنفر بود، رودررو 
شدن و ایجاد ترس در غیرنظامی ها اجباری بود که اگرچه برای بعضی از افرادش 

لذت بخش بود اما خودش به شــخصه از آن صورت ها و نگاه های پر از دلواپسی و 
بی گناه لذت نمی برد. می دانســت که اگر قدرت انتخابی دوباره داشــت، هرگز به 
ارتش ملحق نمی شــد. برای این کار بارها تاسف خورده بود. او می توانست آینده 
بهتری داشــته باشد. به این مسئله می اندیشید و بعد با خودش فکر می کرد که: 
»تاســف بر گذشته  مثل این اســت که انسان به دنبال باد بدود« اما خواه ناخواه 
این فکر به ســراغش می آمد. بیچ نرسیده به دومین ردیف صندلی ها بازگشت و 
با دســت اشاره ای به ســتوان فیلیپ کرد. ستوان که کاله بر سر داشت، کالهش 
را برداشت و سرخی زخمی که هنوز روی گیجگاهش خوب نشده بود، روی سر 
تراشیده اش نمایان شد. روی چکمه هایش چرخید و دو سرباز را فرا خواند. سربازها 
اسلحه ها را به سمت اتوبوس نشانه رفتند و از مسافرها خواستند تا اتوبوس را ترک 
کنند اما کســی از جایش تکان نخورد. ســتوان به جوان گوشتالو و قدبلندی که 
لباس های شــخصی مرتبی به تن داشت و کنار سربازها ایستاده بود، اشاره کرد. 
جوان پیش رفت و بین ســتوان و او چند جمله ای رد و بدل شــد. جوان به طرز 
محسوس قد راست کرد و ساق هایش را به چابکی برهم زد و از رکاب اتوبوس باال 

رفت و خطاب به مسافرها گفت:
»همه شما باید تا 5 دقیقه دیگر از اتوبوس پیاده شوید، فقط پنج دقیقه!«

جوانی که کنار رکاب ایســتاده بود و بعدا معلوم شد شاگرد راننده و اسمش 
افراسیاب است، به ناگاه گفت:

»تو ایرانی هستی؟ اول بگو اینها کی هستند و از جان ما چه می خواهند؟«
مسافرها یکی یکی سر تکان دادند و بعضی با صدایی بلند حرف های افراسیاب 

را تأیید کردند: 
»بله! بله! شما از ما چه می خواهید؟ ما هیچ کجا نمی رویم، ما پیاده نمی شویم!«

جوان گفت:
» به نفع خودتان است! اینها سربازان ارتش آمریکا و تا دندان مسلح هستند، 

اگر به حرفشان گوش نکنید، همه شما را می کشند.«
همهمــه ای میان اتوبوس افتاد، ســربازان آمریکایی ایــن جا میان کویر چه 

می کردند؟
صدای زنی توی اتوبوس پیچید:

»چرا مگر ما چکار کرده ایم؟ از جان ما چه می خواهید؟ از خدا بی خبرها زورتان 
به یک مشت زن و بچه رسیده؟«

اتوبوس ساکت شد و این خاموشی دردناک یک دقیقه طول کشید.
جوان گفت:

»آنها با شما کاری ندارند، یا پیاده شوید یا به زور شما را پیاده می کنند، اگر 
هم مقاومت کنید همه را می کشند.«

اما افراسیاب با شهامتی که معلوم نبود چطور و از کجا در آن لحظه به سراغش 
آمده بود، دستانش را روی درگاهی ورودی سد کرد و گفت:

»ما هیچ کجا نمی رویم! تو هم برو به اربابت بگو ما نظامی نیستیم، توی این 

اتوبوس زن و بچه مردم نشسته اند. تو که ایرانی هستی، نیستی؟ اگر هستی غیرتت 
کجا رفته که می خواهی زن و بچه مردم را اسیر اجنبی کنی؟ این جا دیگر کسی 

مزدوری خارجی ها را نمی کند، حاال از این ماشین پیاده شو!«
جوان نیم گام عقب نشست و در میان باد با صدای بلند فریاد زد:

»ما آمده ایم شما را آزاد کنیم، امروز شما نمی فهمید اما یک روز از ما ممنون 
می شوید.«

افراسیاب با کف دست به سینه جوان کوبید و گفت:
»ما آمده ایم، ما آمده ایم! برو عمو پی کارت، این مردم انقالب کرده اند که شما 

نباشید حاال شما آمده اید که ما را نجات دهید؟ از دست چه کسی؟«
جوان یک قدم عقب گذاشت و از اتوبوس پیاده شد. پیدا بود که از این سرکشی 
خشــمگین شده است. گوشه چشم راســتش می پرید، خون به گردن و گوش و 

سفیده چشمش دوید. تاب نیاورد و زیرگوش ستوان چیزی گفت.
ســتوان فیلیپ با نوک چکمه هایش نرمه های خاک رس را جا به جا کرد و 
بــا تحقیر لب هایش را پیچاند. بعد با غرور نگاهی بــه بالگردی کرد که در حال 
نشســتن بود و روشــنایی نورافکن هایش زمین کویر را روشن می کرد، با صدایی 

شبیه فریاد گفت:
»تیم جوخه با تفنگ هایشان بیایند!«

سربازها با تفنگ هایشان آمدند و مقابل اتوبوس ایستادند گلنگدن ها را کشیدند 
و به دستور ستوان چند تیرهوایی شلیک کردند. مسافرها از شنیدن  صدای شلیک ها 

ترسیده بودند، مرد جوان فریاد زد:
»این بار هوایی شلیک کردند اما دفعه دیگر همه را به رگبار می بندند!«

مســافرها ساکت شدند. هیچ صدایی از اتوبوس بلند نشد، تنها وقتی دو نفر 
از سربازها که از زیر نوارهای سیاه رنگ روی بازویشان پرچم آمریکا را به نمایش 
گذاشــته بودند، با قنداق تفنگ به ســینه و بعد ســر افراسیاب کوبیدند، صدای 

شیون زن ها بلند شد.
***

تیــم پس از مدت کوتاهی از فرود، آرامــش ابلهانه خود را دوباره بازیافت. با 
هیجانی که از قرار گرفتن دوباره بر روی زمین پیدا کرده بود، بعد از دیدن مسافران 
اتوبوس و دستگیری آنها در بهت کوتاهی فرو رفت. مسافران اتوبوس همگی به نظر 
روستاییان ساده ای می آمدند که شبانه سفر می کردند، آن نگاههای وحشت زده را 

قبال هم دیده بود، تیم با خودش فکر کرد: 
»این هم قسمتی از جنگ است.«

اما بالفاصله از نگاه کردن به صورت های تیره و خســته مردها و زن هایی که 
مثل خود او کشاورز بودند، حالش دگرگون شد.

با لحنی مردد رو به سرجوخه آلن کرد و پرسید:
»سرجوخه! حقیقت چیست؟«

آلن متفکرانه گفت: 
»می دانی تیم! شکل واقعیت برای هر کسی متفاوت است. هر واقعیتی حتی 
به گمان این که مســتقیما آن را می بینیم، در واقع به یاری اندیشه هایی ساخته 
می شــود که ذهنمان می سازد. به چشم نمی آید اما این اندیشه ها موثرند، همان 
طور که درخت، خورشید و آسمانی که ما نمی بینیم به چشم موجودات دیگر به 
شکل دیگری دیده می شود، حقیقت هم می تواند به شکل های گوناگون جلوه کند. 

حاال بستگی دارد تو بخواهی واقعیت این مسئله را چطور ببینی؟«
مستاصل گفت: »من که از حرفهایت چیزی نفهمیدم«.

آلن مکث کرد، انگار می خواست جوابی قابل فهم برای سوال تیم پیدا کند، هر 
چند مطمئن نبود که تیم بتواند حرفش را درک کند، بعد گفت:

»حقیقت تیم! حقیقت! استخوانی که به سختی می توانی مغزش را بخوری.«
تیم گیج شــده بود، همیشــه از حرف های آلن دچار بهت و گیجی می شد. 

این بار پرسید: 
»آلن، ما کجا می رویم و دنبال چه هستیم؟«

آلن با بدجنسی و تعمدی گفت:
»تیم! ما هیچ جا نمی رویم، فقط مدام در حال حرکتیم، جا به جا می شویم، 
می دانی چرا؟ چون غیر از این چاره ای نداریم. ما جا به جا می شویم چون به دنبال 

چیزی بهتر از آنچه داریم، هستیم و تنها راه به دست آوردنش همین است.«
آه طوالنی و فشــرده ای از دهان تیم بیرون آمد، مثل همیشــه از حرف های 

آلن چیزی نفهمیده بود!
***

سرهنگ یقین داشت که پیدا شدن اتوبوس در جاده خیلی تصادفی بود؛ چرا 
که ماهواره های جاسوســی چند ماه تمام منطقه را زیر نظر داشتند. دشت کویر 
تقریبا خالی از ســکنه و نزدیکترین مکان به فرودگاه روستای رمشک بود که آن 

هم کیلومترها با باند فاصله داشت.
کایل با لحن قاطعی گفت:

»آن هــا را بایــد همین جا زندانی کنیم، بعد از عملیــات آن ها را با خودمان 

می بریم.«
کایل این را گفت اما پیدا بود که وجود مسافرها آشفته اش می کرد. گم شدن 
40 مسافر مسئله کمی نبود، حتی چند ساعت دیر رسیدنشان باعث دردسر می شد. 

نگه داشتن 48 ساعته آن ها دیگر در عمل غیرممکن بود.
گروه مسافرها را نزدیک یکی از هواپیماها متوقف کردند. ستوان سیگاری آتش 
زد و گفت: »بی  دردسر!« جوان کت و شلواری حرف هایش را برای گروه ترجمه کرد: 
»بی  دردسر!« شب های کویر سرد است و آسمان به سیاهی قیر می ماند. ستاره ها 
هم هیچ کمکی به خاموشی دلهره انگیزش نمی کنند. مسافران اتوبوس با بهت و 
وحشــت روی زمین چمباتمه زدند. راننده که مرد میانسالی بود، مشتی ماسه از 
میان انگشت هایش الک کرد و با نگاهی به چهره خونین افراسیاب که دست ها و 
پاهایش طناب پیچ بود، به آهستگی گفت: »هیچکس از جایش تکان نخورد، این 
بی پدر و مادرها رحم سرشان نمی شود، اگر همه ما را به مسلسل ببندند، هیچکس 
متوجه نمی شود.« می توانست در اعماق تاریکی نفرت سربازها را احساس کند. تیم 
با خودش فکر کرد، اگر زمانش برسد آیا می تواند به این آدم های بی گناه شلیک 

کند؟ بعد احساس ناامیدی کرد.
شجاع ترین سربازها وقتی برای اولین بار ماشه را به روی یک انسان می چکانند، 
احساس گناهی توام با ترس و پشیمانی دارند اما فراموشی احساس بهتری دارد. 
همیشــه هم برای چکاندن دوباره ماشه، دالیل قانع کننده ای وجود دارد؛ دفاع از 

خود، به خاطر میهن، حفظ امنیت و ظالمانه ترین آن ها حقوق بشر.
تیم سعی کرد به خاطر بیاورد که برای چه کاری آن جاست. شاید می توانست 
بر احساسش غلبه کند. سرهنگ گفت: »شاید بهتر باشد همه را همین حاال بکشیم. 
ما نمی توانیم آن ها را با خودمان ببریم، این جا هم که نمی توانیم رهایشان کنیم، 
نیرو هم به اندازه کافی نداریم که آن ها را اسیر کنیم، اما مجبوریم که این ها را به 
خاطر هدفمان قربانی کنیم.« کایل لحظه ای به فکر فرو رفت، بعد گفت: »بهتر است 
عجله نکنیم ســرهنگ! زمانش که رسید تصمیم می گیریم. اگر حمله با موفقیت 
انجام شــد، وضعیت فرق خواهد کرد. اما اگر به هر دلیلی شکست بخوریم، جان  
گروگان ها را به خطر می اندازیم.« بعد از اسارت مسافران، به دستور سرهنگ چارلی 
اتوبوس به چند کیلومتر دورتر منتقل و بادالستیک ها را خالی کردند. به این ترتیب 
اگر کسی هم موفق به فرار می شد، در کویر سرگردان می ماند. سرگرد سربازهای 
دســته خودش و بقیه بالگردها را برای نگهبانی در اطراف باند تقسیم کرد. گری 
جایی برای خودش روی جعبه خالی مهمات پیدا کرد و خطاب به سرجوخه آلن 
گفت: »به افراد بگو بیشتر مواظب باشند، مارهای کویر اگر بزنند، جان سالم به در 
نمی برند.« اغراق کرده بود، خودش هم می دانســت. با آن همه تجهیزات پزشکی 

که همراه داشتند، مرگ با نیش یک مار به نظر خنده دار می آمد.

* شجاع ترین سربازها وقتی برای اولین بار ماشه را 
به روی یک انسان می چکانند، احساس گناهی توام با 
ترس و پشیمانی دارند اما فراموشی احساس بهتری 
دارد. همیشه هم برای چکاندن دوباره ماشه، دالیل 

قانع کننده ای وجود دارد؛ دفاع از خود، به خاطر میهن، 
حفظ امنیت و ظالمانه ترین آن ها حقوق بشر.

*سرهنگ گفت: »شاید بهتر باشد همه را همین حاال 
بکشیم. ما نمی توانیم آن ها را با خودمان ببریم، این جا هم 

که نمی توانیم رهایشان کنیم، نیرو هم به اندازه کافی نداریم 
که آن ها را اسیر کنیم، اما مجبوریم که این ها را به خاطر 
هدفمان قربانی کنیم.« کایل لحظه ای به فکر فرو رفت، 

بعد گفت:  بهتر است عجله نکنیم سرهنگ! بعد از اسارت 
مسافران، به دستور سرهنگ چارلی اتوبوس به چند کیلومتر 

دورتر منتقل و بادالستیک ها را خالی کردند.

آگهی مناقصه عمومی
موسســه ای درنظــر دارد اجرای عملیات پــل تقاطع همســطح کیلومتراژ 
385+91 واقع در اســتان لرستان- شهرســتان خرم آباد- کیلومتر 91+385 
راه آهن دورود خرم آباد را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکار 
واجد شــرایط واگذار نماید. لذا از پیمانــکاران داوطلب دعوت بعمل می آید 
جهت دریافت و تحویل اسناد مناقصه ظرف مدت یک هفته از تاریخ 94/8/9 
با در دســت داشتن معرفی نامه و کارت شناسایی معتبر )به همراه CD فایل 
رزومه، اساســنامه، روزنامه رســمی، گواهینامه صالحیت پیمانکاری، آگهی 
آخرین تغییــرات و...( به آدرس تهران- خیابان مالصدرا- خیابان شــیرازی 
شــمالی- کوچه شــهریار- پالک26- دفتر پروژه راه آهن درود خرم آباد و یا 
آدرس خرم آبــاد- کیلومتر 15 جاده دورود خرم آبــاد- کارگاه راه آهن درود 

خرم آباد- دفتر فنی پروژه مراجعه نمایند.
تلفن پاسخ گویی: 88602144- داخلی 2066

دستگاه مناقصه گزار در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.
ضمناً هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه درج شده است.

آگهی تغییرات شرکت هزار و هشتصد و سی شهرک واحدهای صنفی 
دیواندره شرکت تعاونی به شماره ثبت 1۲9 و شناسه ملی 10۶1001۲095 
به موجب نامه شــماره 960/94 مــورخ 94/4/10 اداره تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی دیواندره به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 

1393/11/26 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اساسنامه جدید تعاونی در 52 ماده و 30 تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه 

قبلی گردید.
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دیواندره

آگهی تغییرات شرکت مینودر بنا راه )سهامی خاص( 
به شماره ثبت  ۷918 و شناسه ملی 108۶1۴۶3098

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1394/7/5 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
نام شــرکت از مینودر بنا راه به »مینودر بناگستر« تغییر یافت و ماده یک اساسنامه اصالح 

گردید.
با ثبت این مستند تصمیمات اصالح ماده اساسنامه )تغییر نام( انتخاب شده توسط متقاضی 
در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قزویندسترس می باشد.
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین

پرونده کالسه 9309988۷138018۷0 شعبه 105 
دادگاه کیفری دو شهر سنندج )105 جزایی سابق( 

تصمیم نهایی شماره 9۴099۷8۷11۷009۲1
شــکات: 1- خانم اوین لطیفی فرزند عبداهلل به نشانی شهرستان سنندج 

سه راه پاوان مجتمع گالن بلوک 5 طبقه اول واحد دوم
2- دادسرای عمومی و انقالب شهرستان سنندج به نشانی

متهم: آقای علی غالمی فرزند سیف الدین به نشانی سنندج... مجهول المکان
اتهام ها: عدم ثبت ازدواج دائم یا طالق یا رجوع از سوی مرد 2- ترک انفاق

گردشکار: متهم به اتهام فوق تحت تعقیب واقع پس از ارجاع به این شعبه 
و ثبت به کالســه فوق اینک در وقت فوق العاده شعبه 105 جزایی محاکم 
عمومی ســنندج به تصدی امضاکننده زیر تشکیل و با بررسی محتویات 

پرونده ختم رسیدگی را اعالم و مبادرت به صدور رای می نماید.
»رای دادگاه«

در خصــوص اتهام علی غالمی فرزند ســیف الدین دائر بر عدم ثبت واقعه 
نکاح دائم موضوع شــکایت اوین لطیفی نظر به محتویات پرونده شکایت 
شاکی و تحقیقات بعمل آمده توسط مرجع انتظامی و دادیار محترم شعبه 
نهم و با مالحظه رونوشت عقدنامه شرعی فیمابین زوجین و کیفرخواست 
صادره دادســرای محترم عمومی و انقالب سنندج و توجها به عدم حضور 
متهم در جلسه دادرسی و عدم ارائه دفاعیات خویش علیرغم احضار وی از 
طریق انتشار آگهی در جراید کثیراالنتشار و سایر قرائن و امارات منعکس 
در پرونده بزه انتســابی به متهم بنظر دادگاه محرز و مسلم بوده به استناد 
مــاده 49 قانون حمایت از خانواده و بــا رعایت مواد 19 از قانون مجازات 
اسالمی مصوب 1392 حکم بر محکومیت متهم به تحمل شش ماه حبس 
تعزیری را صادر و اعالم می نماید و اما راجع به اتهام دیگر مشارالیه مبنی 
بر ترک انفاق نظر به تحقیقات معموله و به لحاظ عدم کفایت دالیل اثباتی 
و با حاکمیت اصل برائت دادگاه به اســتناد اصل 37 از قانون اساســی و 
ماده 4 قانون آیین دادرســی کیفری حکم بر برائت متهم از بزه انتســابی 
را صــادر و اعالم می نماید. رای صادره راجع به آن قســمت از دادنامه که 
مبنی بر محکومیت اســت غیابی محسوب و ظرف بیست روز پس از ابالغ 
قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر استان کردستان می باشد.
شرفخانی
دادرس شعبه 105 دادگاه کیفری دو شهرستان سنندج

حسب پرونده کالسه 940663 شعبه ششم دادیاری دادسرای 
عمومی و انقالب سنندج موضوع شــکایت شادیار پرنین علیه 
متهم محمد صنیعی )سمیعی( به اتهامات 1- خیانت در امانت 
2- فروش مال غیر از سوی این دادیاری تحت تعقیب می باشد 
به واســطه مجهول المکان بودن و به تجویز از ماده 174 قانون 
آیین دادرســی کیفری مصوب 1392، مراتب در روزنامه و در 
یک نوبت آگهی می گردد، تا متهم ضمن داشــتن حق معرفی 
وکیل به همراه خود، ظرف ســی روز از تاریخ انتشار در شعبه 
ششم دادیاری دادســرای عمومی و انقالب سنندج حاضر و از 
اتهام انتسابی دفاع نماید. در صورت عدم حضور در موعد مقرر 

رسیدگی و اظهارنظر و تصمیم گرفته خواهد شد.
دادیار شعبه ششم دادیاری
 دادسرای عمومی و انقالب سنندج
مهدی غفاریان

آگهی احضار وقت دادرسی
بــه موجب پرونده کالســه 940660 شــعبه 101 کیفری دو 
ســنندج آقای کمال چابکی فرزند احمد بــه اتهام خیانت در 
امانت تحت تعقیب می باشد و نامبرده در آدرس اعالمی شناخته 
نشده اســت. بنابراین به اســتناد ماده 344 ق.آ.د.ک مصوب 
1392 به مشــارالیه ابالغ می گردد که به منظور رســیدگی به 
اتهام وارده در مورخه 1394/9/15 در ساعت 9 صبح در جلسه 
این دادگاه حضور یابند. انتشــار این آگهی به منزله  ابالغ وقت 
دادرســی محسوب می شــود. در صورت عدم حضور دادگاه به 

صورت غیابی رای مقتضی را صادر خواهد نمود.
یاراحمدی
 مدیر دفتر شعبه 101 دادگاه کیفری دو سنندج

آگهی احضار متهم
نظــر به اینکه آقای مهران زارعــی فرزند به اتهام ایراد ضرب و 
جرح عمدی با چاقو- توهین- تخریب از طرف این شــعبه در 
پرونده کالســه 930568 تحت تعقیب اســت و ابالغ احضاریه 
به واســطه معلوم نبودن محل اقامت ایشــان ممکن نگردیده 
بدین وســیله در اجرای ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری 
مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشــار آگهی 
در شــعبه پنجم دادیاری دادســرای عمومی و انقالب سنندج 
جهت پاســخگویی به اتهام خویش حاضر شوند در صورت عدم 
حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول 

قادر جنگ ازمایخواهد شد.
دادیار شعبه پنجم دادسرای سنندج

حسب پرونده کالسه 931814 شعبه ششم دادیاری دادسرای 
عمومی و انقالب ســنندج موضوع شــکایت بهاره قربانی علیه 
متهم آقای ســیداحمد صیدی فرزند صالح به اتهام ایراد ضرب 
و جــرح عمدی با چاقو، از ســوی این دادیــاری تحت تعقیب 
می باشد به واسطه مجهول المکان بودن و به تجویز از ماده 174 
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مراتب در روزنامه و 
در یک نوبت آگهی می گردد، تا متهم ضمن داشتن حق معرفی 
وکیل به همراه خود، ظرف ســی روز از تاریخ انتشار در شعبه 
ششم دادیاری دادســرای عمومی و انقالب سنندج حاضر و از 
اتهام انتسابی دفاع نماید. در صورت عدم حضور در موعد مقرر 

رسیدگی و اظهارنظر و تصمیم گرفته خواهد شد.
دادیار شعبه ششم دادیاری
 دادسرای عمومی و انقالب سنندج
مهدی غفاریان

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود الکترو 
توانای کردستان در تاریخ 139۴/۷/1۲ به شماره 

ثبت 5۶۶ به شناسه ملی 1۴005۲۶8859

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دیواندره

ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع عموم 
آگهی می گردد.

موضوع شــرکت 1- حوزه برق: کلیه امورات پیمانکاری مربوط به تولید، انتقال و توزیع 
اعم از ایســتگاه ها، شبکه های برق و تاسیســات برقی پستهای توزیع و الکترونیک عام 
و خاص، ســاخت ایســتگاه های اصلی انتقال دهنده و توزیع دهنده، انواع شــبکه های 
پســتی به شبکه های انتقال سیمی، انجام کلیه کارها در حوزه خدمات فنی و خدمات 
مشــترکین شرکت توزیع، اتفاقات شهری و روستایی، اجرای سیستم های ارت، ایمنی، 
پنل خورشیدی، آسانسور، پله برقی انجام کلیه کارهای تاسیساتی مرغداری، کشاورزی 
)مکانیزاسیون( صنعتی و ساختمانی و اورژانسی همچنین تهیه کلیه تجهیزات و وسایل 

برقی 
2- حوزه آب: طراحی و اجرای کلیه سیستم های آبیاری بارانی و قطره ای - انتقال آب و 
آبرسانی به مجتمع ها و شرکت های مسکونی روستایی و شهری - احداث ایستگاه پمپاژ 
و خطوط انتقال آب شرب روستایی و شهری و ساخت منابع ذخیره آب شرب - تهیه و 
توزیع کلیه لوله های پلی اتیلن و پلی پروپلین آب، گاز، شوفاژ و آبیاری و کلیه اتصاالت 
مربوط به آن - تهیه و توزیع موتورآالت آبیاری و کشاورزی و پمپهای آبیاری - صادرات 
و واردات کلیه لوله ها و اتصاالت و موتورآالت فوق الذکر )ثبت موضوع فعالیت مذکور به 

منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد(.
مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود

- مرکــز اصلی شــرکت: دیوانــدره خیابــان آزادگان کوچه زنبق یازدهم کدپســتی 
6641754383

- سرمایه شرکت: مبلغ 1/000/000 ریال
- اولین شــرکا: امیر خسروی به شــماره ملی 3859948921 دارنده 500/000 ریال 

سهم الشرکه 
صالح الدین حســینی به شــماره ملی 3859881981 دارنده 500/000 ریال ســهم 

الشرکه 
دارندگان حق امضاء:

کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور شــرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و 
عقود اسالمی و بطور کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید و اوراق 
عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه مهر شرکت است.

اختیارات نماینده طبق اساسنامه

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقا جهاندار فروزنده شــهرکی دارای شناســنامه شماره 
3626 به شــرح دادخواســت بــه کالســه          از این 
شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نمــوده و چنین 
توضیح داده که شــادروان جعفرقلی فروزنده شهرکی به 
شناسنامه 1580 در تاریخ 94/7/22 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثــه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
اســت به 1- خانم زیور مؤمنی به ش ش17 متولد 1316 
زوجه متوفــی 2- آقای جهانــدار فروزنده شــهرکی به 
ش ش 3626 متولد 1338 فرزند متوفی 3- خانم اشــرف 
فروزنده شهرکی به ش ش698 متولد 1334 فرزند متوفی 
4- خانم نصرت فروزنده شــهرکی به ش ش1003 متولد 
1335 فرزند متوفی 5- خانم سوســن فروزنده شــهرکی 
به ش ش98 متولد 1341 فرزند متوفی 6- خانم نســرین 
فروزنده شهرکی به ش ش 246 متولد 1343 فرزند متوفی 
7- خانم پوران فروزنده شــهرکی به ش ش 4135 متولد 
1349 فرزند متوفی 8- خانم رضوان فروزنده شهرکی به 

ش ش 85 متولد 1352 فرزند متوفی.
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را 
یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شورای حل اختالف شماره 33 کیان

حوزه قضایی شهرستان شهرکرد 
فضل اهلل اسکندری

223
94

دادخواست
خواهان/ شرکت زرین استحکام به مدیریت علی کمالی دادخواستی به طرفیت 
خوانده/متهم حمیدرضا محمدی نســب به خواسته تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرســتان گرمســار نموده که جهت رســیدگی به شــعبه 2 دادگاه عمومی 
حقوقی شهرســتان گرمســار واقع در اســتان سمنان- گرمســار- بلوار شهید 
بهشــتی دادگستری شهرســتان گرمسار- کد پســتی: 3581751157 تلفن: 
17-34224816 )کد 023( ارجاع و به کالسه 9409982250400284 ثبت 
گردیده که وقت رســیدگی آن 1394/9/9 و ســاعت 12 تعیین شده است. به 
علت مجهول المکان بودن خوانده/ حمیدرضا محمدی و درخواست خواهان و به 
تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود 
تا خوانده/متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشــانی کامل خود نســخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 

مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان 
گرمسار- شقاقی

 101۹ م الف

دادخواست
خواهان/ شاکی علی قنبری دادخواستی به طرفیت خوانده/متهم رضا کلهری به 
خواســته مطالبه وجه بابت- چک تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان گرمسار 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان گرمسار 
واقع در اســتان سمنان- گرمسار- بلوار شهید بهشــتی دادگستری شهرستان 
گرمســار- کد پســتی: 3581751157 تلفــن: 17-34224816 )کد 023( 
ارجاع و به کالســه 9409982250400362 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن 1394/9/22 و ســاعت 11 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن 
خوانده/ و درخواســت خواهان/شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاه هــای عمومی و انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/متهم پس از نشر آگهی 
و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود نســخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 

گردد.
مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان 
گرمسار- شقاقی

 10۲0 م الف

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای احمد نادری ســمیرمی فرزند شمسعلی به شماره شناسنامه 292 به شرح دادخواست به 
کالســه 134/94/ش ح1 از این دادگاه درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شــادروان شمسعلی نادری سمیرمی فرزند محمدحسن به شماره شناسنامه 4461 در 
تاریخ 1394/4/25 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
اســت به 1- طیبه محمدی فرزند حسین به شماره شناسنامه 8 متولد 1331 صادره از سمیرم 
)همسر متوفی( 2- احمد نادری به شماره شناسنامه 292 متولد 1359 صادره از سمیرم )فرزند 
متوفی( 3- آیدا نادری سمیرمی به شماره شناسنامه 443 متولد 1362 صادره از سمیرم )فرزند 
متوفی( 4- بتول نادری سمیرمی به شماره شناسنامه 75 متولد 1352 صادره از سمیرم )فرزند 
متوفی( 5- زهرا نادری سمیرمی به شماره شناسنامه 170 متولد 1350 صادره از سمیرم )فرزند 
متوفی( 6- محمود نادری ســمیرمی به شــماره شناسنامه 339 متولد 1353 صادره از سمیرم 
)فرزند متوفی( 7- محمدحسن نادری ســمیرمی به شماره شناسنامه 73 متولد 1357 صادره 
از ســمیرم )فرزند متوفی( والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
علیرضا رفیعی- قاضی شورای حل اختالف شماره یک شهرستان سمیرم

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای مجتبی صابری فرزند علی اکبر به شماره شناسنامه 120/009800/5 به شرح دادخواست 
به کالســه 133/94/ش ح1 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان علی اکبر صابری فرزند باباجان به شماره شناسنامه 260 در تاریخ 1394/7/14 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- مجتبی 
صابری به شــماره شناســنامه 120/009800/5 متولد 1353 صادره از سمیرم )فرزند متوفی( 
2- ناصر صابری به شــماره شناســنامه 9555 متولد 1347 صادره از ســمیرم )فرزند متوفی( 
3- قربانعلی صابری به شــماره شناســنامه 118 متولد 1345 صادره از سمیرم )فرزند متوفی( 
4- محمدعلی صابری به شــماره شناسنامه 201 متولد 1340 صادره از سمیرم )فرزند متوفی( 
5- پروین صابری به شماره شناسنامه 13048 صادره از سمیرم )فرزند متوفی( و الغیر. اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یک مرتبه  آگهی می نماید تا هرکسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه 

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

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت بتون مازند 
)سهامی خاص( ثبت شده به شماره ۶98 و به شناسه ملی 10۷۶01155۶۴

بدینوســیله از کلیه سهامداران شرکت بتون مازند )سهامی خاص( به شماره ثبت 698 
دعوت به عمل می آید در تاریخ 94/8/18 ســاعت 10 صبح به نشــانی بابل- سرداران 

10 شرکت بتون مازند حضور یابند تا در خصوص شرکت تصمیم گیری به عمل آید.
دستور جلســه: 1- تصویب ترازنامــه مالی ســالهای 92 و 93، 2- انتخاب روزنامه 
کثیراالنتشار 3- انتخاب بازرسین برای مدت یک سال 4- انتخاب اعضای هیئت مدیره 

برای دو سال
 رئیس هیئت مدیره

بــه  راننــده  یــک  پایــه  هوشــمند  کارت 
شــماره2186201 بنام اینجانــب فرهاد مردانی 
فرزنــد فرج شماره شناســنامه203 متولد 1364 
صادره از شــیراز مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط است.

ســند مالکیت )برگ ســبز( خودروی ســواری کامیون 
بنز باری فلــزی ال 1924 به شــماره انتظامی 995ع84 
روغنــی  پرتقالــی-  رنــگ  مــدل1971  ایــران73 
شماره شاســی   35596010011816 موتــور  شــماره 
34631110705189 بــه مالکیت رقیه کشــاورز مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

چــون محمدرضــا ارجمندی مالــک خودرو ســواری پــژو TU7405 به 
شماره انتظامی 454 ه16 ایران63 شماره موتور 1390012870 شماره شاسی 
IRFC901VX6Z352480 به علت فقدان ســند کمپانی و سند مالکیت 
)برگ سبز( تقاضای رونوشت المثنی نموده است لذا چنانچه هرکس ادعایی 
درمورد خودرو مذکور دارد ظرف مدت ده روز به دفتر حقوقی سازمان فروش 
شرکت ایران خودرو واقع در پیکان شهر ساختمان سمند مراجعه نماید. بدیهی 
اســت پس از انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد. مدت 

اعتبار این آگهی یکسال است.

سند مالکیت )برگ ســبز( خودروی کامیون باری چوبی 
ایســوزو به شــماره انتظامی 248ع17 ایــران 73 مدل 
1384 رنگ سفید روغنی شماره موتور 309254 شماره 
شاسی NAG084NPRF02208 به مالکیت محمدرضا 

فرهنگ جو مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

آگهی ابالغ اجرائیه سند رهنی مربوط به 
پرونده اجرائی شماره 1393001۴۴51000009

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بروجن

بدین وســیله به شرکت سحاب فوالد اسپادانا سهامی خاص به شــماره ثبت 873 ثبت فالورجان 
بــه نمایندگی آقایان بهمن زمانی فرزند نبی اله به ســمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدزمانی 
فرزند نبی اله مدیرعامل ســاکنین شــهرک صنعتی سفید دشت ابالغ می شود که بانک ملت استان 
چهارمحال و بختیاری به اســتناد سند رهنی شــماره 84805 مورخه 1386/4/28 تنظیمی دفتر 
اسناد رسمی شماره 58 بروجن جهت وصول مبلغ 580006712 ریال اصل طلب + 366993288 
ریال ســود+ 406141535 ریال جریمــه تاخیر تا تاریخ 1393/2/10 کــه از تاریخ مذکور تا روز 
تســویه کامل روزانه طبق مقررات به بدهی اضافه می گردد علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده 
اجرائی به کالســه بایگانی 9300010 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 1393/2/24 
مامور محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 
آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود 
و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد نسبت به پرداخت 
بدهی خود اقدام ننمایید مورد وثیقه مندرج در ســند رهنی فوق که عبارتست از پالکهای ثبتی 9 
فرعی از 498 اصلی و 10 فرعی از 498 اصلی و 15 فرعی از 498 اصلی و 16 فرعی از 498 اصلی 
و 107 فرعی از 2972 اصلی با تقاضای بستانکار پس از ارزیابی از طریق مزایده فروخته و از حاصل 

فروش آن طلب بستانکار و حقوق دولتی استیفا خواهد شد.


