
زيمباوه اي��ن روزها را ب��ا ناآرامي هاي خياباني 
سپري مي كند. بعد از اينكه امرسون منانگاگوا، 
رئيس جمهور زيمبابوه، به دليل كمبود شديد 
بودجه سياست هاي اقتصادي جديدي را اعالم 
و به خصوص قيمت بنزين و گازوئيل را دو برابر 
كرد، معترضين در روز دوشنبه به خيابان هاي 
هراره، پايتخ��ت زيمبابوه و بوالواي��و، دومين 
شهر بزرگ زيمبابوه ريختند كه درگيري آنها 
با نيروهاي پليس دس��ت كم چندين كشته و 
زخمي را در پي داشته اس��ت. حاال واحدهاي 
ارتش در خيابان هاي هراره مس��تقر شده اند تا 
نظم را به پايتخت برگردانند اما خود منانگاگوا 
در هراره نيست بلكه او در مسكو است تا شايد 
با گرفتن وام از روسيه به اوضاع وخيم اقتصادي 
كشورش س��ر و س��امان بدهد و به خبرنگاران 
گفته كه نيازمند كمك مسكو براي مدرن سازي 
ارتش زيمبابوه است. بنابراين، روس ها در حال 
مذاكره با رئيس جمهوري هستند كه كشورش 
به شدت دچار مشكالت اقتصادي است و آستانه 
صبر عمومي هم به انتهاي خود رس��يده است. 
آيا روس ها با اين ش��رايط خواهان بازگشت به 

آفريقا هستند؟
  يافتن حوزه هاي نفوذ

واقعيت امر اين اس��ت كه روس��يه فقط قصد 
س��رمايه گذاري در زيمباب��وه را ن��دارد و نگاه 
مسكو به افقي بسيار گس��ترده تر از اين كشور 
در قاره آفريقا است. يك هفته قبل بود كه نوئل 
كويارا، وزير دفاع جمه��وري آفريقاي مركزي، 
در مصاحب��ه اي با تارنماي اس��پوتنيك خبر از 
احتمال س��اخت يك پايگاه ارتش روس��يه در 
كش��ورش را داد. هرچند گفته هن��وز در مورد 
جزئيات س��اخت اين پايگاه مذاك��ره اي انجام 
نشده است. موضوع ساخت اين پايگاه جداي از 
يك مركز آموزشي به نام برنگو است كه مربيان 
روس در آنج��ا مش��غول آموزش ب��ه نيروهاي 
ارتش آفريقاي مركزي هس��تند. آركانژ توادرا، 
رئيس جمهوري آفريقاي مركزي، سه ماه قبل 
و در جريان مراسم فارغ التحصيلي 144 نفر از 
سربازان ارتش گفت: سربازان كشور كه از سوي 
شركاي روس ما آموزش نظامي ديده اند براي 
انجام وظيفه به ميادين اعزام مي ش��وند. عالوه 
بر ارتش آفريقاي مركزي، روس��يه كشتي هاي 
حامل تسليحات را براي ارتش كامرون فرستاده 
تا از اين تس��ليحات براي جنگ با شورش��يان 
بوكوحرام استفاده كند. مش��اركت نظامي در 
كنگ��و، بوركينافاس��و، اوگاندا و آنگ��وال ديگر 

زمينه هايي است كه روسيه در آن فعال شده و 
همكاري هاي نظامي با سودان تا آن حد رسيده 
كه عمرالبشير، رئيس جمهور سودان، براي سفر 
يك ماه قبل خود به دمشق، پايتخت سوريه، از 
هواپيماي روسي استفاده كرد. سرتيپ الهادي 
آدم، رئيس كميسيون امنيتي و دفاعي پارلمان 
سودان هم خبر از توافقنامه با روسيه براي ورود 
كشتي هاي جنگي آن به بنادر سوداني را داده 
و گفته كه س��ودان براي داشتن يك همپيمان 
راهبردي به فكر ساخت پايگاه ارتش روسيه در 
خاك خودش است. در اين بين، حمايت مسكو 
از ژنرال عبدالفتاح السيس��ي بعد از كودتا عليه 
محمد مرسي در ژوئيه 2013 فصل جديدي از 
روابط نزديك دو طرف را به خصوص در زمينه 
نظامي ايجاد كرده كه حاال دو طرف توافقنامه اي 
براي اس��تفاده از حريم هوايي، زيرساخت ها و 
فرودگاه ه��اي دو طرف امض��ا كرده اند و گفته 
شده كه روس��يه قصد انتقال س��امانه دفاعي 
اس 300 به مص��ر را دارد و حت��ي منبعي در 
بخش صنايع نظامي روس��يه ب��ه خبرگزاري 
رويترز گفته كه »مس��كو ارائه توافقنامه صدور 
سامانه هاي پدافند هوايي اس 300 وي ام را به 

مصر آغاز كرده است.«
   همكاري هاي گسترده

ش��كي نيس��ت كه نقطه عزيمت روس ها براي 
گس��ترش حوزه هاي نف��وذ در آفريقا متكي به 
صنايع نظامي آنها است. انس��تيتو بين المللي 
پژوهش هاي صلح اس��تكهلم مركزي است كه 
فعاليت آن به طور عم��ده در زمينه رقابت هاي 
تس��ليحاتي اس��ت و به خصوص ب��ازار فروش 
سالح را در سرتاس��ر جهان زير نظر دارد. طبق 
برآوردهاي اين انس��تيتو، روسيه طي دو سال 
2016 و 2017 يا س��فارش خريد اس��لحه از 
بسياري از كش��ورهاي آفريقايي دريافت كرده 
يا اينكه عماًل به بسياري از كشورهاي اين قاره 
سالح فروخته است. اقالم تسليحاتي در گزارش 
اين انستيتو عبارتند از: هليكوپتر هاي ترابري و 
جنگي، جنگنده ها و سيستم هاي پدافند هوايي. 
هرچند شايد به نظر برسد سالح هاي روسي به 
همان اندازه تسليحات غربي پيشرفته نباشند 
اما واقعيت اين است كه اين سالح ها هم كارايي 
الزم را در ميدان جن��گ دارند و هم قيمت آنها 
در مقايسه با تسليحات غربي بسيار كمتر است. 
اين نكته دوم به خصوص مورد توجه كشورهاي 
آفريقايي اس��ت كه توان اقتصادي براي خريد 
تسليحات غربي ندارند و به اين جهت هم خريد 

سالح از روس��يه براي آنها بهترين گزينه براي 
ارتقاي ارتش هاي آنها است. اين جداي از زمينه 
قديمي همكاري بين كش��ورهاي آفريقايي با 
روسيه است كه در سال هاي دور به نام شوروي 
بود و ح��اال روس��يه دوب��اره مي خواهد همان 
نقش را داشته باشد. الجزاير و اتيوپي دو نمونه 
جالب توج��ه در اين زمينه هس��تند كه رابطه 
قديمي اين دو كشور با روسيه موجب مي شود 
از عمده ترين خريداران سالح از روسيه باشند. 
در اين بين، بايد ب��ه زمينه هاي ديگر اقتصادي 
نيز توجه داشت كه براي روس ها اهميت خاص 
خ��ود را دارند و ش��ركت هاي روس��ي در حال 
گسترش فعاليت خود در كشورهاي آفريقايي 
هستند. ش��ركت آلومينيوم روس��ال در حال 
اس��تخراج س��نگ آهن از معادن گينه است. 
آلكس واينز، محقق در انديشكده چتم هاوس 
لندن، مي گويد: »گاز ش��رق آفريقا به خصوص 
مورد توجه شركت روسي روس نفت است و اين 
شركت دفتري در موزامبيك باز كرده و امتياز 
اس��تخراج گاز را در دو حوزه دريايي به دست 
آورده اس��ت.« يفگيني كورنياس��وف، س��فير 
شوروي سابق در بوركينافاسو معتقد است كه 
روسيه بايد صددرصد نياز خود به فلز منگان و 

80 درصد به فلز كروم را از خارج كشور تأمين 
كند و منابع طبيعي اورانيوم در روسيه جوابگوي 
نيازهاي اين كشور نيست و به همين جهت هم 
كشورهاي غني از منابع معدني در صدر فهرست 
مورد توجه مسكو اس��ت. يكي از اين كشورها 
ناميبيا است كه س��ومين توليدكننده اورانيوم 
در جهان است و روس��يه برنامه سرمايه گذاري 
1/6 ميلي��ارد دالري را در يك��ي از بزرگ ترين 
ذخاير پالتين جهان دارد. در فهرست بلندباالي 
اهداف اقتصادي روسيه مي توان نام كشورهاي 
مختلف آفريقايي را ديد كه گذشته از زمينه هاي 
مربوط به انرژي و معادن، در عرصه فناوري هاي 
پيشرفته اي مثل پرتاب ماهواره و اتمي با روسيه 

همكاري دارند. 
   رقابت به غرب

شكي نيست كه اين دايره گسترده از فعاليت ها 
نمي توان��د با رضايت كش��ورهاي غربي باش��د 
به خصوص اينكه برخي از اين كشورها همچنان 
رويك��رد اس��تعماري خ��ود را به كش��ورهاي 
آفريقايي دارند و نمي توانند حضور روسيه را در 
اين كشورها تحمل كنند. آفريقا يكي از همين 
كش��ورها اس��ت كه فلورنس كارلي، وزير دفاع 
فرانس��ه، از همكاري هاي نظامي روسيه با اين 
كشور به ش��دت انتقاد كرده و گفته: »اقدامات 
مسكو باعث ايجاد بي ثباتي در آفريقاي مركزي 
مي ش��ود.« اين انتقاد نمي تواند هيچ وجه قابل 
قبولي داشته باشد زيرا فعاليت نظامي روسيه در 
اين كشور با مجوز شوراي امنيت در سال 2017 
است. واقعيت اين است كه س��ابقه استعماري 
فرانسه در اين منطقه است كه باعث اين موضع 
تند آن عليه روسيه شده چنان كه كارلي بي پرده 
تحركات روسيه در جمهوري آفريقاي مركزي 
را تهديدي عليه منافع فرانسه دانست. تندتر از 
اين موضع كارلي سخناني بود كه جان بولتون، 
مش��اور امنيت ملي امريكا، يك م��اه قبل و در 
انديشكده دست راستي هريتيج فانديشن بيان 
كرد. او در آن سخنان به رقابت روسيه و چين با 
امريكا در آفريقا اعتراف كرد: »س��عي مي كنند 
در كشورهاي آفريقايي دست به سرمايه گذاري 
بزنند تا به برتري رسيده و امريكا را در اين رقابت 
كنار بزنند.« او تا اينج��ا تنها اعتراف به واقعيت 
موجود كرده بود اما بدون ارائه دليل و مدرك و 
با صرف بيان اتهاماتي مثل رشوه يا سوء استفاده 
از بدهي ها، سعي داش��ت تا دو كشور روسيه و 
چين را متهم به رقاب��ت ناعادالنه بكند و گفت: 
»روسيه در سراسر آفريقا از تماس هاي سياسي 
و اقتصادي خود بدون احترام قائل ش��دن براي 
حاكمي��ت قانون و حكومت ش��فاف اس��تفاده 
مي كند. روس��يه مثل هميشه اس��لحه و مواد 
انرژي زا را در عوض رأي كش��ورهاي آفريقايي 
در سازمان ملل متحد مي فروشد. آنها رأي هايي 
هستند كه نظاميان را در حكومت نگه مي دارند 
و صلح و امنيت را از بين برده و در تضاد با منافع 
اصلي ملل آفريقا قرار دارد.«  هرچند خلق و خوي 
بولت��ون در دروغ گوي��ي و فريب��كاري حتي بر 
تحليلگران واشنگتن هم پوشيده نيست، بيان 
شدت اين اتهامات به خوبي گوياي رقابت نزديك 
روسيه و چين با امريكا در آفريقا است. همچنان 
كه ديميتري بوندرانكو، محقق در آكادمي علوم 
روسيه، گفته است: »آفريقا در حال حاضر جزو 
اولويت هاي سياس��ت خارجي روس��يه است و 
شرايط جديد مي تواند به طور قابل توجهي باعث 
تغيير نظام ژئوپولتيك در اين قاره بشود.« ناگفته 
پيدا است كه روس ها براي رسيدن به اين هدف 
تجربه سال هاي قبل شوروي را دارند و به خوبي 
آگاه به كشورهاي آفريقايي و بافت اجتماعي و 
سياسي آن هستند. جبهه استقالل طلب سواپو 
در ناميبيا يكي از همين موارد گذشته دور است 
كه براي كسب اس��تقالل ناميبيا مورد حمايت 
ش��وروي بود و حاال حزب حاكم در اين كشور 
اس��ت. به اين ترتيب، روس ها ب��راي رقابت با 
امريكا و ديگر كشورهاي غربي هم تجربه كافي 
و هم منابع مال��ي الزم را در اختيار دارند تا بعد 
از سال ها وقفه دوباره نفوذ خود را در قاره آفريقا 
گسترش بدهند و همين نيز نگراني، اعتراض و 

اتهام زني غربي ها را برانگيخته است.

با گذشت حدود سه هفته از اعالم 
احمدكاظمزاده

دورنما
تصميم ترامپ براي خروج نيروهاي 
امريكايي از س��وريه اي��ن موضوع 
همچنان در كانون توجه و تحليل رسانه ها قرار دارد و هر روز ابعاد 
جديدي به خود مي گيرد و در آخرين فاز توافق غيرمشروع امريكا و 
تركيه براي ايجاد منطقه امن در شمال سوريه به يكي از موضوعات 

بحث انگيز تبديل شده است. 
   تصميم ترامپ از حرف تا عمل 

از زمان اع��الم تصميم ترامپ ب��راي خروج نيروه��اي امريكايي، 
تحوالتي قابل توجه در اين عرصه رخ داده اس��ت. از تصميم اوليه 
ترامپ چني��ن برمي آمد كه گويي خروج نيروه��ا به زودي صورت 
خواهد گرفت. اما هرچه زمان گذش��ت بر مدت زمان خروج افزود 
شد و به موازات ان ابهامات نيز بيشتر شد. ابتدا از خروج نيروها ظرف 
يك ماه سخن به ميان آمد س��پس اين مدت به چهار ماه افزايش 
يافت و درنهايت ترامپ جدول زماني را ح��ذف كرد اما بر جديت 
تصميم خود تأكيد كرد. بررس��ي هاي ميداني نيز نش��ان مي دهد 
كه امريكا حدود 300 نيرو را خارج كرده و بالفاصله به همان تعداد 
نيرو جايگزين كرده و در عمل چيزي كه اتفاق افتاده نه خروج نيرو 
بلكه جابه جايي نيروهاي قديمي با نيروهاي تازه نفس بوده است. 
حال س��ؤال اين اس��ت كه آيا اين جابه جايي از قبل مدنظر بوده و 
درواقع اظهارات ترامپ براي خروج نيروها روتوش و سرپوشي براي 
اين جابه جايي بوده يا اينكه برعكس جايگزيني نيروهاي جديد و 
تازه نفس در نتيجه فشارهاي وارده بر ترامپ صورت گرفته است. 

   طيف مختلفي از واكنش ها 
تصميم ترامپ براي خروج نيروهاي امريكايي از س��وريه با طيف 
مختلفي از واكنش ها مواجه شد. برخي ها به صراحت با آن مخالفت 
كردند و عل��ت آن را بي اعتمادي متحدان به امري��كا ذكر كردند. 
برخي ديگ��ر مانند روس��يه در قبال امكان عملي ش��دن تصميم 
ترامپ ترديد كردند و آن را بعيد دانستند و برخي ديگر نيز مانند 
رژيم صهيونيس��تي در ظاهر ب��ا آن موافقت كردند ام��ا در باطن 
عوامل نفوذي خود را در داخل دولت ترامپ عليه آن بسيج كردند. 
تحركاتي كه جان بولتون مشاور امنيت ملي و مايك پمپئو وزير امور 
خارجه بالفاصله بعد از اعالم تصميم ترامپ به خروج نيروها به راه 

انداختند كاماًل از مخالفت باطني اين رژيم پرده برمي داشت. 
   پمپئو و بولتون كاسه داغ تر از آش 

بالفاصله بعد از اعالم تصميم ترامپ براي خروج از س��وريه، مايك 
پمپئو از فرصت مراس��م تحليف رئيس جمهور راس��تگراي برزيل 
استفاده كرد و در حاشيه اين مراسم با نتانياهو ديدار كرد. وي در اين 
ديدار با توسل به پروژه ايران هراسي كوشيد از نتانياهو دلجويي كند 
و اين اطمينان را به وي دهد كه مقابله با ايران همچنان در اولويت 
برنامه هاي دولت ترامپ قرار دارد. وي بعد از اين ديدار سفر خود را به 
9 كشور عربي آغاز كرد و با وجود اينكه اين سفر نيمه تمام ماند اما در 
جريان آن كوشيد پروژه ايران هراسي را احيا كند. وي به همين منظور 
در قاهره سخنراني كرد كه البته برخالف تصور وي با استقبال افكار 
عمومي جهان عرب مواجه نشد و در عين حال از برگزاري كنفرانسي 
در لهستان خبر داد. به نظر مي رسد پمپئو به نمايندگي از راستگرايان 
امريكايي و صهيونيستي در تالش است فضاي ناشي از اعالم خروج 
نيروهاي امريكايي از سوريه را به گونه اي هدايت و مديريت كند كه 
با تمسك و تمركز بر پروژه ايران هراس��ي كشورهاي عربي را بيش 
از پيش به رژيم صهيونيس��تي نزديك كند و زمينه همكاري هاي 

اطالعاتي و امنيتي و نظامي را نيز ميان آنها فراهم كند و از ديگر سو با 
نزديكي به اروپاي شرقي كه از آن به اروپاي جوان ياد مي كنند از آنها 
در كنار پروژه برگزيت براي سرعت بخشيدن به فروپاشي اتحاديه 
اروپا استفاده كند كه با نقش آفريني اروپاي غربي شكل گرفته است 
اما اكنون راستگرايان امريكايي آنها را اروپاي پير خطاب مي كنند. 
همچنين آنها در تالشند از ظرفيت اروپاي شرقي براي مقابله با روسيه 
استفاده كنند. بر اين اساس مشخص مي شود اهدافي كه امريكا در 
فضاي ناشي از اعالم به ظاهر خروج نيروها از سوريه دنبال مي كند 
به مراتب فراتر از منطقه و مقابله با ايران است و درواقع به نام مقابله با 
ايران مي خواهد اقتدار و هژموني رقباي بين المللي خود مانند روسيه 
و اتحاديه اروپا را به چالش بكشد.  در اين ميان هرچند مأموريت جان 
بولتون از برخي جهات با مأموريت مايك پمپئو همپوشاني دارد اما 
از برخي جهات در مقايس��ه با آن تخصصي تر بوده اس��ت. وي سفر 
خود را به روال معمول از فلسطين اشغالي شروع كرد تا از كم و كيف 
ديدگاه ها و مالحظات آنها با واگذاري مسئوليت پركردن خأل ناشي 
از خروج نيروهاي امريكايي به تركيه مطلع شود و آنها را در ديدار با 
مقامات تركيه در ميان بگذارد. در اين راستا وي قبل از ورود به تركيه 
خروج نيروهاي امريكايي را به دريافت ضمانت از تركيه براي تأمين 
امنيت گروه هاي مسلح كرد وابسته به امريكا مشروط كرد و از اين 
گروه ها كه تركيه از آنها به تروريست ياد مي كند به عنوان متحدان 
امريكا ياد كرد. همين مسئله با خشم و اعتراض مقامات تركيه مواجه 
شد و جان بولتون بدون آنكه موفق به ديدار با اردوغان شود آنكارا را 

ترك كرد و لذا مأموريت وي در اين سفر ناتمام ماند. 

   سياست چماق و هويج ترامپ در قبال تركيه 
بعد از آنكه بولتون با دست خالي از آنكارا بازگشت اين احتمال داده 
مي شد كه وي با توجه به نفوذي كه بر ترامپ دارد وي را بار ديگر عليه 
تركيه تحريك خواهد كرد. اين احتمال طولي نكشيد كه به وقوع 
پيوست و ترامپ در يكي ديگر از توييت هاي جنجالي خود به ويراني 
اقتصاد تركيه در صورت كشتار كردهاي مس��لح وابسته به امريكا 
تهديد كرد.  اين اظهارات هرچند با مخالفت گسترده مقامات تركيه 
مواجه شد اما اردوغان به اين تهديد پاسخ نداد و درنهايت دو طرف 
بار ديگر از در آشتي وارد شدند. اين بار ترامپ يك آبنبات جديد براي 
تركيه در نظر گرفت كه به نظر مي رس��د تاريخ مصرف آن گذشته 
است و لذا مي تواند به مسموميت تركيه بينجامد. اين آبنبات چيزي 
نيست جز ايجاد منطقه به اصطالح امن در شمال سوريه. هرچند 
در گذشته دنبال اين طرح بود و برخي از كشورهاي غربي هم در آن 
زمان از آن حمايت مي كردند اما در آن مقطع برخي از مردم سوريه از 
مناطق درگير به سمت تركيه مي گريختند و لذا اين كشور با استناد 
به اين حجم گس��ترده از آوارگان لزوم ايجاد چني��ن منطقه اي را 
مطرح مي كرد و برخي از كشورهاي غربي نيز از ترس اينكه آوارگان 
به سمت آنها گسيل نش��وند با اين درخواست مخالفت نمي كردند 
اما اكنون با توجه به اينكه س��وريه با بحران آوارگان مواجه نيست 
و خيل��ي از آوارگان به تدريج به موطن خ��ود بازمي گردند لذا هيچ 
ضرورتي براي تشكيل چنين منطقه اي احساس نمي شود و بعيد به 
نظر مي رسد هيچ كشوري حاضر باشد از آن استقبال و حمايت كند. 
براي تركيه هيچ راهي بهتر از بازگشت حاكميت سوريه به اراضي 
خود در مناطق شمالي نيست و تنها در اين صورت است كه مبارزه 
اصولي با تروريسم تكفيري در اين مناطق همانند ديگر مناطق آزاد 
شده صورت مي گيرد و خاطر تركيه نيز از تبديل نشدن شمال سوريه 

به ناامني براي اين كشور جمع مي شود. 

اهداف�ي كه امري�كا در فضاي 
ناش�ي از اعالم به ظاهر خروج 
نيروها از سوريه دنبال مي كند 
به مراتب فراتر از منطقه و مقابله 
با ايران اس�ت و درواقع به نام 
مقابله با ايران مي خواهد اقتدار 
و هژموني رقباي بين المللي خود 
مانند روسيه و اتحاديه اروپا را 
به چالش بكش�د.  در اين ميان 
هرچند مأموريت جان بولتون از 
برخي جهات با مأموريت مايك 
پمپئ�و همپوش�اني دارد اما از 
برخي جهات در مقايسه با آن 

تخصصي تر بوده است
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88498444س��رويس بين الملل

 مدرن سازی ارتش های آفریقایی
 با سالح های روسی

كشورهاي آفريقايي توان اقتصادي 
براي خري�د تس�ليحات غربي 
ندارند و به اين جهت هم خريد 
س�الح از روس�يه ب�راي آنه�ا 
بهتري�ن گزين�ه ب�راي ارتقاي 
ارتش هاي آنهاست. اين جداي 
از زمينه قديم�ي همكاري بين 
كش�ورهاي آفريقايي با روسيه 
است كه در سال هاي دور به نام 
شوروي بود و حاال روسيه دوباره 
مي خواهد همان نقش را داشته 
باشد. الجزاير و اتيوپي دونمونه 
جال�ب توج�ه در اي�ن زمين�ه 
هستند كه رابطه قديمي اين دو 
كشور با روسيه موجب مي شود 
از عمده ترين خريداران سالح از 

روسيه باشند

دكترسيدنعمتاهللعبدالرحيمزاده
رویکرد

 سناریوی ایجاد منطقه امن در سوریه 
محقق نخواهد شد

 1. مبلغ اشتراك را براساس جدول راهنماي مندرج به حساب سیبا 0105952304007 بانک ملی شعبه میدان فردوسی به نام 
شرکت پیام آوران نشر روز واریز نمائید.

 2. فرم پر شده اشتراك را به همراه اصل فیش بانکی به وسیله پست سفارشی به دفتر امور مشترکین روزنامه ارسال نمائید.
 3. ارسال نشریه پس از رسیدن فیش و فرم اشتراك از اول و شانزدهم هر ماه آغاز می شود.

 4. لطفا کپی رسید بانکی را تا پایان مدت اشتراك نزد خود نگه دارید.
 5. در صورت تغییر نشانی در اسرع وقت امور مشترکین را مطلع فرمائید.

 
 توضیح:  ایثارگران (خانواده معظم شهدا، جانبازان عزیز و آزادگان سرافراز) از تخفیف ویژه 20% بهره مند می شوند.
 آدرس: خیابان میرزاي شیرازي، نرسیده به خیابان شهید مطهري، خیابان پانزدهم، پالك 44، طبقه دوم

تلفن: 88341654 نمابر: 88341650

آگهى حصروراثت

    رئيس شعبه 8 شوراى حل اختالف سنندج

شرح  به   739 شماره  شناسنامه  داراى  بنيادى  نادر  آقاى 
دادخواست به كالسه 8/971331 از اين دادگاه درخواست گواهى 
حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان فريبا ماه 
نسائى به شناسنامه 3730203411 / 20515 در تاريخ 1397/1/18 
در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن 

مرحوم منحصر است به افراد مشروحه زير است:
1. فرشته زحمت كيشان ش. ش: 13682 ت. ت: 1313/11/2 

شماره ملى 3730135831 مادر متوفى 
2. محمد نادر بنيادى كيشان ش. ش: 739 ت. ت: 1343/11/10 

شماره ملى 3732269027 شوهر متوفى
3.آريان بنيادى ش. ش: 79 ت. ت: 1374/12/14 شماره ملى 

3720611698 پسر متوفى
ملى  شماره  ت: 1378/6/18  ت.   - ش:  ش.  بنيادى  آران   .4

3720833755 پسر متوفى
اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك 
نوبت پى در پى ماهى يك مرتبه آگهى مى نمايد تا هر كسى 
اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر 
نخستين آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى 

صادر خواهد شد.

 م الف:8678 

 آگهى تغييرات بادباك هاى رنگارنگ آسمان موسسه
 غير تجارى به شماره 3253 و شناسه ملى 14006126712

اداره ثبت شركت ها و موسسات غير تجارى كرج

العاده مورخ  به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق 
1397/8/5 تصميمات ذيل اتخاد شد:

- محل قانونى موسسه از كرج، خيابان برغان، كوچه ى 
شهيد هاشمى نژاد، پالك 979 كدپستى 3154754946 
به استان البرز، شهرستان كرج، بخش مركزى، شهر كرج، 
كمالى، كوچه گلها، بلوار طالقانى جنوبى، پالك 0، ساختمان 
آرين البرز، طبقه چهارم، واحد 8، كدپستى 3134899958 
فوق  شرح  به  اساسنامه  مربوطه  ماده  و  يافت  انتقال 

اصالح گرديد.

شماره پيگيرى: 971009793244342
لينك آگهى در سايت روزنامه رسمى:

http://www.rooznamehrasmi.ir/News/ShowNews.
aspx?code=14400211

شماره نامه اداره ثبت: 139730431236006874


