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 ۴نکته درباره تجمعات اعتراضی
مصطفی قربانی
تجمعات اعتراضی اخیر که ابتدا در شهر مشهد
شروع شــد و به برخی از شهرهای دیگر کشور نیز
ســرایت کرد ،اگرچه در ابتدا به دلیل مشــکالت
اقتصادی ،بیکاری ،گرانی ،بحران مؤسســات مالی
و اعتبــاری و ...شــکل گرفــت ،اما با تــداوم آن،
سمت و ســوی سیاسی به خود گرفت .درخصوص
چیســتی و چرایی این اعتراضات نیز اظهارنظرها و
تحلیلهای متعددی ارائه شــده است؛ برخی آن را
سازماندهیشده از جانب مخالفان و منتقدان دولت
ارزیابــی کردند و برخی دیگر آن را واکنش طبیعی
مردم در برابر وضع نابسامان اقتصادی موجود قلمداد
کردند و برخی دیگر ،آن را سازماندهی شده از سوی
مخالفــان نظام و کانالیزه کردن مطالبات اقتصادی
مردم به ضدیت با نظام و زیرسؤال بردن شعارهای
نظام دانستند .به هر حال در این خصوص میتوان
به ذکر چند نکته پرداخت:
 -1آن بخــش از تجمعــات اعتراضی اخیر که
مســالمتآمیز بود و در اعتراض به اوضاع اقتصادی
شکل گرفته بود ،طبیعی و خودجوش بود و جا دارد
که مسئوالن امر به مطالبات مردم در این حوزه توجه
جدی داشته باشــند .در واقع ،انباشته شدن حجم
مشکالت و مطالبات اقتصادی مردم برای چند سال
متوالی مسئلهای جدی است و باید به طور قاطع و
هرچه سریعتر حلو رفع شود.
 -2به طور طبیعی و عقالنی ،کسانی که مشکالت
اقتصادی دارند و یا در مؤسسات مالی و اعتباری با

کردند تا اعتراضات اقتصادی مردم را کانالیزه کرده
و سمتوسوی ضدیت با نظام به خود بگیرد .طبیعتاً
اینهــا از هر فرصتی برای ضربه به نظام اســتفاده
میکنند و بایــد مراقب تحرکات آنها بود .قابلذکر
است که اقدامات همین قبیل افراد ،خوراک تبلیغاتی
و روانی الزم برای رســانههای بیگانه و ضدانقالب
فراهم کرد .در همین راستا میتوان گفت که بخشی
از تالش آنهــا معطوف به تحتالشــعاع قراردادن
گرامیداشت حماس ه  9دی است.
 -4آنگونه که برخی ادعا میکنند ،شکلگیری
این اعتراضات نمیتواند از ســوی جریان سیاسی
رقیب ،منتقد و یا مخالف دولت ســازماندهی شده
باشد؛ زیرا تجربه ثابت کرده است که جریان سیاسی
رقیب دولت ،در موازن ه میان رقابتهای سیاســی و
حفظ موجودیت و اقتــدار نظام ،هیچگاه حاضر به
تغییر معادل ه رقابت و بازی سیاســی به ضرر نظام
نیست.
حتی میتوان گفت که عقــای جریان رقیب
دولــت خواهان موفقیــت دولت هســتند؛ زیرا از
دیدگاه آنها کارآمدی و موفقیت دولت به پای نظام
نیز نوشته میشود .عالوهبر این ،اکنون نه کشور در
فضای انتخاباتی قرار دارد و نه دیگر دولت برای دور
آینده انتخابات میتواند خود را در معرض رأی مردم
قرار دهد و میان وی و رقبای سیاســیاش رقابتی
چ عقل سلیمی نمیتواند
شکل بگیرد .بنابراین ،هی 
بپذیرد که تجمعات اعتراضی اخیر را رقبای دولت

آنگونه که برخی ادعا میکنند ،شکلگیری این اعتراضات نمیتواند
از سوی جریان سیاسی رقیب ،منتقد و یا مخالف دولت سازماندهی
شده باشد؛ زیرا تجربه ثابت کرده است که جریان سیاسی رقیب
دولت ،در موازن ه میان رقابتهای سیاسی و حفظ موجودیت و اقتدار
نظام ،هیچگاه حاضر به تغییر معادل ه رقابت و بازی سیاسی
به ضرر نظام نیست.
مشکل مواجه شدهاند ،راهحل مشکالت خود را در
افزایش آشوب و به هم ریختن وضع و نظم موجود
نمیدانند ،بلکه برعکس بــرای آنکه مطالبات آنها
محقق شــود ،محتاط بوده و حفظ آرامش و امنیت
کشور را الزم ه رسیدگی به مشکالت خود میدانند.
بــه تعبیر دیگر ،مردمی که با مشــکالت اقتصادی
مواجه هستند و افرادی که بخشی از دارایی آنها در
مؤسسات مالی و اعتباری با مشکل مواجه شده است،
نیک میدانند که شعارهای اعتراضی ساختارشکنانه
و امنیتی کردن فضا ،راهحل مشکالت آنها نیست.
 -3باتوجه به آنچه گفته شــد ،عمد ه مشــکل
در اینجا این اســت که برخی افــراد فرصتطلب
و ســودجو ،بر این فضا موجســواری کرده و تالش

ســازماندهی کرده باشند .در واقع ،تنها و مهمترین
خواســت ه رقبای دولت و مردم ،تــاش برای حل
مشــکالت و ارتقای درج ه کارآمدی از سوی دولت
است و البته عقل سلیم نیز حکم میکند که رقبای
دولت نیز در این زمینه از نگاههای سیاسی و جریانی
فاصله بگیرند و ظرفیت خود را برای حل مشکالت
مردم ،کمک به دولت و افزایش کارآمدی آن بسیج
کنند .در نقط ه مقابل نیز دولت باید به جریان رقیب
خود به عنوان بخشی از ظرفیتهای نظام بنگرد و
دست همکاری و همافزایی به سوی آنها دراز کند.
واقعیت آن است که حجم مشکالت کشور به حدی
اســت که همکاری ،همنوایی و هماهنگی مجموع ه
نخبگان کشور را میطلبد.

کارت ماشین آمبوالنس شخصی سیستم بنز تیپ اسپرینتر
 314KAمــدل  2005به شــماره انتظامی  744ب 59
ایران  44به شــماره موتور  11198440091217و شماره
شاسی  WDB9036621R941848بنام بنیاد شهید و
امور ایثارگران به نمایندگی حسن مهآبادی مفقود شده و از
درجه اعتبار ساقط است.
آگهی فقدان اسناد فروش

اینجانب شــهربانوفرزبود فرزند قربانعلی شماره شناسنامه  131کد ملی  2122262443صادره از
گرگان مالک خودروی پژو  206مدل  1383به شــماره انتظامی  926د  46ایران  59و شــماره
موتور  FSS14872834و شــماره شاســی  IN-83654665به علت فقدان اســناد فروش و
شناســنامه مالکیت (برگ سبز) تقاضای رونوشت المثنی اسناد خودروی مذکور را نمودهام .لذا هر
کســی ادعایی در خصوص خودروی فوق را دارد ظرف مدت ده ( )10روز به دفتر حقوقی شرکت
ایرانخودرو واقع در تهران  -پیکانشــهر  -ساختمان سمند مراجعه نمایند .بدیهی است پس از
مهلت مزبور مطابق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
شماره نامه139604917063008003 :
شماره پرونده138904017063000279/1 :
شماره بایگانی پرونده8900484 :

آگهی ابالغ اخطاریه ماده  101اموال منقول پرونده
شماره9300287 :

بدینوســیله به خانم ناهید همدانیزاده به آدرس :اهــواز خیابان آزادگان خیابان کیکاوس پالک
 29احــدی از ورثه مرحوم رئوفترابیزاده طبق گواهی انحصار وراثت شــماره 121/383/93ح
مورخ  1393/4/9صادره از شــعبه  383مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اهواز
با توجه به اینکه طبق گزارش مامور ابالغ پست مورخ  1396/10/4طبق آدرس اعالمی در متن
ســند ابالغ واقعی میسر نبوده است لذا به شــما اخطار میگردد طبق نظریه مورخ 1396/9/20
کارشــناس رسمی دادگستری خودروی وانت پیکان به شــماره انتظامی  -77ایران  543ب 11
بــه مبلغ  45/000/000ریال ارزیابی گردیــده ،چنانچه به مبلغ ارزیابی خودروی مذکور معترض
میباشید ،اعتراض کتبی خود را ظرف مدت پنج روز از تاریخ ابالغ این اخطاریه به ضمیمه فیش
بانکی دستمزد کارشــناس تجدیدنظر به مبلغ  2/000/000ریال به دفتر این اجرا تسلیم نمایید.
ضمنا به اعتراضی که خارج از موعد یا فاقد فیش بانکی دســتمزد کارشــناس تجدیدنظر باشــد
ترتیب اثر داده نخواهد شد .در ضمن این آگهی در یک نوبت منتشر میگردد.
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معاون اداره اجرای اسناد رسمی اهواز -امین داودی

سهشــنبه  23تیر 14( 1394
ژوئیۀ  )2015در تقویمها بهعنوان
روزی به ثبت رسید که در یکسوی
آن نماینــدگان و دیپلماتهــای
جمهوری اسالمی ایران و در سوی
دیگر نیز نمایندگان  ۶کشور دیگر
قراردادی را به امضا رســاندند که
براساس آن مقرر شد ایران پس از
دوازده سال استقامت برای استیفای
حقوق هســتهای خــود ،به برخی
خواســتهای آن  ۶کشور تن دهد
و در برابر آن تحریمهای بیســابقۀ
غرب علیه ایران بهیکباره و از فردای
توافق ،لغو شود.
این نخستینبار در قرن معاصر
نبود که ایــران با حریفــی به نام
ایاالتمتحــده در عرصۀ بینالملل
روبهرو شــده بود و تجربۀ یک قرن
توافق متعدد (از قولهای بیسرانجام
بــه مصدق تــا قول مســاعدت به
بازرگان و دولت هاشــمی) نشــان
میداد کــه طرف آمریکایی تنها تا
لحظۀ انعقاد قرارداد بســیار سخت
و محکم پیش میآید و وفای عهد
این بازیگر پس از گرفتن امتیازات
خود ،چندان دلگرمکننده نیســت.
از دیگر سو ،دکترین امنیت ملی و
سیاست خارجی ایاالتمتحده طی
حدود  ۴دهۀ گذشته در مواجهه با
جمهوری اسالمی ایران نیز به اثبات
رســانده است که سیاستهای این
کشــور در قبال ایران اوالً با رویکرد
«تغییر رژیم» ( )Regime changeو
ثانیاً همســو با کسب رضایت رژیم
صهیونیســتی و البیهای مالی آن
در ایاالتمتحده تنظیم شده است
و پس از برجام نیــز انتظار اعمال
سیاســتهای این کشور با همین
رویکردها چندان دور از ذهن نبود.
با وجود مســتندات متعدد در
اثبات ایــن رویکردها طی ماههای
اخیر (و حتی پیش از آن) همچنان
برخــی از افراد در فضــای داخلی
کشور بر این باور بودند که میتوان
ایاالتمتحده را به رفتاری متفاوت
از گذشته واداشت و با برقراری یک
توافق درســت ،امکان نیل به این
هدف وجود دارد .اینکه این مسئله
تا چهمیزان به عمل نزدیک شــده،
همان موضوعی اســت که در این
نوشتار به راستیآزمایی آن خواهیم
پرداخت.
نگاهی به رفتار آمریکای
پسابرجام

در همــان بحبوحــۀ تصویب
برجام ،برخی از کارشناسان بر این
باور بودند که مانع اصلی بر سر راه

ایجاد تعامل (بهخصوص اقتصادی)
میان ایران و اروپــا ،ایاالتمتحده
است و بسیاری از مؤسسات مالی،
بانکی و تجاری بزرگ قارۀ ســبز،
با نگاه به قوانین وضعشــده توسط
ایاالتمتحده ،روابط اقتصادی خود را
با ایران تنظیم میکنند .این موضوع
حتی پــس از تصویب برجام نیز به
قوت خود باقی ماند.
به عبارت دیگر ،علیرغم آنچه
دولت ایــران (رئیسجمهور و تیم
مذاکرهکننــده(از فوایــد اقتصادی
برجام مدنظر داشت ،ایاالتمتحده
با اقدامات متعدد روانی و اقتصادی،
اجازۀ چیدن میوههای برجام را به
هیچکس نداد و نتیجۀ آن فضایی از
عدم اعتماد نهادینه به سیاستهای
ایاالتمتحــده در مقابــل ایران در
فضای عمومی و سپهر سیاستورزی
عمومی بوده است.
تصویب قوانین مخالف با
روح و جسم برجام؛
نخستین اقدام ایاالتمتحده
هنوز خبری از گشایش خاصی
در روابط اقتصادی نشــده بود که
باراک اوباما با امضای قانون جدیدی،
نخســتین میخ را بر تابوت برجام
کوبید .بــاراک اوباما ،رئیسجمهور
آمریکا (در روز  17آذر سال  ،)94با
امضای الیحۀ بودجۀ سال آیندۀ این
کشور ،محدودیتهای تازه برای ورود
به این کشور را هم بهعنوان بخشی
از قانون بودجه تأیید کرده اســت.
ماجرا از این قــرار بود که مجلس
نمایندگان آمریکا طرحی را تصویب
کرد که محدودیتهای تازهای برای
شــهروندان  38کشور ،که در حال
حاضــر بدون ویزا به آمریکا ســفر
میکنند ،در نظر میگیرد.
براســاس فصل  203از متن
بودجۀ سال آیندۀ آمریکا (که بعد از
تصویب سنا و امضای اوباما به قانون
تبدیل شده) ،اگر شهروندان این 38
کشور در پنج سال گذشته به سوریه،
عراق یا کشورهای حامی تروریسم
از نظر وزارت خارجۀ آمریکا (ایران،
سودان و سوریه) سفر کرده باشند،
نمیتوانند مانند گذشته بدون ویزا
وارد آمریکا شــوند .بهعالوه کسانی
که تابعیت دوگانۀ این کشــورها را
هــم دارند ،از جمله ایرانیهایی که
شهروند کشــورهای معاف از ویزا
مانند بریتانیا ،اســترالیا یا فرانسه
هســتند ،باید با اجرای قانون تازه،
برای ســفر به آمریکا ،درخواســت
ویزا کنند.
تصویب این قانون نهتنها عزت

میوههای برجام
امیرحسین ثمالی

عدم دستیابی ایران به اهداف مالی و بانکی خود در برجام چنان بود که حتی
رسانههای همسو با دولت نیز در کتمان آن ناتوان ماندند و «دنیای اقتصاد»
در اردیبهشت  1395با انتشار مقالهای با عنوان «پایان خوشبینیهای بورس
به برجام» نوشت« :در بخش مالی و ارزی ،که بسیاری انتظار داشتند اولین
گشایشها در آنها صورت بگیرد ،تغییرات بسیار محدود بوده است و بسیاری از
بانکهای بزرگ تمایلی برای همکاری مجدد با ایران ندارند».
ملــی ما را زیر ســؤال بــرد ،بلکه
مراودات علمی ما در زمینۀ هستهای
را نیــز با مخاطــرات جدی مواجه
ساخت .چنانکه علیاکبر صالحی
در اینبــاره گفت« :حاال من این را
میتوانم بگویم و دوستی نمیتواند
به من اعتراض کند که مث ً
ال آقا شما
وزیر اقتصاد و یا رئیسبانک مرکزی و
یا وزیر امور خارجه نیستید ،چراکه
حداقــل از نظر علمی چهل ســال
اســتاد دانشگاه هســتم ،لذا این را
میتوانم بگویم .هماکنون و پس از
پیش آمدن قضایای روادید ،تعداد
زیادی از دانشــمندان اروپایی که
مقداری احتیاط میکنند ،از آمدن
بــه ایران اســتنکاف دارند .به قول
دانشگاهیها این یعنی وضعیت آنها
پیش از برجام بهتر از پس از برجام
بوده است».
اما اقدامــات ایاالتمتحده در
تصویب قوانین متعدد که در مخالفت
با روح برجام قرار داشــت ،تنها به
این مورد ختم نشــد و طی حدود
ســیزده ماه پس از تصویب برجام،
سیزده قانون جدید در همین راستا
به تصویب رساند .این همان چیزی
اســت که پایگاه اینترنتی مؤسسۀ
«صلــح ایاالتمتحده» درخصوص

خواهان قدرت دیندار شاهرخ دیندار دادخواستی به طرفیت خوانده امیر موالیی فرزند نعمتاله به خواسته الزام به تنظیم
ســند رسمی تقدیم دادگاه نموده که به کالسه  960231ثبت این شعبه و برای مورخ  96/11/28ساعت  9صبح وقت
رســیدگی تعیین شده است لذا چون خوانده مجهولالمکان میباشد به دستور ریاست محترم دادگاه و به استناد به ماده
 73قانون آ.د.م .دادگاههای عمومی و انقالب مصوب  1379مراتب در یکی از روزنامههای کثیراالنتشار درج تا خوانده
ضمن اطالع از وقت رســیدگی جهت اعالم آدرس کامل خود و تحویل گرفتن رونوشــت دادخواست و ضمائم به دفتر
شعبه دوم حقوقی دادگاه اندیمشک مراجعه و اال دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.

برگ ســبز آمبوالنس فولکس تیپ ترانسپورتر VWT5
مــدل  2005به شــماره انتظامــی  635ل  97ایران 11
بــه شــماره موتور  AXA003476و شــماره شاســی
 WV1ZZZ7HZ5H049329بنام بنیاد شهید و امور
ایثارگران به نمایندگی مهدی جزایر مفقود شده و از درجه
اعتبار ساقط است.

سند کمپانی و برگ سبز خودرو سواری پژو  206به
شماره پالک  228ص  - 63ایران  55به رنگ سفید -
روغنی مدل  1388و شماره موتور 14188022798
و شــماره شاســی NAAP03ED19J059460
مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

مفقودی برگ ســبز (شناسنامه مالکیت) و سند و فاکتور فروش (سند
کمپانــی) خودرو ســواری ام.وی.ام تیــپ 110SQR7111-S11
به رنگ ســفید مدل  1394به شــماره پالک ایران  897 - 85س
 28به شــماره موتور  MVM472FGF045448و شماره شاسی
 NATEBAFB9F1023219به نام خانم ســیده شیما ترابزاده
حسینی فرزند ســیدمهدی به شماره ملی  3622036801مفقود و از
درجه اعتبار ساقط گردید.

آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست
و ضمائم به آقای سعید نادری

آگهی ابالغ وقت دادرسی
و دادخواست و ضمائم

آگهی ابالغ وقت رسیدگی

منشی شعبه دوم دادگاه عمومی (حقوقی) دادگستری شهرستان اندیمشک
صدیقه محمدیانپور

کالسه پرونده2/960675 :
آقای مرتضی ابراهیموندی فرزند علیمحمد در تاریخ  96/9/8دادخواستی به طرفیت
آقای ســعید نادری که فعال مجهولالمکان ،بخواسته رفع تصرف از یک قطعه زمین
ســنگالخ در اراضی سهامآباد به دفتر دادگستری تویســرکان تقدیم که به این شعبه
ارجاع و به کالســه  2/960675ثبت و وقت رســیدگی به روز یکشــنبه 96/11/29
ساعت  10/30صبح تعیین گردید.
به دســتور دادگاه به استناد ماده  72قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب
در امور مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامههای کثیراالنتشــار آگهی میشــود
تا خوانده از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به دفتر این دادگاه مراجعه ضمن اعالم
نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر فوق
جهت رســیدگی حضور به هم رساند در غیر این صورت وقت رسیدگی ابالغ محسوب
و دادگاه رسیدگی و اتخاذ تصمیم مینماید.

مدیر دفتر قضایی شعبه دوم دادگاه عمومی
حقوقی تویسرکان  -محمد زندیه

تاسیس شرکت سهامی خاص برجسازان سپهرگستر ایرانیان
در تاریخ  1396/10/11به شماره ثبت  520848به شناسه ملی 14007317755

ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع :انجام کلیه معامالت و عملیات و
اقدامات نظیر تهیه ،ساخت ،خرید ،فروش ،اجاره ،نگهداری و یا در اختیار گرفتن زمین ،امالک و ساختمان با هر کاربری یا مالکیتی و یا هر نوع مال
غیرمنقول در داخل و خارج از کشور جهت پروژههای شرکت هر نوع سرمایهگذاری و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی
اعم از سرمایهگذاری بطور مستقیم در داخل و خارج از کشور ایجاد شعب و اخذ یا اعطای نمایندگی شرکت در مناقصات و مزایده و اخذ هرگونه
ضمانتنامه و تسهیالت و خدمات مالی و اعتباری از بانکها و سایر نهادهای مالی و پولی داخل و خارج از کشور اعم از ریالی و ارزی قبول مشاوره
و نظارت و اجرا و انجام پروژههای ساختمانی و تمامی زمینههای عمرانی بصورت مشارکت ،مباشرت ،پیمانکاری یا امانی انجام خدمات تخصصی
پژوهشی و مطالعاتی و مهندسی و طراحی و اجرای کلیه پروژههای عمرانی و شهرسازی و ساختمانی انجام امور طراحی ،محاسباتی ،نقشهکشی،
امور مشاورهای و نظارت پروژههای ساختمانی و عمرانی در بخشهای مختلف مبادرت به انجام کلیه امور عملیاتی و فعالیتهای اقتصادی خدماتی
و بازرگانی که به طور مستقیم و غیرمستقیم برای اهداف و فعالیت شرکت ضروری و مناسبت دارد(.کلیه موارد فوق در صورت لزوم پس از اخذ
مجوزهای الزم) در صورت لزوم از مراجع ذیربط مدت :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی :تهران شهر تهران -اندیشه -خیابان داریوش-
خیابان شهید دکتر بهشتی -پالک  -102طبقه اول -واحد جنوبی -کد پستی  1569753419سرمایه شخصیت حقوقی :مبلغ 100/000/000
ریال منقسم به  100/000سهم  1000ریالی میباشد .تعداد  100/000سهم آن با نام عادی میباشد گواهی شماره  1010/58مورخ 96/6/15
از بانک سرمایه شعبه مرکزی به مبلغ  100/000/000تماما پرداخت گردید .اولین مدیران :سرمایهگذاری سپهر به شناسه ملی 10101407567
و به نمایندگی محمد محمدخانی به شماره ملی  0048165670و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال سرمایهگذاری توسعه پژوهش
اقتصاد به شناسه ملی  10103233472و به نمایندگی معصومه فاضلی به شماره ملی  0491238312و به سمت مدیرعامل و به سمت عضو
ی محمدخانی به شماره ملی
هیئت مدیره به مدت  2ســال سرمایهگذاری سفیر اقتصاد به شناســه ملی  10103364074و به نمایندگی عل 
 0068461755و به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت  2ســال دارندگان حق امضا :کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور و نیز
سایر نامههای عادی و اداری با امضاء یک نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت اختیارات مدیرعامل :طبق اساسنامه بازرس اصلی و
علیالبدل :آقای عبدالصالح نهاوندی به شماره ملی  0040258319به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای میثم کریمیان به شماره
ملی  0075063735به سمت بازرس علیالبدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید.
ثبت موضوع فعالیت مذکور ،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران()128837

کالســه پرونده  961164شعبه  25وقت رسیدگی  96/11/25ساعت 9/30
خواهان محمدطاهر آژیر خوانده سیدسجاد حسینی خواسته مطالبه
خواهان دادخواســتی تسلیم شــورای حل اختالف شهرستان کرج مجتمع
شهید ملکزاده نموده که جهت رسیدگی به شعبه  25ارجاع گردیده و وقت
رسیدگی تعیین گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده به علت مجهولالمکان
بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور شورا و به تجویز ماده  73قانون
آیین دادرســی مدنی مراتب در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی میشود تا
خوانده از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به دفتر شعبه مراجعه و ضمن
اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و
در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور بهم رساند.

شعبه  25شورای حلاختالف کرج (8سابق)
مالف/96/10692-ف مجتمع شماره ( 2شهید ملک زاده)
آگهی ابالغ

آگهی ابالغ رسیدگی و دادخواست و ضمائم
به آقای روحاهلل ماهروبختیاری فرزند میرحسن

خواهان آقای ایوب نیکخواه دهکردی فرزند محمدعلی دادخواستی به طرفیت خوانده
آقای روحاهلل ماهرو بختیاری به خواسته مطالبه  100/000/000ریال بابت صدور یک
فقره ســفته شماره  228177به انضمام خســارت قانونی و هزینه دادرسی مطرح که
به این شــعبه ارجاع و به شماره پرونده کالســه  9609983845000375شورای حل
اختالف شماره  10شهرستان شهرکرد ثبت و وقت رسیدگی مورخ  96/11/28ساعت
 16تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده  73قانون آئین دادرسی مدنی به
علت مجهولالمکان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب یک نوبت در یکی از
جراید کثیراالنتشــار آگهی میگردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی
به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود ،نســخه ثانی دادخواســت و
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.

مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شورای حل اختالف
شماره  10شهرستان شهرکرد -صفورا فروزنده سامانی

شــهرکرد -خیابان کاشــانی -دادگســتری شهرستان شــهرکرد -مجتمع شوراهای
حل اختالف شهرکرد

رونوشت آگهی حصر وراثت

خانم زهره عباسی قلعه قاسمی فرزند قاسم به شماره شناسنامه  17متولد  1340به شرح دادخواست به کالسه
/187/96شح 1از این دادگاه درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان رحمن
سلمانیان فرزند عبدالمحمد به شماره شناسنامه  120/012236/4در تاریخ 1396/8/5اقامتگاه دائمی خود بدرود
زندگی گفته ورثه حینالفوت آن مرحوم منحصر اســت به -1 :خانم زهره عباسی قاسمی فرزند قاسم به شماره
شناسنامه  17متولد  1340صادره از لنجان -قلعه قاسم(مادر متوفی)  -2فاطمه طغرائی سمیرمی فرزند محسن
به شماره شناسنامه  120/025711/1متولد  1382صادره از سمیرم(همسر متوفی) و الغیر.
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت یک مرتبه آگهی مینماید تا هر کســی
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم
دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
سیدمحمد فقیهی محمدآبادی -قاضی شورای حل اختالف شعبه اول شهرستان سمیرم
_________________________________________________

آگهی ابالغ وقت رسیدگی به آقای ابراهیم موسوی فرزند ابوالحسن

نظر به اینکه آقای ابراهیم موسوی فرزند ابوالحسن متهم است به نگهداری مواد مخدر از نوع شیره مطبوخ به
میزان  4گرم و هفتاد ســانت مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609983645500604
شعبه  101دادگاه کیفری دو شهر سمیرم (جزایی سابق) ثبت و وقت رسیدگی مورخ  1396/12/19ساعت 9:00
تعیین که حســب دستور دادگاه طبق موضوع ماده  73قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهولالمکان بودن
خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی میگردد تا خوانده ظرف یک
ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود ،نسخه ثانی دادخواست و
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
دادرس دادگاه انقالب دادگستری شهرستان سمیرم -ابوالحسنی زارع

آن اظهار داشــت« :از اواخر ســال
 2015به بعد ،قانونگذاران آمریکا
دوازده اقدام ضدایرانی اتخاذ کردهاند
که بیشــتر آنها مربوط به مســائل
غیرهستهای است ».که برخی از آنها
عبارتاند از :قانون شفافیت تأمین
مالی تروریســم ایران ،قانون عدم
تســامح در مقابل تروریسم ،قانون
نظارت بر لغو تحریمهای ایران ،قانون
نظارت بر سیاست ایران ،قانون اجرا و
نظارت بر تحریمهای سپاه پاسداران
انقالب ایران و ...و احتماالً در ادامه و
بهخصوص با توجه به نزدیک شدن
به ایام انتخابات ریاســتجمهوری
در آمریــکا ،باید انتظار افزایش این
تعداد را داشت.
«بانکهراسی» دومین اقدام
مؤثر آمریکای پسابرجام
پرواضــح اســت کــه از جمله
بنیادیتریــن اهداف ایران در طول
مذاکرات هســتهای (بهخصوص از
سال  92به این طرف) رفع و از بین
بردن تحریمهای مالی و بانکی علیه
کشور ما بود که جریان گردش پول
با سایر کشورهای جهان را با اختالل
مواجه میساخت و مشکالتی برای
ما ایجــاد میکرد .امــا تحقق این
اهداف ما نیــز (با وجود تصریح در

متن برجام) با مانعتراشیهای متعدد
ایاالتمتحده روبهرو شد.
عدم دســتیابی ایران به اهداف
مالــی و بانکی خــود چنان بود که
حتی رســانههای همســو با دولت
نیز در کتمــان آن ناتوان ماندند و
«دنیــای اقتصاد» در اردیبهشــت
 1395با انتشــار مقالهای با عنوان
«پایان خوشبینیهــای بورس به
برجام» نوشــت« :در بخش مالی و
ارزی ،که بســیاری انتظار داشتند
اولیــن گشــایشها در آنها صورت
بگیرد ،تغییرات بسیار محدود بوده
است و بسیاری از بانکهای بزرگ
تمایلی برای همکاری مجدد با ایران
ندارنــد ».در کنار این تحلیلها نیز
گاهوبیگاه مســئوالن اتاق بازرگانی
از عدم برقراری رابطۀ درست مالی
با دنیــا گالیه کردهانــد که عمدتاً
در مقابل ،پاســخ مناسبی از سوی
مسئوالن دولتی ارائه نشده است.
مشکل اصلی نیز از این قرار بود
که آمریکا همچنان مجوزهای الزم
را به بانکهــای معتبر ارائه نکرده
است و با این کار عم ً
ال اتفاق خاصی
در ایــن زمینه به وقوع نپیوســت.
این موضوع حتی یک سال پس از
برجــام نیز ادامه یافت و رویترز در

رونوشت آگهی حصر وراثت

آقای ســرحان احمدی دارای شناســنامه شماره  264به شرح دادخواست به کالســه  96/1347از این دادگاه درخواست
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان سرحان احمدی بشناسنامه  158در تاریخ  59/7/2اقامتگاه
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حینالفوت آن مرحوم منحصر اســت به )1 :محمد احمدی فرزند ســرحان به شماره
شناســنامه  267و ت.ت  1325/7/5صادره از کنگان پسر متوفی  )2مطر احمدی فرزند سرحان به شماره شناسنامه 160
و تاریخ تولد  1308/1/5صادره از کنگان پسر متوفی  )3حسن احمدی فرزند سرحان به شماره شناسنامه  7و تاریخ تولد
 1327/4/2صادره از کنگان پسر متوفی  )4حسنا احمدی فرزند سرحان به شماره شناسنامه  237و تاریخ تولد 1331/1/1
صادره از کنگان دختر متوفی .اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا هر
کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم
دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه یک شورای حل اختالف دادگاه عمومی عسلویه

آگهی ابالغ

بدینوســیله به آقای اسداله میرزاوند فرزند علی به شماره شناسنامه  980که مجهولالمکان
اعالم گردیده ابالغ میگردد خانم رقیه میرزاوند فرزند صید به شــماره شناســنامه  704به
نشانی اندیمشک -روبه روی پارک دوستی نبش آتشنشانی کوچه دانش درب سفید رنگ
با در دست داشتن دادنامه شــماره  9609976420301256مورخ  1396/7/29شعبه سوم
دادگاه عمومی (حقوقی) شهرســتان اندیمشک به دفترخانه  151طالق اندیمشک مراجعه
و به اســتناد حکم مزبور تقاضای طالق خود را نموده که اوراق اخطاریه توســط دفترخانه
 151طالق صادر لیکن به دلیل مجهولالمکان بودن شــما به تصریح حکم مزبور و اعالم
دفترخانه  151طالق امکان شناســایی شما و ابالغ واقعی اوراق اخطاریه مقدور نمیباشد
لذا به موجب نامه شــماره  412/92مــورخ  1396/10/18دفترخانه مزبور و طبق ماده 18
آئیننامه اجرای اســناد رســمی اخطاریه فوقالذکر در روزنامه کثیراالنتشــار چاپ و
منتشر که ظرف مدت ده روز پس از نشر آگهی به دفترخانه  151طالق اندیمشک
مراجعه و نســبت به انجام مراتب طالق اقدام در غیر این صورت و پس از گذشــت
مهلت مقرر طبق مقررات اقدام خواهد شد.

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اندیمشک
نادر رضایی میرقاید

آگهی حصر وراثت

آقای موسی عطائی حســنکیاده ،به شناسنامه شماره
 60فرزند غالم از این شــورا درخواســت گواهی حصر
وراثت نموده و چنین توضیح داده شــده که شــادروان
غــام عطائی حســنکیاده فرزند رضاخــان در تاریخ
 1383/05/26در شهرستان کیاشهر فوت نموده و ورثه
آن مرحوم به شرح ذیل تعرفه شدهاند:
ردیف نام و نام خانوادگی شماره شناسنامه نام پدر نسبت

 -1موسی عطائیحسنکیاده
 -2حجت عطائیحسنکیاده
 -3طاهره عطائیحسنکیاده
 -4منیژه عطائیحسنکیاده
 -5سکینه عطائیحسنکیاده
 -6مدینه عطائیحسنکیاده
 -7راحله عطائیحسنکیاده
 -8فاطمه عطائیحسنکیاده

60
72
3936
115
143
45
4579
5057

غالم فرزند
غالم فرزند
غالم فرزند
غالم فرزند
غالم فرزند
غالم فرزند
غالم فرزند
غالم فرزند

و به غیر از وراث نامبرده باال ورثه دیگری ندارد.
اینک پس از مالحظه دادخواســت و انجام تشــریفات
قانونی و ثبت آن به شــماره ارســیار مفاد درخواست
مزبور را در یــک نوبت آگهی مینمایــد .چنانچه هر
شــخص اعتــراض دارد و یا وصیتنامــه از متوفی نزد
او باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به دفتر
شعبه اول شــورای حل اختالف کیاشهر تسلیم نماید.
درغیر اینصورت گواهی حصر وراثت برابر درخواســت
صادر خواهد شد.

قاضی شعبه اول شورای حل اختالف بندر کیاشهر
محمدعلی اسالمی

صفحه ۷
پنجشنبه  ۲۱دی ۱۳۹۶
 ۲۳ربیع الثانی  - 143۹شماره ۲۱۸۱۶

گزارشی که اواخر خردادماه منتشر
کرد ،به نقل از بانک مرکزی ایران،
نوشت« :دویست بانک بینالمللی
کوچک و متوســط شروع به ایجاد
روابط متناظر بــا بانکهای ایرانی
کردهانــد ».هرچند آغــاز روابط با
بانکهــای کوچک و متوســط به
احیای تدریجی تجارت بین ایران
و اروپــا کمــک میکنــد ،اما این
مؤسســات قادر نیســتند بهاندازۀ
مؤسســات بانکی تراز اول جهان،
تأمیــن مالی و خدمات گســترده
فراهم کنند .عالوهبر این ،گزارشی
از بلومبرگ نیز نشــان میدهد از
میان صد مدیرعامل شــرکتهای
بینالمللی مســتقر در بریتانیا58 ،
مدیر میگویند هنوز نمیدانند چه
اقداماتی را باید برای مواجه نشدن
با تحریمهای آمریکا انجام دهند.
نهتنها تحلیلگــران آمریکایی،
بلکه مقامــات اروپایی نیز ناچار به
گالیهگذاری شــدهاند و جاستین
واکر ،مدیر جرائــم بانکی «انجمن
بانکداران انگلیــس» ،پس از دیدار
با جــان کــری ،در مصاحبهای با
رویترز گفت« :آمریکا هیچ سندی
ارائه نمیکند که به ما ضمانت دهد
در صورت همکاری با ایران ،جریمه
نخواهیم شد».
حتی وزیر امور خارجۀ ایران نیز
در ســفر خردادماه خود به فرانسه
در مؤسســۀ آکادمــی دیپلماتیک
بینالمللــی این کشــور ،مشــکل
تعامالت بانکی ایران را به اقدامات
آمریــکا در قبــال بانکها در زمان
تحریم نســبت داد و از کشورهای
اروپایــی خواســت بــرای برطرف
شدن فضای روانی موجود ،در این
زمینه تالش بیشــتری کنند .ابراز
نارضایتی از کارشکنیهای آمریکا به
رئیسسازمان انرژی اتمی نیز رسید
و او در دومین مراسم کانون حرفهای
رسانه تصریح کرد« :بانکهای بزرگ
اروپایی با فشــار آمریــکا فع ً
ال با ما
کار نمیکنند ».متأسفانه بسیاری
از بانکهای بــزرگ دنیا همچنان
بــرای تأمین مالی مبادالت تجاری
با ایران اکــراه دارند و نگراناند که
هــدف تحریمهای موجــود دولت
آمریکا قرار بگیرند.
ایــن موضوع حتی بــر ورود
ایرباسها و بوئینگها نیز (از جمله
مواردی که فروش آن در برجام مجاز
شده بود) تأثیر خود را نشان داد و
جان لیهای ،مدیر فروش شــرکت
چندملیتــی ایرباس ،بــه طوالنی
شــدن روند پیدا شدن یک مسیر

مالــی جهت پرداخــت پول 118
ایرباس ایراناشــاره کرده و گفته
بود باید یک نظام بانکی بینالمللی
قابل اعتماد پیدا کنیم و این مسئله
باید طی چند ماه آینده حل شود،
واال دیگر قراردادی در کار نخواهد
بود .مدیر فروش ایرباس به همین
مشکل دقیقاً اشاره کرده و گفته بود:
«بانکدارها خیلی میترســند ،ولی
بههرحال ما باید این کار را بهنحوی
انجام دهیم».
در کنــار ایــن کوتاهی پنهان،
اکثریــت جمهوریخــواه مجلس
نمایندگان آمریکا نیز تدابیر تازهای
را بــا هدف مســدود کردن فروش
هواپیماهای مسافربری بوئینگ به
ایران تصویب کرده است که براساس
آن دفتر کنترل داراییهای خارجی
آمریکا را از صدور مجوز الزم برای
فروش هواپیماها منع میکند.
مجموعۀ ایــن اقدامات منجر
به آن شــده اســت که بسیاری از
شرکتهای بزرگ هنوز هیچ راهی
به بازارهای ایــران پیدا نکردهاند و
شاید همین موضوع باعث شده است
که محمدجواد ظریــف ،وزیر امور
خارجه ،در جریان سفر به شیلی ،از
آمادگی دولت برای اقداماتی جهت
اطمینان بخشــیدن به بانکهای
خارجی سخن گفت واشاره داشت
که «آمادگــی داریم از اوفک (ادارۀ
نظارت بر داراییهای خارجی وزارت
خزانهداری آمریکا) نامۀ آرامشبخش
دریافت کنیم».
فرجام سخن
مجموعــۀ ایــن مــوارد و
مشــاهدات مجددا ً اثبات میکند
که ایاالتمتحــده طرف مذاکرهای
غیرقابل اعتماد است که نباید خام
و دستپاچه به وعدههای او دل بست
و باید راهکار دیگری اندیشید .به نظر
میرســد که اصلیترین و بهترین
راه بــرای ممانعت از بــروز چنین
کارشــکنیهایی در مرتبۀ نخست،
به اخذ ضمانتهــای الزم مربوط
میشــود کــه در صــورت تحقق،
میتوان تــا اندازهای در مقابل بروز
مشکالت ،در امان بود .عالوهبر این،
اقدام متقابل و همسو نیز میتواند
تــوان بازدارنگی باالیی در مقابله با
کارشکنیها داشته باشد .متأسفانه
از جمله مشــکالت موجود از این
قرار است که ایران به تمام تعهدات
خود عمل نمــوده ،اما طرف مقابل
هنوز بسیاری از تعهدات را ناانجام
باقی گذاشته است و در این شرایط،
چیزی برای چانهزنی باقی نمیماند.

کارگاه قطار سریعالسیر تهران -قم -اصفهان در نظر دارد
موضوعات ذیل را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شــرایط
واگذار نماید .لذا از متقاضیان دعوت بعمل میآید جهت تحویل اسناد
تا مورخ  96/10/24به کارگاه مراجعه نمایند.
 -1کنــدن ،میکــس و بارگیری مصالح از معــدن قرضه و حمل به
فواصــل مختلف ،بارانــدازی ،پخش ،میکس ،آبپاشــی ،کمپکت در
کیلومتر  59-61+800حدود  219000مترمکعب
 -2کنــدن ،میکــس و بارگیری مصالح از معــدن قرضه و حمل به
فواصــل مختلف ،بارانــدازی ،پخش ،میکس ،آبپاشــی ،کمپکت در
کیلومتر  64-66+800حدود  210000مترمکعب
 -3حفاری ،شمعکوبی و بتنریزی به روش  CGبه حجم  4000متر طول
اقدامکننده :امور قراردادها شماره تماس  02156391030-40داخلی 255

رونوشت آگهی حصر وراثت

خانم مرجان گنجی ســوینی دارای شناسنامه شــماره  449به شرح
دادخواست به کالســه  961411از این شورا درخواست گواهی حصر
وراثــت نموده و چنیــن توضیح داده که شــادروان رضا علی گنجی
سوینی بشناسنامه شــماره  14در تاریخ  1396/9/17اقامتگاه دائمی
خود بدرود زندگی گفته ،ورثه حینالفوت آن مرحوم منحصر است به:
 -1حمیــده محبی ت ت  1324/3/12شش  9فرزند قربانعلی زوجه
متوفی  -2ســکینه گنجی ت ت  1344/5/19ش ش  20891فرزند
رضا علی دختر متوفی  -3مرجان گنجی ســوینی ت ت 1346/12/8
شش  449فرزند رضا علی دختر متوفی  -4صغری گنجی ســوینی
ت ت  1361/6/12ش ش  2023فرزنــد رضا علی دختر متوفی -5
علی اصغر گنجی ســوینی ت ت  1365/12/19ش ش  9408فرزند
رضا علی پســر متوفی  -6کبری گنجی سوینی ت ت 1358/5/19
شش  3220فرزنــد رضا علی دختر متوفی  -7زهرا گنجی ســوینی
ت ت  1364/6/12ش ش  1470فرزنــد رضا علی دختر متوفی -8
لیال گنجی ســوینی ت ت  1355/4/1شش  1669فرزند رضا علی
دختر متوفی  -9علی اکبر گنجی سوینی ت ت  1369/4/13ش ش
 0210340594فرزند رضا علی پسر متوفی.
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت
آگهی مینماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد
او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد
و اال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه  7شورای حل اختالف کرج
مالف  / 96/10715 -ف

آگهی تغییرات شرکت توسعه بهسان بهرامن
سهامی خاص به شماره ثبت 423144
و شناسه ملی 10320744051

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه مورخ
 1396/3/23تصمیمات ذیل اتخاذ شــد :موسســه حسابرسی
فاطر به شناســه ملی  10100188574به عنوان بازرس اصلی
و نفیسه دروکی به شماره ملی  0493404384به عنوان بازرس
علیالبدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهیهای شرکت تعیین
شــد .ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به  1395/12/30به
تصویب رسید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ()128832

