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دالر بود لغو شده است... یک سری قراردادهای دیگر با مستشاران نظامی 
آمریکا بسته شده بود که آنها نیز لغو شده است.«]۲ [

آهن پاره؟
اما این تمام ماجرا نبود. بخشی از قراردادها مربوط به اقالمی  می شد 
که نقل و انتقال آنها و مبالغ پرداختی شان انجام شده بود که مهم ترین 
آنها جنگنده های اف۱۴ آمریکایی بود که دولت شــاه برای آنکه بتواند 
ژاندارم آمریکا در منطقه  غرب آســیا باشــد به اجــازه  آمریکایی ها از 
آمریکایی ها خریده بود. برای همین معروف بود که فقط آمریکا و ایران 
چنیــن جنگنده هایی را در اختیار دارنــد. ماجرای اف۱۴ها به زودی به 
مسئله ای اختالفی تبدیل شد که در یک سوی آن، اعضای دولت موقت 
مصرانه خواســتار عودت دادن یا فروختن هواپیماها بودند و در ســوی 
دیگر آن، یاران انقالبی امام به شــدت این اتفاق را برای امنیت و مصالح 

که هواپیماهای گران قیمت مســافرتی بود که دولــت پهلوی در ازای 
وجه المعامله نفت از غربی ها خریده بود. امام رحمهًْ اهلل همان روزها فرموده 
بــود: »از همین جا، از همین مملکت »متمــدن«، در ازای نفت، طیاره 
]خریدند[ -نوشته بود- سیصد و پنجاه میلیون دالری و پانصد و پنجاه 
میلیون دالری! این طیاره را می خواهیم چه کنیم ما؟ ما می خواهیم بین 
مشهد و قم ]و[ تهران برویم، طیاره سیصد و پنجاه میلیون دالری -آخر 
من تصورش را نمی توانم بکنم- آن ]را[ باید بدهد به ما! نفت ما را ببرد.«]۴ [

اف ۱۴های به درد نخور
اما دولت موقتی ها اســتدالل های دیگری هم داشتند؛ دکتر ابراهیم 
یــزدی، وزیر خارجه  دولت موقت در مصاحبه ای اختصاصی با کیهان از 
چرایی اقــدام دولت متبوعش برای بازگرداندن یا فروش اف۱۴ها پرده 
برداشت: »وقتی که گزارشاتی که در مورد این هواپیماها تهیه شده بود 
بررسی شد، ما برخوردیم به این مسئله که تاکنون ایران ۵ میلیارد دالر 
بابت خرید این هواپیماها پرداخته و نگهداری آنها هرساله ۵۰۰ میلیون 
دالر خرج برمی دارد. یعنی ظرف ده سال ۵ میلیارد دالر به میزان قیمت 
این هواپیماها افزوده می شود... و سیستم پرواز این هواپیما بسیار پیچیده 
است و حتی موشک هایی که این هواپیما حمل می کند )فونیکس( هنوز 
آزمایش نشــده و به طور کلی به کار انداختن این هواپیماها برای خود 
آمریکا هم بســیار مشکل است و اگر دولت ایران بخواهد اینها را به کار 

وزیر دفاع در امور انقالب و عضو شورای انقالب بودند در گفت وگویی در 
مشهد به تبیین ابعاد مختلف ماجرا پرداختند:

»مسئله  لغو قراردادهای نظامی مسئله ای نیست که به این آسانی بتوان 
درباره آن تصمیم گرفت. درست است که ما قصد نداریم که مثل دوران 
گذشته ژاندارم منطقه باشیم و قصد نداریم که حافظ منافع ابرقدرت ها 
باشیم اما به هیچ وجه جایز نمی دانیم که با وجود دشمنان سوگندخورده  
خود در منطقه و دولت های ارتجاعی وابسته به امپریالیزم غافل بمانیم. 
مــا به نیروی دفاعی کاملی نیازمندیم حتی برای جلوگیری از تجاوزات 
امپریالیزم که به آسانی با حضور دولت های غاصب در منطقه قابل تصور 
است الزم است که ما قدرت تهاجمی نیز داشته باشیم.«]۷[ این »قدرت 
تهاجمی« مورد قبول دولــت موقتی ها نبود: »اف ۱۴های ما اگر بعد از 
انقالب به وسیله  یک عناصری فروش می رفت، همان طور که می خواستند 
هم بفروشندش دیگر، زمزمه اش را راه انداختند که ما اف ۱۴ می خواهیم 
چکار کنیم، تهاجمی است، ما اهل تهاجم نیستیم؛ آمریکائی است، ما با 
آمریکا بدیم. حاال کی می گفت این حرف ها را؟ آنهائی که با برژینسکی 

مالقات می کردند.«]۸ [
آمریکا و آرزوی بازپس گیری هواپیماها

بنابراین یاران انقالبی امام تأکید داشتند که در عین درستی اصول 
و مبانــی انقالب در نفی قراردادهای اســتعماری باید درباره  این مورِد 

نیستند که بتوانند ما را به قبول یک قرارداد تحمیلی وادار کنند.«]۹ [
برای همین هم براســاس اخبار مطبوعات، حتی دولت کانادا »برای 
خرید جنگنده های ایران پیش قدم شــد. در یکی از تحلیل ها در همان 
موقع آمده بود که »آنچه در این مورد اهمیت دارد این است که آمریکا 
حاضر است به هر قیمتی که شده این جنگنده ها را بازخرید کند حتی 
اگر مشتری پروپاقرصی برای خرید مجدد آنها وجود نداشته باشد... اگر 
بپذیریم که این سالح ها تهاجمی هستند و برای حفظ مرزهای طوالنی 
کشــور به آنها احتیاج داریــم، در حقیقت پذیرفته ایم که با فروش آنها 
قدرت هوایی ارتش ایران را در مهم ترین منطقه ی اســتراتژیک دنیا تا 

حد »فلج« ضربه پذیر کرده ایم.«]۱۰ [
خطر، اتفاق افتاد

اشتیاق آمریکایی ها برای بازگرداندن اف۱۴ها و خطر تجاوز نظامی 
ایاالت متحده به کشورِ تازه  انقالبِی ایران که منافع این کشور را به شدت 
به چالش کشیده بود برای انقالبیون تأمل برانگیز بود. )خطری که البته 
نه با تجاوز آمریکا که با جنگ نیابتی صدام علیه نظام جمهوری اسالمی 
و حدود سیزده ماه بعد بر ملت ایران با چشِم سر دیده شد.( به این ترتیب 
بود که با همه  توان به صحنه آمدند و هم از طریق رســانه های عمومی 
به آگاه سازی ملت پرداختند و هم در شورای انقالب برای جلوگیری از 
این اتفاق خطرناک کوشــش کردند. حضــرت آیت اهلل خامنه ای درباره 

این کوشــش ها می گویند: » زمزمــه اش را راه انداختند که اف ۱۴ها را 
بفروشــند؛ ما به فضل الهی همان وقت مطلع شدیم، یک موضع گیری 
قرص کردیم، گفتم هر کس اسم این کار را بیاورد خائن است، فهمیدند 
که نه، نمی شــود این کار را کرد. حاال اگر آمده بودند و فروخته بودند، 
شــما امروز چه قضاوتی درباره  آنها داشتید؟... کسی شک نمی کند که 
آنها با این مردم بد کردند؛ آگاهانشــان خیانت کردند، ناآگاهانشان اگر 

ناآگاهی داشته باشند خالف کردند.«]۱۱ [
دوگانه همیشگی

ایــن دوگانه  »جهل-خیانت« به عنوان یک الگو، و ماجرا ی اف۱۴ها 
به عنوان نقطه  ضعفی در کارنامه  دولت موقت باقی ماند. حجت االســالم 
روحانی در سال ۱۳۶۴، به عنوان رئیس کمیسیون دفاع مجلس شورای 
اسالمی به نماز جمعه  تهران آمد و از دوگانه  جهل- خیانت دولت موقتی ها 
گفت: »برای استقرار صلح در یک جامعه، تنها نیروهای دفاعی نیاز نیست 
بلکه آمادگی جنگی باید باشد. آن وقتی دشمن می ترسد به ملتی هجوم 
آورد که بداند اگر هجوم کند مقابله  به  مثل می شود و هجوم متقابل را 
باید تحمل کند. اگر ملتی قدرت تهاجم را نداشته باشد قدرت دفاع هم 
نخواهد داشت. اگر نادانی دولت موقت نبود شاید جنگی این چنین بر ما 
تحمیل نمی شد. آنهایی که حتی تصمیم داشتند هواپیماهای اف۱۴ ما را 
به آمریکا پس دهند و اگر شهید بهشتی ها و عزیزانی چون خامنه ای ها 
و هاشمی ها در شورای انقالب نبودند، دولت موقت در تابستان ۵۸ آنها 
را به آمریکا پس داده بود. من نمی گویم خیانت یا عدم خیانت بلکه این 

یک نادانی و عدم تفکر صحیح برای یک ملت انقالبی بود.«]۱۲ [
واقعیت این است که ماجرا]ی امروز[ همچنان همان ماجرای سال 
۵۸ اســت. همان طور که دوگانه  جهل-خیانت نزدیک بود با هدر دادن 
اف ۱۴ها، کشــور را به ضعفی فاجعه آور دچار کند، »امروز هم بعضی ها 
همین آهنگ را پیش گرفته اند که موشک چیست، موشک میخواهیم چه 
کار کنیم، روزگار روزگار موشک نیست!«]۱۳[ و راه حل هم همان راه حل 
قبلی اســت؛ تکیه بر توان دفاعی و قــدرت تهاجمی، که اگر جمهوری 
اسالمی قوی ترین کشورها هم باشــد »اّما قدرت دفاعی نداشته باشد، 
توانایی دفاع کردن نداشــته باشد، هر بی َسروپایی و ]هر[ دولت فزرتی 
کذائــی ای او را تهدید می کند که اگر فالن کار را نکردید، ما موشــک 
می زنیم؛ خب اگر شما امکان دفاع نداشته باشید، مجبورید عقب نشینی 

کنید.«]۱۴[ راه حل، شکستن دوگانه   جهل-خیانت است.
منبع: پایگاه اطالع رسانی رهبر معظم انقالب 

پی نوشت ها در دفتر روزنامه موجود است

* ابراهیم یزدی، وزیر خارجه دولت موقت درباره بازگرداندن یا فروش اف۱۴ها گفته بود: با در نظر گرفتن گرانی بیش از حد این 
هواپیماها و اینکه هر ساعت پروازش برای ایران ۱/5 میلیون دالر خرج برمی دارد و ثانیاً این هواپیماها باعث وابستگی شدید ما 

خواهد شد، دولت تصمیم گرفته این هواپیماها را به آمریکا یا هر دولت دیگری که حاضر باشد بفروشد.

دولت موقت و ماجرای لغو قرارداد اف۱۴ ها

دوگانه جهل- خیانت ؛ از ۵۸ تا امروز

* رهبر معظم انقالب : من خبر شدم که یکی از رجال 
دولت موّقت آن روز گفته است این اف چهارده هایی که 
رژیم طاغوت خریده به درد ما نمی خورد، می خواهیم چه 
کار کنیم این اف ۴ ۱ها را! پس بدهیم بهشان. آنجا خب ما 
ایستادیم، هیاهو کردیم، مصاحبه کردیم و مقابله کردیم، 
جرئت نکردند این کار را بکنند؛ می خواستند
 پس بدهند. چند صباح بعدش، جنگ 
ایران و عراق پیشامد کرد. 

 * بخشی از قراردادها مربوط به اقالمی  می شد که
 نقل و انتقال آنها و مبالغ پرداختی شان انجام شده بود 

که مهم ترین آنها جنگنده های اف۱۴ آمریکایی بود
 که دولت شاه برای آنکه بتواند ژاندارم آمریکا

 در منطقه باشد از آمریکایی ها خریده بود.

روزهــای نوفل لوشــاتو و مصاحبه های داغ و پرشــور امام خمینی 
رحمهًْ اهلل، کلیدواژه ها و عبارت های به یادماندنی زیادی برای ادبیات سیاسی 
انقالب برجای گذاشــته اســت. یکی از این عبارت ها که بعداً به یکی از 
مبانی انقالب اســالمی و نقدهای مهم آن به اندیشه  پادشاهی بدل شد، 
»نفی روابط ســلطه آمیز« با کشورهای دیگر و »الغای قراردادهای دولت 
پهلوی« با دولت های اســتکباری بود. امام رحمهًْ اهلل معتقد بود که »تمام 
قراردادهایی که تا حاال بسته شده است در ایران - اگر از صدر مشروطه 
نگوییم، در زمان این دو تا سلطان، که عبارت از رضاشاه و محمدرضا شاه 
باشــد- تمام قراردادها برخالف قانون است و قراردادها همه باطل است، 
برای اینکه مجلْس مجلس قانونی نیست تا تصویب کند؛ سلطان سلطان 
قانونی نیست تا مثاًل عرضه بدارد به مجلس، تا نخست وزیر تعیین کند، تا 

امر به فتِح مجلس بکند.«]۱[
بنابراین با سقوط نظاِم پادشاهی در ایران، یکی از وظایفی که متوجه 
دولت موقت بود، الغای قراردادهای اســتعماری و از جمله قراردادهای 
نظامی بود. در همین رابطه بسیاری از قراردادهای نفتی و نظامی ملغی 
اعالم شد. سخنگوی دولت موقت در یک مصاحبه مطبوعاتی اعالم کرد که 
»قراردادهای تسلیحاتی با ایاالت متحده  آمریکا شامل خرید جنگنده های 
اف-۱۶، آواکس و ناوشکن های جنگی که با حجم نزدیک به ۹ میلیارد 

کشور خطرناک می دیدند.
اســتدالل دولت موقتی ها بر چند محور اســتوار بود؛ در ابتدا بیان 
می کردند که ایــن اقدام کاماًل مبتنی بر دیدگاه های امام اســت. امام 
رحمــهًْ اهلل در برخی بیانات خود با »آهن پاره« خواندن هواپیماهایی که 
شــاه در قبال اهدای نفت به غربی ها دریافت کرده بود گفته بودند که 
»همه  این قراردادهایی که ]منعقد[ کردند، قرارداد اسلحه ]منعقد[ کردند، 
باطل بوده این قرارداد. بیایند پول ما را بدهند و آهن هایشان را ببرند. نفت 

ما را بردید پولش را بدهید؛ آهن هایتان را هم ببرید مال خودتان.«]۳ [
این سخنان امام رحمهًْ اهلل از سوی دولت موقتی ها با برداشتی اشتباه 
و غلط روبرو شــد. منظور امام از این هواپیماها نه جنگنده های نظامی 

تهاجمی« هم داشــته باشد یا نه؟ دولت موقت و شخصیت های اساسی 
آن مطابق با دیدگاه های خود معتقد بودند که جمهوری اسالمی نیازی 
به سیاســت تهاجمی ندارد و آنچه ضروری اســت تنها توانایی دفاعی 
نظام است. برای همین هم جنگنده های اف۱۴ که فراتر از دیدگاه های 
دفاع محورانه و منبعث از تقکر تهاجمی آمریکا ساخته شده است به درد 

جمهوری اسالمی نمی خورد.
قدرت دفاعی و قدرت تهاجمی

چنیــن تفکری در نزد یاران انقالبی امام به شــدت محل تأمل بود. 
زرورق زیبای این سخنان نباید توجهات را از باطن خطرناک آن منصرف 
می کرد. نه هزینه  زیاد دلیلی بود برای از دست دادن هواپیماها و نه واقعاً 
هواپیماها به دردنخور بودند. یکی از نخستین و شدیدترین واکنش ها را 
حضرت آیت اهلل خامنه ای از خود نشان دادند. ایشان که آن زمان معاون 

بیندازد حداقل به چهارصد مستشار آمریکایی برای آموزش خلبان ها نیاز 
داریم... با در نظر گرفتن گرانی بیش از حد این هواپیماها اینکه هر ساعت 
پروازش برای ایران ۱/۵ میلیون دالر خرج برمی دارد و ثانیاً نگه داشتن 
این هواپیماها باعث وابستگی شدید ما خواهد شد، دولت تصمیم گرفته 
این هواپیماها را به آمریکا یا هر دولت دیگری که حاضر باشد بفروشد.«]۵ [
بنابراین دولت موقتی ها معتقد بودند که نگهداری اف۱۴ها هزینه بردار 
است و جدای از آن، اساساً »این نوع هواپیماها به درد ما نمی خورد.«]۶[ 
مدعای »به درد نخوردن« اف ۱۴ها مبتنی بر یک تفاوت فکری مهم در 
میان دولت موقتی ها و نیروهای انقالبی بود که مطابق با ادبیات سیاسی 
آن روزها این گونه تعبیر می شــد که جمهوری اسالمی باید »سیاست 

به خصوص حزم و دوراندیشی نشان داد. به ویژه این در شرایطی بود که 
آمریکایی ها هم بدشان نمی آمد که این سالح ها از دست ملِت انقالب کرده 
و ناسازگارِ ایران بیرون بیاید. حضرت آیت اهلل خامنه ای در این باره گفتند: 
» تردیــدی نداریم که دولت آمریکا بــا وضع کنونی ما به لغو برخی از 
قراردادهای گذشته به شدت تمایل دارد و بعضی از مقدورات نظامی ما 
را برای خود خطر بالقوه به حساب می آورد و بنابراین و به همین دلیل 
ما در مورد لغو قراردادها باید بســیار محتاطانه و دوراندیشــانه برخورد 
کنیم. تا وقتی به مرحله  خودکفایی نرسیده ایم ناچاریم تجهیزات نظامی 
و قطعات یدکی تجهیزات موجود را از خارج وارد کنیم. اما مهم آن است 
کــه در چگونگی قرارداد و نیز طرف قــرارداد یعنی آن دولتی که از او 
نیازمندی های خودمان را خواهیم خواست ترتیبی اتخاذ کنیم که ایجاد 
وابســتگی نکند. دولت های فروشنده  تجهیزات نظامی هم در شرایطی 

پرونده های کالسه 9609988519000035 و 9609988519000046 شورای حل اختالف حوزه 111 بخش 
سامن تصمیم نهایی شماره 9609978519000350

خواهان ها: 1. آقای محمداسماعیل سوری فرزند ابراهیم 2. آقای محمداسماعیل سوری فرزند ابراهیم همگی 
به نشانی سامن - روستای دهنو آورزمان منزل محمداسماعیل سوری

خواندگان: 1. شرکت بازرگانی آرشــام تجارت امرتات به مدیرعاملی پدرام جعفری و امیر مسلم زاده 2. آقای 
محمدرضا فعله گری 3. آقای محمدرضا فعله گری 4. شــرکت بازرگانی آرشام تجارت امرتات به مدیرعاملی 

پدرام جعفری و امیر مسلم زاده همگی به نشانی مجهول المکان.
خواسته ها: 1. مطالبه خسارت تاخیر تادیه 2. مطالبه خسارت تاخیر تادیه 3. مطالبه خسارات دادرسی 4. مطالبه 
خســارات دادرســی 5. مطالبه وجه 6. مطالبه وجه گردشکار: شورا با بررســی اوراق و محتویات پرونده ختم 

رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت بصدور رای می نماید.
»رای شورا«

در خصوص دادخواســت آقای محمد اســماعیل ســوری فرزند ابراهیم به طرفیت 1- شرکت آرشام تجارت 
امرتات به مدیرعاملی آقایان پدرام جعفری و امیر مســلم زاده اصل 2- آقای محمدرضا فعله گری به خواسته 
محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ چهار میلیون و پانصد هزار تومان به انضمام هزینه دادرســی 
و تأخیر تأدیه به اســتناد ســه فقره چک بدین شــرح که خواهان اظهار داشــته به خوانده ردیف دوم )آقای 
محمدرضا فعله گری( یک دست مبل استیل فروخته ام که وی بابت ثمن معامله سه فقره چک به شماره های 
272961/60-1395/9/30، 272963/46-1395/10/30 و 273953/33-1395/11/30 هر سه عهده بانک 
ملت شعبه سعدی رشت هر کدام به مبلغ یک میلیون و پانصد هزار تومان جمعا به مبلغ چهار میلیون و پانصد 
هزار تومان به دارنده حســاب خوانده ردیف اول )شرکت آرشام تجارت امرتات( به اینجانب واگذار نموده و با 
امضاء نمودن ظهر چک پرداخت وجه آن را به عهده گرفته که متاسفانه با ارائه چک ها به بانک محال علیه 
با صدور گواهی عدم پرداخت مواجه شــدم و با عنایت به مجهول المکان بودن خوانده ردیف دوم و شــناخته 
نشــدن خوانده ردیف ا ول بــه آدرس مندرج در گواهی عدم پرداخت و اعالم عجــز خواهان از ارائه آدرس 
خواندگان و  درخواســت ایشان مبنی بر دعوت مشارالیها از طریق درج آگهی در روزنامه کثیراالنتشار، مراتب 
طی دو نوبت به تاریخ 1396/2/3 و 1396/4/20 در روزنامه آگهی شده لکن خواندگان در جلسه شورا حاضر 
نشــده و الیحه ای نیز مبنی بر ارائه د لیل و مدرکی محکمه پســند از جانب ایشان که حکایت از برائت ذمه 
خویش یا بطالن دعوی خواهان نماید به این شــعبه ارســال ننموده علیهذا شورا با بررسی اوراق و محتویات 
پرونده و به لحاظ مســتند ابرازی خواهان که رونوشت مصدق چک و گواهی عدم پرداخت مربوطه است که 
داللت بر اشــتغال ذمه خواندگان نسبت به خواهان به میزان خواسته را دارد و مصون ماندن دعوی خواهان 
از هرگونه دفاع و تعرضی از ســوی خواندگان دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص داده و مستندا به مواد 
249-310 و 311 از قانون تجارت و مواد 198-519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره الحاقی ماده 
2 از قانون اصالح مواردی از قانون چک مصوب مورخ 1376/3/25 مجمع تشــخیص مصلحت نظام رای بر 
محکومیت خواندگان به صورت تضامنی به پرداخت مبلغ چهار میلیون و پانصد هزار تومان بابت اصل خواسته 
و مبلغ دویست و شصت و پنج هزار و پانصد تومان و بابت هزینه دادرسی و در خصوص خسارت تاخیر تأدیه 
و مأخذ اصل خواســته از مورخ سررســید چک تا زمان اجرا حکم که میزان آن بر مبنای نرخ شــاخص تورم 
محاســبه خواهد شــد در حق خواهان صادر و اعالم می دارد رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در این شــورا و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر  خواهی در دادگاه 

عمومی بخش سامن می باشد.

دادنامه

قاضی شوراهای حل اختالف حوزه ۱۱۱ بخش سامن
ساسانی م الف 1540

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مورخ 1395/12/8 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1- صورت های مالی سال 1394 مورد تصویب قرار گرفت.
2- موسسه حسابرســی و توسعه مدیریت امین آزمون به 
شماره ثبت 26932 به شناســه ملی 10320466885 به 
ســمت بازرس اصلی و آقای ناصــر پوررجبی طالمی به 
شماره کد ملی 6539219822 به سمت بازرس علی البدل 

برای مدت یک سال مالی تعیین شدند.
3- روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهــت درج آگهی های 

شرکت تعیین شد.
با ثبت این مستند تصمیمات انتخاب روزنامه کثیراالنتشار، 
تصویب ترازنامــه و صورت های مالــی، انتخاب بازرس 
انتخاب شــده توســط متقاضی در ســوابق الکترونیک 
شــخصیت حقوقی مرقــوم ثبت و در پایــگاه آگهی های 

سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 
گیالن - مرجع ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری رشت

آگهی تغییرات شرکت نوید 
جوجه گیالن شرکت سهامی 
خاص به شماره ثبت 4۳4۹ 
و شناسه ملی ۱0۷۲0۱۷۷۸4۷ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 

مورخ 395/12/3 1 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
1- صورت های مالی سال 1394 مورد تصویب قرار گرفت.
2- موسسه حسابرسی و توســعه مدیریت امین  آزمون به 
شــماره ثبت 26932 و شناســه ملی 10320466885 به 
نمایندگی آقای عرفان ذبیحی به شماره ملی 6469376525 
به سمت بازرس اصلی و آقای رضا صدیقی نژاد حسن کیاده 
به شــماره ملی 2739779119 به سمت بازرس علی البدل 

برای مدت یک سال انتخاب شدند.
3- روزنامه کثیراالنتشــار کیهان بــرای درج آگهی های 

شرکت انتخاب گردید.
با ثبت این مستند تصمیمات تصویب ترازنامه و صورت های 
 مالــی، انتخاب روزنامــه کثیراالنتشــار،  انتخاب بازرس

 انتخاب شــده توســط متقاضی در ســوابق الکترونیک 
شــخصیت حقوقی مرقــوم ثبت و در پایــگاه آگهی های 

سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 
گیالن - مرجع ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری رشت

آگهی تغییرات شرکت زرین پای 
مازران شرکت سهامی خاص

 به شماره ثبت 4۹۹۳ 
و شناسه ملی ۱0۷۲0۱۸4۱۹0

رئیس شعبه شورای حل اختالف شورای حل اختالف 
شماره 5 شهرستان شهرکرد - رحمان آماده

آگهی حصر وراثت

شهرکرد - خیابان کاشانی - دادگستری شهرستان شهرکرد - 
مجتمع شوراهای حل اختالف شهرکرد

خواهان رونوشت حصر وراثت قربانعلی غریب قلعه تکی فرزند صفر به 
شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کالسه 9609983844500342 
از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شــادروان مهری نصیری فرزند قبــاد در اقامتگاه دائمی خود بدرود 

حیات گفته و ورثه حین الفوت آن مرحومه منحصر است به:
1- علیرضا غریب قلعه تکی فرزند صفر متولد 1340 ش ش 843 )فرزند(
2- ذ بیح اله غریب قلعه تکی فرزند صفر متولد 1353 ش ش 7 )فرزند(
3- قربانعلی غریب قلعه تکی فرزند صفر متولد 1351 ش ش 4 )فرزند(
4-  اختر غریب قلعه تکی فرزند صفر متولد 1348 ش ش 43 )فرزند(

5- کشور غریب قلعه تکی  فرزند صفر متولد 1345 ش ش 908 )فرزند(
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور یک نوبت آگهی 
می گردد تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی 
نزد او می باشد از تاریخ نشــر آگهی ظرف مدت یک ماه به این دادگاه 

تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای پرویز عباس پور دارای شناســنامه شــماره 42647 به شــرح دادخواســت به کالســه 
700997/ش96/67 از این شــورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شــادروان بهلول عباسپور میاندوآب به شناسنامه 2404 در تاریخ 96/5/25 اقامتگاه دائمی خود 

بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به :
1- سیروس عباس پور میاندوآب فرزند بهلول پسر متوفی

2- محمدحسین عباس پور میاندوآب فرزند بهلول پسر متوفی 
3- داریوش عباس پور میاندوآب فرزند بهلول پسر متوفی

4- بهروز عباس پور میاندوآب فرزند بهلول پسر متوفی
5- پرویز عباس پور میاندوآب فرزند بهلول پسر متوفی

6- کورش عباس پور میاندوآب فرزند بهلول پسر متوفی
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور به استناد ماده 362 قانون امور حذفی را در 
یک نوبت آگهی می نماید تا هرکســی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشــد از 

تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه ۶۷ شورای حل اختالف 
شورای حل اختالف ارومیه - تاج الدین شاه مرادی

آگهی فقدان سند مالکیت

جالل شجاعی - رئیس ثبت ناحیه دو سنندج

آقای امیر ارسالن بیوند با تقدیم برگ استشهادیه مدعی هستند  مالکیت ششدانگ پالک 2266 
فرعی از 87 فرعی از 1319 الی 1326 اصلی واقع در بخش یک ســنندج بنام آقایان سیامک و 
اقبال شــهرتین بابا شیخی هر کدام به نسبت سه دانگ مشاع صادر و تسلیم سپس تماما برابر 
سند قطعی شماره 108207 مورخ 91/4/27 دفتر 3 سنندج به ایشان انتقال گردیده است و برابر 
سند رهنی شماره 113107 مورخ 91/10/24 دفتر 3 سنندج در قبال مبلغ 470/000/000 ریال 
در رهن بانک ملت و همچنین مازاد ملک نیز برابر بخشــنامه شماره 94/543 مورخ 94/4/17 
مســتند به نامه شماره یک سیارد 11 مورخ 94/1/17 شــعبه یازدهم دادسرای سنندج در قبال 
مبلغ 600/000/000 ریال تحت بازداشت قرار دارد، بعلت سهل انگاری مفقود و از بین رفته و از 
این اداره تقاضای صدور سند مالکیت المثنی را نموده اند لذا مراتب در اجرای ماده 120 آئین نامه 
اصالحی قانون ثبت مصوب 1380/11/14 در یک نوبت منتشــر تا هرکس مدعی انجام معامله 
و یا وجود سند مالکیت نزد خود است از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز به این اداره 
مراجعه و اعتراض نماید در غیر این صورت برابر مقررات سند مالکیت المثنی صادر خواهد شد.

قاضی شورای حل اختالف واحد چهار آذرشهر
حسن نجفی

»آگهی حصر وراثت«
آقای جمال برزگر قاضی به شماره شناسنامه 299 و شماره ملی 1699412774 و طی کالسه پرونده 
960332 درخواســت گواهی حصر وراثت نموده توضیح داده مرحومه رباب بادگیسو دهخوار قاضی به 
شــماره شناسنامه 280 و شــماره ملی 1699293252 صادره از آذرشهر به سال 94/4/3 فوت نموده 

است و وراث حین الفوت وی عبارتند از:
1- احمد برزگر قاضی به ش.ش 18479 و ش ملی 1698654820 صادره از آذرشــهر بعنوان پســر 

متوفی
2- محمد برزگر قاضی به ش.ش 220 و ش ملی 1699380562 صادره از آذرشهر بعنوان پسر متوفی
3- جمال برزگر قاضی به ش.ش 299 و ش ملی 1699412774 صادره از آذرشهر بعنوان پسر متوفی
4- مهــری برزگر قاضی به ش.ش 101 و ش ملی 1699395225 صادره از آذرشــهر بعنوان دختر 

متوفی
5- فرزانــه برزگر قاضی به ش.ش 268 و ش ملی 1699454116 صادره از آذرشــهر بعنوان دختر 

متوفی
لذا مراتب یک مرتبه آگهی می شود چنانچه اعتراض یا وصیت نامه ای از متوفی نزد کسی باشد ظرف 

مدت یک ماه پس از نشر آگهی به این شورا تقدیم و اال حصر وراثت صادر خواهد شد.
قاضی شورای حل اختالف واحد دو آذرشهر 
حسن پوراللیهار

»آگهی حصر وراثت«
خانم لیال جاهدی دانالو به شــماره شناسنامه 2783 و شماره ملی 1380261317 و طی کالسه 
پرونده 960353 درخواســت گواهی حصر وراثت نموده توضیح داده مرحوم صمد جاهدی دانالو 
به شــماره شناسنامه 132 و شماره ملی 5069614096 صادره از عجب شیر به سال 92/12/13 

فوت نموده است و وراث حین الفوت وی عبارتند از:
1- لیــال جاهدی دانالو به ش.ش 2783 و ش ملی 1380261317 صادره از تبریز بعنوان دختر 

متوفی 
2- فریــدون جاهدی دانالو به ش.ش 1728 و ش ملی 0061373028 صادره از تهران بعنوان 

پسر متوفی 
3- حاجیــه میرزائی دهقــان به ش.ش 11527 و ش ملی 1698585276 صادره از آذرشــهر 

بعنوان زوجه متوفی
لذا مراتب یک مرتبه آگهی می شود چنانچه اعتراض یا وصیت نامه ای از متوفی نزد کسی باشد 

ظرف مدت یک ماه پس از نشر آگهی به این شورا تقدیم و اال حصر وراثت صادر خواهد شد.

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه: ۹۶0004۸
بدینوســیله بــه عابد ســاعدی صوفیــان بدهکار پرونده کالســه 
139604032035000047/1 که برابر گزارش 1396/4/24 شناخته 
نگردیده اید ابالغ می گردد که برابر ماده 77 قانون شــهرداری ها بین 
شما و شهرداری ســنندج مبلغ 428/514/900 بدهکار می باشید که 
براثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس 
از تشــریفات قانونی اجرائیه صادر و بکالسه فوق در این اجراء مطرح 
می باشــد لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی به شما 
ابــالغ می گردد از تاریخ انتشــار این آگهی که تاریــخ ابالغ اجرائیه 
محســوب اســت فقط یک نوبت در روزنامه درج و منتشر می گردد 
ظرف مدت ده روز نســبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این 
صورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه 

شما تعقیب خواهد شد.
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی سنندج

»آگهی حصر وراثت«
آقای عباس جمشیدی ســیالب به شماره  شناسنامه 802 و شماره ملی 1698804709 و طی کالسه 
پرونده 960349 درخواســت گواهی حصر وراثت نموده توضیح داده مرحوم حسین جمشیدی سیالب 
به شــماره شناسنامه 12 و شماره ملی 1699504741 صادره از آذرشهر به سال 96/5/23 فوت نموده 
است و وراث حین الفوت وی عبارتند از: 1- اعظم غانچی به ش.ش 11030 و ش ملی 1698580304 
صادره از آذرشــهر به عنوان زوجه متوفی، 2- مهین جمشــیدی ســیالب بــه ش.ش 17 و ش ملی 
1699579962 صادره از آذرشهر به عنوان دختر متوفی، 3- رقیه جمشیدی سیالب به ش.ش 1115 
و ش ملی 1698807732 صادره از آذرشــهر به عنوان دختر متوفی، 4- شــهین جمشیدی سیالب به 
ش.ش 174 و ش ملی 1699917477 صادره از آذرشــهر به عنوان دختر متوفی، 5- عباس جمشیدی 
ســیالب به ش.ش 802 و ش ملی 1698804709 صادره از آذرشهر به عنوان پسر متوفی، 6- یوسف 
جمشــیدی سیالب به ش.ش 203 و ش ملی 1699630003 صادره از آذرشهر به عنوان پسر متوفی، 
7- ابوالفضل جمشــیدی ســیالب به ش.ش 5 و ش ملی 1699645108 صادره از آذرشهر به عنوان 
پسر متوفی، 8- عادل جمشیدی سیالب به ش.ش 35 و ش ملی 1699916081 صادره از آذرشهر به 
عنوان پســر متوفی، 9- محسن جمشیدی سیالب به ش.ش 1116 و ش ملی 1698807740 صادره 
از آذرشهر به عنوان پسر متوفی، 10- رسول جمشیدی سیالب به ش.ش 0 و ش ملی 1690037318 

صادره از آذرشهر به عنوان پسر متوفی.
لذا مراتب یک مرتبه آگهی می شــود چنانچه اعتراض یا وصیت نامه ای از متوفی نزد کسی باشد ظرف 

مدت یک ماه پس از نشر آگهی به این شورا تقدیم واال حصر وراثت صادر خواهد شد.
قاضی شورای حل اختالف واحد دو آذرشهر- حسن پور اللهیار

آگهی تغییرات شرکت صفاهان سازه تفتان سهامی خاص 
به شماره ثبت ۷۲۷۸ و شناسه ملی ۱400۶۹۷۳۲۸۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1396/06/12 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
1- اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین شدند:

آقای امید ریگی به شــماره ملــی 6110018414 و آقای پدرام آزماینده به شــماره ملی 1199951552 و 
آقــای حامد آرمانی به شــماره ملی 1190015048 به عنوان اعضاء هیئت مدیره به مدت باقیمانده 2 ســال 

انتخاب گردیدند.
با ثبت این مســتند تصمیمات انتخاب مدیران 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 سیستان و بلوچستان 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زاهدان

آگهی تغییرات شرکت صفاهان سازه تفتان سهامی خاص 
به شماره ثبت ۷۲۷۸ و شناسه ملی ۱400۶۹۷۳۲۸۹ 

به استناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ 1396/06/12 تصمیمات ذیل اتخاذ شد.
1- آقای حامد آرمانی به شــماره ملی 1190015048 به ســمت رئیس هیئت مدیــره و آقای پدرام آزماینده 
به شــماره ملی 1199951552 به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره هیئت و آقای شهرام کیانی به شماره ملی 
1289741255 به ســمت مدیرعامل )خارج از شــرکت( و آقای امید ریگی به شماره ملی 6110018414 به 

سمت عضو هیئت مدیره شرکت برای باقی مانده 2 سال انتخاب گردیدند.
2- کلیــه اوراق و اســناد تعهدآور ازقبیل چک و ســفته و برات با امضای آقای حامــد آرمانی یا آقای پدرام 
آزماینده و همراه با مهر شــرکت معتبر و اوراق عادی امضا آقای حامد آرمانی یا آقای پدرام آزماینده و همراه 

با مهر شرکت معتبر است.
 3- محل شــرکت در واحد ثبتی زاهدان به آدرس جدید: سیستان و بلوچستان شهر زاهدان - معلم - کوچه 
میالن 5 - کوچه معلم 8 - کد پســتی 9816845466 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق 

اصالح گردید.
با ثبت این مســتند تصمیمات تعیین ســمت مدیران، تغییر محل )تغییر نشــانی در یک واحد ثبتی(، تعیین 
دارندگان حق امضاء انتخاب شــده توســط 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 سیستان و بلوچستان
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زاهدان

م الف 2053

م الف 2053

چــون نصرالــه کمالــی مالک خودرو ســواری ســمند ســورن EF7 به شــماره 
انتظامــی 524 ن89 ایران 63 شــماره موتور 147H0110992 شــماره شاســی 
NAACS1HE8EF051689 به علت فقدان ســند کمپانی سند مالکیت )برگ 
سبز( و اســناد محضری تقاضای رونوشت المثنی نموده اســت لذا چنانچه هرکس 
ادعایی درمورد خودرو مذکور دارد ظرف مدت ده روز به دفتر حقوقی سازمان فروش 
شــرکت ایران خودرو واقع در پیکان شهر ساختمان سمند مراجعه نماید. بدیهی است 
پــس از انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شــد. مدت اعتبار این 

آگهی یکسال است.

آگهی ابالغ  دادخواست و وقت رسیدگی
بدینوسیله به آقای الیاس کاظمی فر فرزند حسین فعال مجهول المکان ابالغ می شود که خانم مریم طاهری 
دادخواســتی به خواســته مطالبه وجه به طرفیت شما به شعبه هشتم شــورای حل اختالف سبزوار ارائه و به 
کالســه 8/96/243 ثبت و برای روز 96/7/26 مورخه چهارشنبه ساعت 17/15 وقت رسیدگی تعیین گردیده 
اســت لذا به استناد ماده 73 ق-آ-د-م مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار درج می گردد شما می توانید 
قبل از رســیدگی به دبیرخانه شورای حل اختالف شعبه 8 شهرستان ســبزوار مستقر در مجتمع شماره حل 
اختالف به نشــانی چهارراه دادگستری مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر جهت رسیدگی در شورا حاضر شوید. در صورت عدم حضور غیابا رسیدگی خواهد شد.

مسئول دبیرخانه ۸ شورای حل اختالف سبزوار

پروانه بهره برداری به شماره 4845-06 مورخ 77/4/14 
به نام شرکت تعاونی بسته بندی محصوالت کشاورزی 
ســنابل خوزستان ثبت شده، صادره از سازمان صنعت، 
معدن و تجارت استان خوزســتان مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

ســند کمپانی سمند سورن مدل 1396 رنگ سفید 
به شــماره انتظامی 138 س 23 ایران 51 شماره 
شاســی NAACY1YE3HF295950 شماره 
بنام ماجد اشرافی مفقود   153H0003673 موتور

گردیده از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت هوشمند رانندگی به شماره 2974029 متعلق به آقای محمدرضا 
منصوری راد فرزند حمزه به شــماره شناسنامه 2994 صادره از اراک 
متولد 1360/6/5 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. و کارت 
هوشمند خودرو مربوط به خودرو کامیون بنز مدل  LP608 به رنگ 
نارنجی- روغنی مدل 1357 به شماره شهربانی 262 ع45-ایران 47 
و شماره موتور 10046899 و شماره شاسی 14430937 مفقود شده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای/ خانم سیدعلی محمودی فرزند حسین
خواهان آقای/خانم .... دادخواســتی به طرفیت خوانده آقای/خانم.... به خواســته .... مطرح که به این شعبه 
ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609983492600411 شورای حل اختالف شماره 6 شهرستان رفسنجان 
ثبت و وقت رســیدگی مورخ 1396/8/22 ســاعت 16:15 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 
73 قانون آ ئین دادرســی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
متصدی امور دفتری دادگاه شورای حل اختالف شماره ۶ شهرستان 
رفسنجان - سمیه صفاری
استان کرمان - شهرستان رفسنجان - خیابان امام خمینی - ساختمان دادگستری قدیم

آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به خوانده
کالســه پرونده: 96/693 وقت رسیدگی: روز یکشنبه مورخ 96/7/30 ســاعت 10 صبح خواهان: هادی عباسی فرزند 
محمدعلی خوانده: کاظم رحیمی فرزند منصور خواســته: مطالبه مبلغ 145/000/000ریال بابت مابه التفاوت خرید یک 
دستگاه خودروی کمپرسی و نپرداختن بیمه و هزینه خسارات دادرسی. خواهان دادخواستی تسلیم شورای حل اختالف 
حوزه یک شــهر عســلویه نموده که جهت رسیدگی به این شــورا ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده به علت 
مجهول المکان بودن خوانده به درخواســت خواهان و دستور شورا به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر شورا 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی 

حضور به هم رساند. چنانچه بعدا ابالغی بوسیله آگهی الزم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
رئیس شورای حل اختالف حوزه یک شهر عسلویه

آقای محمدهادی شــجاعی باغینی فرزند جواد دارای شناســنامه 1036 به 
شــرح دادخواست شماره 655/16/96 مورخ 96/6/22 توضیح داده شادروان 
جواد شــجاعی باغینی فرزند اکبر بشناســنامه 5 در تاریخ 95/7/5 در شهر 

کرمان فوت شده و وراث منحصر حین الفوت وی عبارتند از: 
1- حامد شــجاعی باغینی فرزند جواد ش.ش 2980012335 ت.ت 1368 
نســبت با متوفی فرزند 2- محمدهادی شجاعی باغینی فرزند جواد ش.ش 
1036 ت.ت 1360 نســبت با متوفی فرزند3- آمنه شــجاعی باغینی فرزند 
جواد ش.ش 2233 ت.ت 1358 نســبت با متوفی فرزند4- مهدیه شجاعی 

باغینی فرزند جواد ش.ش 639 ت.ت 1362 نسبت با متوفی فرزند
5- سمیه شجاعی باغینی فرزند جواد 2589 ت.ت 1363 نسبت با متوفی فرزند

6- محمدمهدی شــجاعی باغینی فرزند جــواد ش.ش 638 ت.ت 1362 
نسبت با متوفی فرزند

7- صدیقه حقیقی فرزند عباس ش.ش 195 ت.ت 1337 نسبت با متوفی همسر.
لذا مراتب یک نوبت در روزنامه های کثیراالنتشــار آگهی می شــود چنانچه 
کســی اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشــخاصی  باشد ظرف 
مدت یک ماه از نشــر آگهی به شورای حل اختالف تقدیم دارد و اال گواهی 
صادر خواهد شــد و هر وصیتنامه ای جز رسمی و سری که بعد از این موعد 

ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
شورای حل اختالف شماره ۱۶ استان کرمان

آگهی 
قوه قضائیهحصر وراثت

شورای حل اختالف
دادگستری استان کرمان


