
گزارش روز

افقی:
1- اصلی فراموش شده در برخوردهای اجتماعی 2- چین 
و شــکن -  عنوانی برای دیپلمات اخراج شده 3- کشور و 
سرزمین - مانع و بازدارنده از انجام کار - شاعر آن را اساس 
راســتی می داند 4- عالمت جمع در زبان عربی - کتابی از 
شهید اول - شایسته و سزاوار - نیاز اول تمام موجودات زنده 
5- جنگی که گروه خوارج بر علیه موالی متقیان برپا کردند 
- کتاب ارزشمند شــیخ الرئیس در علم طب - شکستنش 
آسان است 6- نوعی پرتقال نیمه جنوبی کشورمان- شهری 
در اســتان فارس - یادگاری ارزشمند از حضرت زهرا)س( 
7- قسمت مرکزی اتم - یکی از خیابان های قدیمی جنوب 
شرق پایتخت -عالمت تقسیم 8- دستورالعمل وزارت نیرو در 
مورد المپ های اضافی - مادر عرب - آخرین پیامبری که وارد 
بهشت می گردد 9- ویتامینی که از نور خورشید هم به دست 
می آید - دریاچه ای در آسیای صغیر - فاتح خیبر - پرنده ای 
لذیذ گوشت 10- هرگز از قرآن جدا نیستند - اولین انسانی 
که روزه گرفت - زیرک و باهوش 11 - باال آوردن پاشــنه 
کفش - نمازی که به تنهایی خوانده شود 12- گروه بزرگی 
از مردم که دارای ظاهری یک رنگ و مشــابه هســتند - به 
دســت آوردن - اکنون 13- آموختنی سر کالس - دریایی 
میان کشور ایتالیا و اروپای شرقی - قیمت بازاری 14- نام 
گرامی مادر حضرت علی علیه السالم - مقابل و برابر - خانه 
آذری 15- پایتخت کشور فیلیپین- آنکه به واسطه تنبیه و 
مجازات به نادرستی عمل خودآگاه شده - می گویند بزرگی 

به آن است نه به سال.

عمودی:
1- اولین قرب به خالق یکتا و بی همتا 2- نگه داشتن 
آن از ســوی معصومین علیه السالم سفارش بسیار 
شــده اســت - عمق و گودی 3- آلیاژي از مس و 
سرب - چگونگی توالی و تناوب چیزی - روستایی 
خوش آب و هوا در شمال شرق تهران 4- در قدیم 
به رئیس محله می گفتند - تیپ یا یگانی در نیروی 
هوایی - پشت سر نهادن راه 5- بزرگترین سرمایه 

انسان در نزد دیگران - خداوند هرگز ندارد - پایتخت 
بهرام گور 6- ضمیر شیطانی - از درختان گرمسیری 
که میوه اش در درمان بسیاری از بیماری ها موثر است 
- از اماکن مقدس در نزد زرتشتیان 7- بزرگترین 
بندر تجاری کشور عراق - واحد پول کشور قطر - 
درخت تسبیح 8- ملکه خدایان و الهه ازدواج در نزد 
یونانیان باستان - نوجوان رشید و شهید امام  حسن  
مجتبی)ع( در صحرای کربال - آینه فرهنگ و تمدن 
یک ملت اســت 9- جزیره ای در خلیج فارس - از 
نام های بهشــت- الیه محافظ زمین در برابر تابش 
مستقیم نور خورشید 10- سوره صد و هفتم قرآن 
کریم - شــهید بزرگ کوفه - یار مهربان 11- پس 
ندادنی خسیس - ماه هشتم از سال میالدی - قدم 
یکپا - کمیته تصمیم گیرنده در فدراســیون های 
ورزشی 12- از روزنامه های چاپ دوران قاجار - نوعی 
فامیل - کشیدنی کارشناسان راهنمایی و رانندگی از 
صحنه تصادف 13- دارای مقام و منزلت - خانواده 
بانفوذ ایرانی در دستگاه حکومتی  هارون الرشید که 
سرانجام مورد غضب وی قرار گرفتند - از خدایان 
مصریان باستان 14- دری برای داخل شدن - دهی 
که به از صد شهر خراب است - گشودن 15- اولین 
شاعر پارسی گویی که در مدح اهل بیت علیه السالم 

شعر سروده اند.

شماره 10967 جدو    ل

صفحه 5
پنج شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۶ 

۲۸ محرم ۱4۳۹ - شماره ۲۱۷5۰

آگهی تغییرات شرکت میهن راه پاسارگاد با مسئولیت محدود 
به شماره ثبت 462585 و شناسه ملی 14004500839

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران)96931( 

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1396/04/01 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: محمد رضائی به کد ملی 3931560821 و میرهادی فهمی نژاد به کد ملی 
1380468817 )خارج از شرکاء( و رضا شمس به کد ملی 2120263442 )خارج از شرکاء( 

به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند.

آگهی تغییرات شرکت نوسازی و عمران اکباتان شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 89422 و شناسه ملی 10101337982 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )96929(

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1396/7/4 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1- محل 
شــرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس اســتان تهران- شــهر تهران- نظامی گنجوی- 
خیابان چهل شــاهد- خیابان رســتگاران- پالک: 9- طبقه: پنجم- واحد: 13 کدپستی: 

1434887841 تغییر یافت.

آگهی تغییرات شرکت منزلگاه سهامی خاص
 به شماره ثبت 12003 و شناسه ملی 10100468555 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )96928(

به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1396/3/3 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امضای 
کلیه اوراق و اســناد تعهدآور از جمله چک، ســفته و بروات با امضای مدیرعامل و رئیس 
هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت و اوراق عادی و مراسالت با امضای مدیرعامل همراه 

با مهر شرکت معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت منزلگاه سهامی خاص
 به شماره ثبت 12003 و شناسه ملی 10100468555 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )96927(

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1396/03/03 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 1395/12/30 مورد تصویب 
قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بهداد حساب آریا به شناسه ملی 
10320849506 به ســمت بازرس اصلی و آقای مهدی کاظمی مطلق به شماره 
ملی 1552239152 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب 
شدند. روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. اعضای 
هیات مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: خانم مهین رحمانی 
به شماره ملی 0044621477 به سمت رییس هیات مدیره خانم مژگان رحمانی 
به شماره ملی 0040779696 به سمت نایب رییس هیات مدیره آقای علی اصغر 
رحمانی به شماره ملی 0044187602 به سمت مدیرعامل  و عضو هیات مدیره 

شرایط و فرم اشتراک نشریات کیهان در شهرستانها
متقاضیان محترم می توانند با توجه به جدول زیر نسبت به انتخاب هر یک از نشریات مورد عالقه و واریز مبلغ اشتراک به حساب 0106713595009 )سیبا( 
بانک ملی شعبه سعدی جنوبی کد 69 به نام حسین شریعتمداری )موسسه کیهان( و ارسال اصل فیش بانکی همراه با فرم تکمیل شده ذیل به صندوق پستی 

11365/3631 با پست سفارشی نسبت به برقراری اشتراک خود اقدام نمایند.

1-کپی فیش بانکی و قبض سفارشی را تا پایان مدت اشتراک حتما نزد خود نگهداری نمائید.
2-در صورت تغییر قیمت نشریات و یا هزینه پستی، معادل مبلغ پرداخت شده، نشریه مورد تقاضا ارسال می گردد.

3-مجموعه روزنامه های کیهان فارسی، کیهان انگلیسی و کیهان عربی در طول هفته در یک روز ارسال می شود.
4-ارسال از طریق پست عادی قابل پیگیری نیست و موسسه هیچگونه مسئولیتی در تاخیر یا عدم تحویل آن ندارد.

5-در صورت تمایل به اشتراک چند نشریه، برای هر کدام فیش بانکی جداگانه تهیه فرمائید.
6-همچنین برای اشتراک نشریات کیهان می توانید به دفاتر کیهان در سراسر کشور مراجعه فرمائید.
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به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/4/1 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد 
اعضای هیئت مدیره به 3 نفر افزایش یافت و در نتیجه ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصالح 
گردید. موضوع شــرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید: انجام 
کلیه امور عمرانی اعم از پیمانکاری ساختمان های مشاوره، مقاطع کاری )مسکونی، اداری، دولتی، 
خصوصی، تعاونی، بیمارستانها و نهادها، انبوه سازی و شهرک سازی و سوله سازی( از هر نوع سازه ای 
و انجام و عرضه خدمات کلیه کارهای عمرانی و ســاختمانی اعم از طراحی، محاســبه و نظارت و 
اجرای ســاختمان و پشتیبانی پروژه های عمرانی، تأسیساتی و خدماتی و مقاوم سازی ساختمان ها 
و مشــارکت در ساخت، محوطه سازی، ایجاد فضای ســبز آبیاری و آبرسانی و زهکشی، راهسازی، 
جدول کشی، راه، باند، سیویل فرودگاه، راه های ریلی، راه های زیرزمینی، پل سازی، تونل، سدسازی، 
مخازن آب، کانال های انتقال آب، شبکه های جمع آوری و انتقال آب و فاضالب- تأسیسات مکانیکی 
و برقی و مخابراتی شامل طراحی، تهیه و نصب و راه اندازی، تعمیر و نگهداری و تأسیسات حرارتی 
و برودتی و کلیه امور مربوط به آنها و ساخت تأسیسات پست فشار قوی و ضعیف و لوله کشی گاز 
و تولید و توزیع و انتقال نیرو اعم از نیروگاه ها، شــبکه های برق و پست های توزیع- خطوط انتقال 
)برق، نفت و گاز(، تأسیسات و تجهیزات ساختمان )برق، نفت و گاز(، ایستگاه های پمپاژ و نیروگاه، 
شبکه های رایانه ای و دوربین های مداربسته، انواع شبکه های پستی، شبکه های انتقال تأسیس کارخانه 
و کارگاه تولیــدی و صنعتی و انجام کلیه امور بازرگانی و تجاری، واردات و صادرات کلیه کاالهای 
مجاز، تأمین مصالح و ماشین آالت موردنیاز، خرید و فروش و تهیه و توزیع، شرکت در مناقصات و 
مزایدات دولتی و خصوصی داخلی و خارجی و اخذ و اعطای نمایندگی در صورت ضرورت قانونی 

انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای الزم.

آگهی تغییرات شرکت میهن راه پاسارگاد 
با مسئولیت محدود به شماره ثبت 462585 

و شناسه ملی 14004500839

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )96930(

وعده های برجامی همچنان در حد یک 
وعده باقی مانده و مشترک بودن توافق با 
وجود بدعهدی های ایاالت متحده آمریکا به 
شدت تحت الشعاع قرار گرفته است، با این 
اوصاف دستاورد تلقی کردن برجام محلی از 
اعراب ایجاد می کند که وقتی توافقی کامل 
اجرا نشد وطرف مقابل از روز اول بدعهدی 
و کارشکنی می کند چگونه می توان از آن به 

عنوان دستاورد یاد کرد؟
انحــراف از برجام زمانی صــورت گرفت که 
وعده هــای داده شــده بــه روی کاغــذ ماند و 
بدعهدی های مکرر شیطان بزرگ به عنوان عضوی 
از 1+5 باعث شده تا مشترک بودن این برنامه به 

اصطالح جامع محسوس نباشد.
اما ســؤال اساســی از دولتمردان جمهوری 
اسالمی این است که وقتی با این همه بدعهدی های 
طرف مقابل روبرو هســتیم و تاکنون دســتاورد 
قابل مالحظه ای شــامل حال کشورمان نشده و 
رئیس جمهور آمریکا بارها و با صراحت اعالم کرده 
که برجام را تایید نمی کند، دیگر چه اصراری است 
که ما به صورت یک جانبه بر بدعهدی های غربی ها 

ایستادگی کنیم؟
در گزارش پیش رو به تحلیل و بررســی این 
موضوع در گفت وگو با کارشناســان سیاســی و 

بین الملل پرداخته ایم. 
تعهد از سوی طرف بی تعهد!

بی اعتمادی نســبت به دولت ایاالت متحده 
آمریکا امر واضحی است که پس از پیروزی انقالب 
اسالمی بر همگان مشهود شد، آمریکا یا به تعبیر 
زیبای امام راحل » شیطان بزرگ« با روانه داشتن 
جنایت هایش در سراسر جهان نشان داده است 
که درقبال هیچ کشــور و موضوعی تعهد ندارد، 
بنابراین تعهد گرفتن از طرفی به این بی تعهدی 

دقیقا مثال آزموده را آزمودن است.
ولی اهلل نانواکناری عضو کمیســیون امنیت 
ملی و سیاســت خارجی مجلس شورای اسالمی 
در گفت وگو با گزارشگر روزنامه کیهان می گوید: 
»در پایان مذاکرات هسته ای توافق شد که همگی 

بر آنچه تعهد کردند عمل کنند. جمهوری اسالمی 
به هر آنچه تعهد کرده بود جامه عمل پوشانید اما 
طرف مقابل، اگر نگویم به هیچ کدام از تعهداتشان 
عمل نکردند حداقل می توان گفت بخش کثیری 

از آن را به بدعهدی کشاندند.«
نماینــده مردم شهرســتان های بابلســر و 
فریدونکنار در مجلس شــورای اسالمی در ادامه 
می افزاید: »یکی از این طرف ها که به هیچ کدام 
از تعهداتــش عمل نکرد ایــاالت متحده آمریکا 
است و انتظار ما این است که دیگر اعضاء نسبت 
به آمریکا موضع قاطع و دقیقی بگیرند تا با بسیج 
افکار عمومی جامعه جهانی، آمریکا پاســخ گوی 

بدعهدی های خود باشد.«
نانواکناری با اشاره به اینکه اگر آمریکا بدعهدی 
می کند اروپایی ها هم نباید دنباله رو او باشــند، 
تاکید می کند: »مواضع صریح از سوی اروپا، آمریکا 
را وادار به پاســخ درست خواهد کرد، گرچه ما از 
ابتدا بر اساس فرموده های مقام معظم رهبری و 
سخنان حکیمانه امام خمینی)ره( می دانستیم که 

آمریکا قابل اعتماد نیست.«
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
دربــاره اینکه آمریکایی ها پس از پیروزی انقالب 
اســالمی همواره به دنبال بهانه جویی نسبت به 
جمهوری اسالمی ایران بوده اند، تصریح می کند: 
»هرآنچه خودشان نســبت به حقوق بشر عمل 
نکردند به ایران نسبت دادند، پشت صحنه طراح 
داعش و تروریسم بودند اما به ایران نسبت داده و 
در تمامی موضوعات هسته ای و غیرهسته ای هرگز 
به دنبال حقیقت ماجرا نبودند بلکه مشکل آنها با 

اصل گفتمان انقالب اسالمی است.«
حاشیه های پررنگ تر از متن

بدون شک داستان قطع یا وصل بودن سوئیفت 
و امکان بازگشایی ال سی از همان ساعات اولیه 
اجرای برجام از مهم ترین حواشــی پیرامون این 

توافق بین المللی بود.
 حسن روحانی در نخستین پیام خود بعد از 
اجرای برجام اعالم کرد که از همان ســاعت های 
اول اجرای برجام 1000 ال ســی باز شده است. 

نگاهی به برجام
 و میزان پایبندی طرف های مذاکره

انتظار تعهد از طرف

  ✍  هدیه آقاپور  

جابرعهدبد می
هنوز مصاحبه رئیس جمهور تمام نشــده بود که 
فعــاالن اقتصادی با رد کردن ادعای رئیس دولت 
تدبیر و امید اعالم کردند که هنوز با مشــکالت 
روابط کارگزاری رو به رو هستند و امکان بازگشایی 
ال سی وجود ندارد، همچنین پیام سوئیفت هم از 

بانک های ایرانی قابل انتقال نیست. 
اظهارات ضد و نقیص مســئوالن دولتی در 
مورد بازگشــایی ال سی و سوئیفت بعد از برجام 
کار را به جایی کشاند تا مسئوالن بانک مرکزی 
از خبرنگاران دعوت کنند و به آنها نشــان دهند 
که پیام ســوئیفت قابلیت انتقــال را در دوران 

پسابرجام دارد.
 این درحالی است که بعد از مدتی مشخص 
شد تا روابط کارگزاری برقرار نشود، سوئیفت به 
تنهایی نمی تواند مشــکل مبادالت پولی ایران را 

حل کند. 
اکنون با گذشت نزدیک به دوسال از این ماجرا 
همچنان گشایش محسوسی در این زمینه ایجاد 
نشده اســت. یک کارشناس مسائل اقتصادی به 
گزارشگر روزنامه کیهان می گوید: »شاهد هستیم 
که همچنان در بحــث مبادالت پولی و دریافت 

و پرداخت مشــکالت عدیده ای داریم. بانک های 
خارجی به درســتی عمل نمی کنند. در حقیقت 
بیشــتر کارها همچنان توســط صرافی ها انجام 

می شود که آن هم با تأخیر زیاد است.«
وی ادامه می دهد: »بانک های بزرگ کماکان 
با ایران همکاری نمی کنند، البته نسبت به دوران 
تحریــم، بانک های کوچک در آســیا و آفریقا و 
جاهــای دیگر همکاری خــود را آغاز کردند، اما 
متاســفانه بانک های بزرگ از باز کردن ال سی 
همچنان طفره می روند و دلیلش هم بدون شک 
مربوط به آمریکا می شــود، بانک هایی که ارتباط 
قوی تری با آمریکا دارنــد در ارتباطات با ایران 

هیچ گونه اقدامی نکرده اند.«
این کارشناس مسائل اقتصادی درباره وضعیت 
سوئیف می گوید: »سوئیفت نیز به همین ترتیب 
است، سوئیفت را بانک های کوچک باز کرده اند، 
ولی راحتی و آسانی که انتظار داشتیم بعد از برجام 
رخ دهد متأسفانه به دلیل تحریم های نابخردانه 

آمریکا اتفاق نیفتاده است.«
وی می افزاید: »امکان انتقال پول های صادراتی 
به ایران فراهم نیست، به طوری که هنگام صادرات 

امکان انتقال ارز از خارج به داخل بسیار ضعیف 
است. همچنین هنوز هم تجار و بازرگانان تالش 

می کنند تا برای مبادله، دالر نقد ببرند.«
در همین رابطه محمد ابراهیم رضایی نماینده 
خمین در مجلس شورای اسالمی در گفت وگو با 
گزارشــگر کیهان معتقد است: »مهم ترین وعده 

محقق نشده برجام تحریم های بانکی است.«
وی ادامه می دهــد: »عمدتا بانک های بزرگ 
همچنان با ایران همکاری ندارند و گردش مالی 
در سطح بین المللی برای ایران اجرا نمی شود که 
باید تا کنون بر اساس برجام اجرا می شد، اکنون 
هم که با وجود آقای ترامپ دیگر چیزی از برجام 

باقی نخواهد ماند.«
آفتاب تابان کجایی، دقیقا کجایی؟

امروز آمریــکا در حالی مذاکره دوم را مطرح 
می کند که هنوز به تعهدات مذاکرات قبلی پایبند 
نبوده است و با درخواست مذاکره دوباره می خواهد 
محدودیت های دیگری برای ایران ایجاد کند گرچه 
در همان زمان بررسی برجام هم در کنگره آمریکا 
و سنا عده ای ساز دست بردن بر مفاد متن توافق 

را کوک می کردند.

وعده های محقق نشــده برجامی آنچنان به 
روی هم تلنبار شده که دیگر جایی را برای امید و 
دلخوش کردن به وعده بعدی باقی نگذاشته است.
 ســیدناصر موسوی الرگانی عضو کمیسیون 
اقتصادی مجلس شــورای اسالمی در گفت وگوبا 
گزارشگر کیهان می گوید: »برجام فرصتی برای 
ایــران و 1+5 بود که بعد از ســالها مذاکرات به 

صورت جدی پیگری شود.«
وی ادامــه می دهــد: »طرف مقابــل در آن 
زمــان وعده هایی می داد، در داخل نیز شــخص 
رئیس جمهور و دولت بر اساس آن وعده ها، به مردم 
وعده هایی دادند و همه چیز را از آب آشــامیدنی 

گرفته تا آلودگی هوا به برجام گره زدند.«
نماینــده مردم فالورجان اصفهان در مجلس 
شــورای اســالمی تاکید می کند: »جــدا از این 
حاشیه ها بحث وعده های برداشته شدن تحریم ها 
و اینکه اگر توافق نامه امضا شــود ما گشایشــی 
در کشــور خواهیم داشت که هم سرمایه گذاران 
خارجی روانه کشور می شوند و هم سرمایه گذاران 
داخلی با بازکردن ال سی بتوانند مواد اولیه وارد 

کرده و صادرات انجام دهند.«
موسوی الرگانی تصریح می کند: »حقیقتا ما 
شــاهد تحقق این وعده ها نبودیم و تحریم های 
بانکی همچنــان ادامه دارد، گرچه یک ســری 
بانک های کوچک وعده هایی کــه داده بودند را 
عملی کردنــد اما ارتباط بــا بانک های بزرگ و 
آنچه قرار بود به عنوان پول های بلوکه شده ایران 
پرداخت شود تا کنون صورت نگرفته و از پول های 
بلوکه شده یک مبلغ جزئی بازگردانده شده است.«
وی می افزاید: »حتی در این مدت دستبردهایی 
هم به بهانه های مختلف به اموال ایران زده شــد 
و دادگاه هایــی که کشــورمان را جریمه کردند 
توانستند مقدار قابل توجهی از پول های ایران را 

سرقت و به یغما ببرند.«
نماینده مردم فالورجان در مجلس شــورای 
اســالمی با اشــاره به اینکه مــا درحالی به تمام 
تعهداتمان عمل کردیــم و علی رغم آنکه طرف 
مقابــل قدم آنچنانی ای برنداشــته بــود، اظهار 
می دارد: »منطق حکم می کــرد که وقتی ما به 
یکــی از تعهداتمان عمل می کردیم طرف مقابل 
نیز به همین ترتیب یکی از تعهداتش را عملیاتی 
می کرد و بعد از آن ما تعهد دیگری را جامه عمل 

می پوشاندیم اما متاسفانه این گونه نبود.«
موســوی الرگانی اضافه می کند: »به عنوان 
مثال ما سانتریفیوژهای نطنز را جمع آوری کرده 

و از 19 هــزار به زیر 5 هزار رســاندیم، اورانیوم 
غنی شــده را از کشور خارج کردیم، قلب راکتور 
آب ســنگین اراک را تخلیه و با بتون پر کردیم 
و... اما در مقابل شــاهد تحریم های بیشتر علیه 

ایران بودیم.«
وی ادامه می دهد: »تحریم های 10 ســاله 
علیه ایران تمدید شد و اخیرا نیز تحریم هایی 
از ســوی آمریکا تصویب شــد که آن را مادر 
تحریم هــا نام گذاری می کنند، با این اوضاع و 
احوال باید پرســید واقعا برجام چه نتیجه ای 

داشته است؟«
عضو کمیســیون اقتصادی مجلس شــورای 
اســالمی می گوید: »مســئولین ما مدام اظهار 
می دارند که اگر متوجه شویم تحریم های آمریکا 
مغایرت با برجام دارد ما نیز عمل مقابله به مثل 
انجام خواهیم داد و این سؤال مطرح می شود که 

دیگر باید چگونه مغایرت داشته باشد؟!«
وی با اشاره به حضور گروه های مختلف تجاری 
و اقتصــادی در ایران پس از برجــام، می افزاید: 
»انتظار همیــن بود که پیش از برجام گروه های 
تجاری و اقتصادی از کشــورهای دیگر به منظور 
آوردن تکنولوژی و سرمایه گذاری وارد شوند اما 
اکثر هیئت هایی که به کشــورمان آمدند هدف 

دیگری را دنبال کردند.«
ایــن نماینده تصریح می کنــد: »هیئت های 
اقتصادی خارجی به دنبال این بودند که قطعاتشان 
را در کشورمان به فروش برسانند و ایران محملی 
برای صادراتشان باشد و تا آنجایی که من اطالع 
دارم حضور ایــن هیئت ها باعث قراردادی میان 
ایران و آن کشــورها در جهت گشایش صادرات 
غیر نفتی ایــران، آوردن تکنولوژی به ویژه آنکه 
ماشــین آالت صنعتی ما عمر زیادی دارد و باید 

نوسازی شود، نشده است.«
موســوی الرگانــی خاطرنشــان می کنــد: 
»گروه هــای تجاری و اقتصادی بــرای بازاریابی 
به ایران آمدند تا محصوالتشــان را به کشورمان 

صادر کنند.«
قریب به دوســال از اجرایی شدن برجام یا 
همان برنامــه جامع اقدام مشــترک می گذرد 
و وعده های برجامی بــه جای تحقق همچنان 
وعده مانده است. همچنین بدعهدی های طرف 
آمریکایی و موانعی که بر سر اجرایی شدن برجام 
ایجاد کرد باعث شــده تا جامع بودن این برنامه 
تحت الشعاع قرار گیرد و مشترک بودنش به غیر 

مشترک تبدیل شود.

* یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس: مواضع 
 صریح از سوی اروپا، آمریکا را وادار به پاسخ درست خواهد کرد،
  گرچه ما از ابتدا بر اساس فرموده های مقام معظم رهبری
  و سخنان حکیمانه امام خمینی)ره( می دانستیم که
 آمریکا قابل اعتماد نیست.

* نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسالمی: عمدتا بانک های 
بزرگ همچنان با ایران همکاری ندارند و گردش مالی در سطح 

بین المللی برای ایران اجرا نمی شود که باید تا کنون بر اساس برجام 
اجرا می شد، اکنون هم که با وجود آقای ترامپ دیگر چیزی از برجام 

باقی نخواهد ماند.

❖

به اســتناد صورتجلســه مجمع 

مورخ  ســالیانه  عــادی  عمومی 

تصمیمــات   1396/5/28

فرحنــاز  شــد:  اتخــاذ  ذیــل 

ابراهیمــی ذره ناس بــا کد ملی 

0046450572 بســمت رئیس 

هیئت مدیــره و ســاناز موذنی 

بــا کــد ملــی 2092183818 

نایــب رئیــس هیئت  بســمت 

مدیره و علــی موذنی با کد ملی 

2181022437 عضــو هیئــت 

مدیره و مدیرعامل و امین موذنی 

با کد ملی 0080139272 عضو 

هیئت مدیره برای مدت دو سال 

انتخاب گردیدنــد. مهدی آقایی 

با کد ملــی 0321704071 به 

بازرس اصلــی و داوود  ســمت 

همتیــان خانشــیر کــد ملــی 

0060295767 به سمت بازرس 

علی البدل برای مدت یک ســال 

روزنامه  انتخــاب شــدند.  مالی 

کثیراالنتشــار کیهــان جهــت 

نشــر آگهی های شرکت انتخاب 

شــد. ترازنامه و حســاب سود و 

زیان ســال مالی 95 به تصویب 

رسید. کلیه اوراق بهادار و اسناد 

امضاء رئیس  به  تعهدآور شرکت 

هیئت مدیــره و یــا مدیرعامل 

هر یک بــه تنهایی همراه با مهر 

شرکت معتبر خواهد بود. 

آگهی تغییرات شرکت تولیدی 
بازرگانی آوای زمان دقیق 

سهامی خاص به شماره ثبت 
164315 و شناسه ملی 

10102069002

سازمان ثبت اسناد
 و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری 

تهران

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1396/04/24 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1395 
به تصویب رســید. آقایان امین هادی به شماره ملی 0076152014 به 
سمت بازرس اصلی و سیاوش سعیدی به شماره ملی 0070175322 به 
عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه 
کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. کلیه اسناد 
و اوراق تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه 

با مهر شرکت دارای اعتبار است.

آگهی تغییرات شرکت ساختمانی نوین سازان هیدوج سهامی خاص 
به شماره ثبت 330495 و شناسه ملی 10103674384

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

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 

1395/12/14تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: اعضاء هیئت مدیره به 

قرار ذیل به مدت 2 ســال انتخاب گردیدند: آقای محمدحســین 

ذوالفقاری طهرانی کد ملــی )0043216031(- آقای محمدعلی 

ذوالفقــاری طهرانی کــد ملــی )0451512261(- خانم ملیحه 

بیدآبــادی کد ملــی )0043737625(- ترازنامــه و صورت های 

مالی ســال مالی منتهی به 94/12/29 مورد تصویب قرار گرفت. 

موسســه حسابرســی مستقل اندیشــان پارس به شناســه ملی 

10320852352 و شماره ثبت 31089 به عنوان بازرس اصلی به 

نمایندگی آقای سیدسعید صادقی به شماره ملی 0058829229 

و آقای سیدمحمدحسین کطائیان به شماره ملی 0082027897 

بــه عنوان بازرس علی البدل شــرکت برای ســال مالی منتهی به 

95/12/30 انتخــاب گردیدند. روزنامه کیهان بــرای درج آگهی 

رسمی شرکت برای سال مالی منتهی به 95/12/30 انتخاب شد.

آگهی تغییرات شرکت بازرگانی شایق 
سهامی خاص به شماره ثبت 59305

و شناسه ملی 10101043570 

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


