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به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1396/2/21 و مجوز شماره 1904/32906 
مورخ 96/5/4 پلیس اطالعات و امنیت عمومی ناجا تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اولین مدیران 
موسسه: 1- خانم دکتر الهه راستگو- عضو اصلی به کد ملی 3932570448، 2- خانم ربابه 
کریمی رودباری عضو اصلی به کد ملی 0059995191، 3- خانم پریســا خجسته جالل 
عضو اصلی به کد ملی 0067425453، 4- خانم ســاجده شریفی عضو اصلی به کد ملی 
0020100116، 5- خانم آسیه صادقی عضو اصلی به کد ملی 0600331903، 6- خانم 
ربابه سموات به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره به کد ملی 3873710617، 7- آقای 
علیرضا یارمحمدی به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره به کد ملی 0054428343 برای 
مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء دو نفر از اعضای اصلی 
هیئت مدیره)خزانه دار و رئیس هیئت مدیره( همراه با مهر موسسه معتبر می باشد. خانم 
معصومه تقی زاده ملکشاه به سمت بازرس اصلی به کد ملی 5680016966 و خانم ریحانه 
افراسیابی به سمت بازرس علی البدل به کد ملی 0010586075 برای مدت یک سال انتخاب 

شدند. همچنین روزنامه کیهان برای درج آگهی موسسه انتخاب شد.

آگهی تغییرات موسسه خیریه ارمغان مهر الهه 
به شماره ثبت 37335 و شناسه ملی 14005454304

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران)96932(

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1396/02/21 و مجوز شماره 1904/32906 
مورخ 96/5/4 پلیس اطالعات و امنیت عمومی ناجا تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم 
الهه راســتگو به ســمت رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل- عضو اصلی به کد ملی 
3932570448 خانم ربابه کریمی  رودباری به سمت نایب رئیس هیئت مدیره- عضو 
اصلی به کدملی0059995191 خانم  پریســا خجسته جالل به سمت عضو اصلی 
هیئت مدیره و منشی- عضو اصلی به کدملی 0067425453 خانم ساجده شریفی 
به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و خزانه دار- عضو اصلی به کد ملی 0020100116 
خانم آســیه صادقی به ســمت عضو اصلی هیئت مدیره- عضو اصلی به کد ملی 
0600331903 کلیه اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء دو نفر از اعضای اصلی هیئت 

مدیره  )خزانه دار و رئیس هیئت مدیره( همراه با مهر موسسه معتبر می باشد.

آگهی تغییرات موسسه خیریه ارمغان مهر الهه
 به شماره ثبت 37335 و شناسه ملی 14005454304

سازمان ثبت اسناد وامالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )96933(

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1396/1/15 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد: بهروز پورسلطانی به شماره ملی 0063895447 به سمت 
رئیس هیئت مدیره- ســارا سپاهانی به شــماره ملی 0058349200 
به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره و امین پوررستمی به شماره ملی 
2802784153 به ســمت مدیرعامل و عضو هیئــت مدیره انتخاب 
گردیدند. کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور شــرکت از قبیل چک، 
سفته، بروات، قراردادها و عقود اسالمی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت 
مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در صورت عدم حضور رئیس هیئت 
مدیره با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 

آگهی تغییرات شرکت مهندسی پایش خودرو سومر سهامی خاص 
به شماره ثبت 416428 و شناسه ملی 10320667836

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران)96935(

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1396/1/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
بهروز پورسلطانی به شماره ملی 0063895447- امین پوررستمی به شماره ملی 2802784153 و سارا 
سپاهانی به شماره ملی 0058349200 بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 
سعیده گودرزی به شماره ملی 0010450841 به سمت بازرس اصلی و نسرین ریاحی به شماره ملی 

0082776881 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.

آگهی تغییرات شرکت مهندسی پایش خودرو سومر سهامی خاص به 
شماره ثبت 416428 و شناسه ملی 10320667836

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران)96936(

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مــورخ 1396/5/23 و مجوز شــماره 
 162=14/53/1904/32906مورخ 96/6/19 پلیس اطالعات و امنیت عمومی ناجا تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: نشانی موسسه به تهران بلوار کشاورز خیابان محمد قریب کوچه دعوتی پالک 

40 طبقه همکف کدپستی 1419864433 انتقال یافت. 

آگهی تغییرات موسسه خیریه ارمغان مهر الهه 
به شماره ثبت 37335 و شناسه ملی 14005454304 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )96934(

رئیس جمهــور آمریــکا در 
ســخنرانی جمعه شــب خود 
پیرامون مواضع این کشــور در 
قبال برجام ضمن توهین به ملت 
ایران متنــی را خواند که حاوی 

برخی ادعاهای کذب بود.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری که 
عمال به دولتمردان آمریکایی می گوید؛ 
به کشــورهای طرف مذاکره بگویید 
»دیوانه« هســتم تا امتیاز بیشتری 
بگیرید، جمعه شب به وقت تهران به 
ایراد سخن پیرامون برجام و کشورمان 
ایران پرداخت کــه حاوی دروغ های 
متعددی بود. در این نوشــتار به 10 
دروغ رئیس جمهور آمریکا می پردازیم.
1- »ایران تحت کنترل رژیمی 
در سال 1979  که  اســت  بوده 
)1357( قدرت را به دست گرفت و 
مردم را مجبور! کرد از فرمانروایی 

افراطی خود تبعیت کنند.«
آقای روحانی در ســخنانش به 
ترامپ  اشاره درســتی کرد مبنی بر 
اینکه بهتر است کمی تاریخ و جغرافیا 
بخوانــد چرا که اگــر کمی اطالعات 
داشت می دانست که ایران از معدود 
نظام هایی است در جهان که مردمش 
با یک همه پرسی نوع حکومت آن را 
تایید کرده اند. چنانکه در 12فروردین 
با  1358 نظام »جمهوری اسالمی« 
رای بی نظیر 98درصــد مورد تایید 

مردم ایران قرار گرفت.
ترامــپ در حالــی ایــران را به 
»افراطی بودن« متهم و به آن واسطه 
قبیح کرده است که با آل سعود و برخی 
دیگر از حکام مرتجع منطقه رابطه ای 
تنگاتنــگ دارد. او پس از پیروزی در 
انتخابات آمریکا به عربستان سفر کرد 
و با حکام آل سعود به رقص شمشیر 
پرداخت. از طرفی دیگر وی به شدت 
از جانب صهیونیست ها که منفورترین 
و جنایت کارترین رژیم منطقه هستند 
مورد مدح و تمجید قرار گرفته و بارها 
در تعامالتش با ســران آن رژیم خود 
را از حامیان پر و پا قرص آنها معرفی 

کرده است.
2- »در سال 1979 کارگزاران 
حکومــت ایــران بــه صورت 
غیرقانونی ســفارت آمریکا در 
تهران را  اشــغال کرده و بیش از 
60 تبعه آمریکا را به مدت 444 
روز گروگان گرفتند... بمبگذاری 
در ســال 1983 با حمایت ایران 
241 آمریکایی که در سنگرهای 
خود بودند را در بیروت کشت. در 
1996 این رژیم بمبگذاری دیگری 
را در محل اسکان آمریکایی ها در 
کرد...  هدایت  عربستان  الخیبر 

گرفتن ناوچه آمریکایی توسط جنگنده 
حزب بعث  اشــاره می کنــد و اینکه 
آمریکا برای حضورش در جنگ ایران و 
عراق )به نفع صدام( به دنبال بهانه بود 
و سپس این عضو حزب بعث دیدارش 
را با سفیر آمریکا در سوئیس تشریح 
می کند که در کمال ناباوری در مورد 
ماجرای ناوچه آمریکایی که 38نظامی 
این کشــور در آن کشته شده بودند 
 Mr. ambassador. « :به او می گویــد
Well done« یعنی »آقای سفیر خوب 

انجام شد!«
3- اما نادانی ترامپ به حوزه 
نمی شود  ختم  تاریخ سیاســی 

ایران در برابر قلدرمآبان عالم بود. در 
کاریکاتوری که 

به صورت گسترده در شبکه های 
مجازی منتشــر شــد تصویر ترامپ 
دیده می شــود که با تعجب به مدال 
افتخاری که به ناخدای ناو وینسنس 
اهدا شده نگاه می کند که بر روی آن 
نام »خلیج فارس« ذکر شــده است. 
این ناخــدا که به قاتل ملقب شــد 
همان کســی است که فرمان شلیک 
به هواپیمای مســافربری ایران را بر 

فراز خلیج فارس صادر کرد.
5- »آمریکا و شورای امنیت 
اعمال  با  متحد،  ملل  ســازمان 

توافقنامه هســته ای بین جمهوری اســالمی و 
کشورهای 1+5 صرف نظر از نقاط قوت و ضعف آن، که 
خودش جای بررسی و تأمل دارد، در حوزه های دیگری 
نیز قابل نقد و بررســی اســت. یکی از این حوزه ها، 
زمینه های شکل گیری، تبعات و پیامدهای آن است 
که بایستی به بحث و ارزیابی دقیق گذاشته شود. در 
همین باره رهبر معظم انقالب مذاکرات درباره طراحی 
راهبرد جمهوری اسالمی معطوف به مذاکرات و توافق 
هسته ای  تأکید کردند که چنانچه توافق هسته ای به 
رفع تحریم های ظالمانه علیه ملت ایران منتهی شود 
این اتفاقی مطلوب است و اگر هم آنچه می خواستیم 
محقق نشود و با کارشکنی طرف بدحساب آمریکایی 
مواجه گردیم، این برای ما یک»تجربه« محســوب 
می شود؛ در این خصوص توجه به چند نکته برای حل 
مسائل کنونی و آینده کشور گره گشا و کارساز است.
1- دولت و ملت ایران از یک سو شاهد باقی ماندن 

دورانپسابرجام،دورهتجربهها
  عزیز غضنفری

2- فهم و شناخت دقیق تجربه ها از آنچه بر دولت 
و ملت ایران در طی چند سال اخیر در حوزه مسئله 
هسته ای گذشته است بایسته ای است که بی اعتنایی 
و غفلت کردن از آن، خســارت ها و هزینه های بعدی 
و ســنگین تری را در پی دارد. تدبر در این موضوع از 
آن جهت که در طی دوره های گذشــته تاریخ ایران، 
بخشی از نخبگان فکری و اجرایی کشور حل مسائل 
گوناگون کشور را در گرو مذاکره با آمریکا می دانستند، 

اهمیت بیشتری نیز یافته است.
3- بنابراین بررسی واقع بینانه و تفکر خردمندانه 
به دوران پسابرجام یک مسیر جدید برای اداره کشور 
بر اســاس توانمندی ها و ظرفیت های بومی و ملی را 
فراهم خواهد کــرد. مضافاً اینکه کمک می کند یک 
الگو و شاخص جدید برای نحوه تعامل با قدرت های 
جهانی در عرصه بین المللی را فراهم نماید. در همین 
خصــوص دکتر ظریف وزیر امور خارجه در روزهایی 
که در ســازمان ملل متحد حضور داشت در مصاحبه 
با رســانه ها اعالم کرد که نقض برجام از سوی دولت 
و کنگره آمریکا ثابت کرد دیگر نمی توان به اعتماد و 
قول و قرار آمریکایی ها امید داشت. این موضع گیری 

مناسب و ضروری وزیر خارجه کشورمان برای منافع 
ملی کشــور مفید به نظر می رسد. این اعالم موضع 
اگر ناشی از فهم و تجربه عملی باشد و تبدیل به یک 
چارچوب و قاعده شود در عرصه تعامالت بین المللی 
گره گشای برخی چالش ها و مسائل کشور در مناسبات 

جهانی بویژه تعامل با قدرت های بزرگ خواهد شد.
4- اعــالم بی اعتمادی به آمریکا از ســوی دکتر 
ظریــف از آن جهت کــه وی تفکر و روشــی را در 
درون کشــور و یک جریان سیاسی خاص نمایندگی 
می کنــد که معتقد به پذیرش ســاختارهای کنونی 
نظام بین الملل و سیستم تک قطبی به رهبری آمریکا 
هســتند می تواند یک نقطه عطف در اصالح این باور 
غلط باشد که گفته می شد برای حل مسائل کشور باید 
به سراغ کدخدا رفت. نکته مهم آن است که تبعیت 
از هنجارها و ســاختارهای کنونی نظام بین الملل و 
قدرت های بزرگ، هسته مرکزی تفکر جریان غربگرا 

و متجدد در عرصه سیاست خارجی بوده است. حال 
اگر اظهار این سخن که دیگر نمی توان به آمریکا اعتماد 
کرد، زمینه های اصالح فکری در ســاحت گفتمانی 
یک جریان سیاســی را در پی داشته باشد، خود یک 

پدیده ای مطلوب و به نفع کشور محسوب می شود.
5- سخن پایانی در باب تجربه های برجام آن است 
که توافق برنامه جامع اقدام مشترک حاصل تنازل های 

فراوان برای ما بوده است.
تنازل هایی که ما به ازای آنها از سوی طرف غربی 
و به ویژه دولت آمریکا فراهم نیامده و محقق نشــده 
است.حال درک این نکته خیلی کار سختی نخواهد 
بود که اگر چنانچه مسئله و عرصه دیگری برای مذاکره 
بوجود آید باز نتیجه اش همان است که اینک در قضیه 
هسته ای می بینیم. از این رو اگر به تجربه ای که اکنون 
پیش رویمان است بیاموزیم که آمریکا در برابر تنازل 
و پذیرش محدودیت ها نه پایبند به اقدامات متقابل 
خواهــد بود و نه از اقدامات خرابکارانه خود دســت 
برخواهد داشــت،خدمتی بزرگ به کشــور و اصالح 
باور عمومی و طرز تفکر حوزه نخبگی نسبت به نظام 

سیاسی آمریکا صورت گرفته است.

تحریم ها بر ســر اقتصاد و امور 
مالی و بانکی ایران هستند و از 
نقض های  نظاره گر  دیگر  سوی 
مکرر برجام توسط طرف غربی، 
بــه خصــوص آمریکایی ها در 
پایبنــدی به توافق هســته ای 
هســتند، بنابرایــن می توان به 
صراحت اظهار داشت که مطابق 
با راهبرد اعالم شــده از سوی 
رهبــر معظم انقــالب، دولت و 
ملت در مرحله کسب تجربه ها 
و عبرت ها در خصوص مذاکرات 
و توافقنامه هسته ای قرار دارند.

10 دروغ 
ترامپ 

در سخنرانی 
اخیر خود

گروه های نیابتی ایران به افرادی 
کــه بعدهــا در بمبگذاری های 
القاعده ســفارت های آمریکا در 
داشتند  مشارکت  و  تانزانیا  کنیا 
را آموزش داده بود و دو سال بعد 
224 نفر را کشته و بیش از چهار 

هزار نفر را زخمی کردند.«
این در حالی است که اوال تسخیر 
ســفارت به دست دانشــجویان پیرو 
خط امام انجــام گرفت و حتی مورد 
مخالفت دولــت موقت )که آن زمان 
روی کار بود( واقع شــد، تا آنجا که 
کار به استعفا کشیده شد. بعدها که 
دانشــجویان مدارک به دست آمده 

از ســفارت آمریکا )النه جاسوسی( را 
منتشــر کردند معلوم شد که برخی 
از نفــرات دولت موقــت در ارتباط با 

دستگاه اطالعاتی آمریکا بوده اند. 
نکته دیگر اینکه از همان سال های 
ابتدای انقالب، دولت آمریکا در رویکرد 
خصمانه خود همواره ایران را به دست 
داشــتن در انفجارهای سفارتخانه یا 
مراکــز نظامی آمریکا در خاورمیانه و 
آفریقا متهم کرده اما تاکنون مدرکی 
در این زمینه ارائه نداده است. اینها در 
حالی است که برخی از صاحب نظران 
و کارشناســان بر این تاکید کرده اند 
که آمریکا به این شیوه خودزنی برای 
بهانه تراشی عادت دارد و »چامسکی« 
نیز در کتاب های »یازده سپتامبر« و 
»سلطه جویی های یک امپراتوری« بر 

آن تاکید می کند. 
برای پی بردن بــه روش آمریکا 
کافی است مصاحبه »حامد الجبوری« 
عضو ارشد حزب بعث عراق را مطالعه 
کنید که در صفحــه پاورقی کیهان 
)شنبه 22مهر( منتشــر شد. در آن 
مصاحبه وی بــه ماجرای هدف قرار 

چنانکــه اظهــارات وی گواهی 
روابط  خصــوص  در  او  می دهد 
جریان  و  بین الملل  و  سیاســی 
شناسی سیاسی احزاب و گروه ها 
نیز گویا نیاز به مطالعه بسیار دارد 
چرا که ایــران توأمان هم حامی 
حزب اهلل لبنان و هم حامی القاعده 

عنوان کرده است:
»ایران تروریست های حرفه ای را 
پس از حمالت 11سپتامبر پناه داد از 
جمله پسر اسامه بن الدن... کماکان 
رویکرد هجومی خود را حفظ کرده و 
به القاعده، طالبان، حزب اهلل، حماس 
و دیگر گروه های تروریســتی کمک 

می کند!« 
وی در حالی ایران را به حمایت 
از القاعده و طالبان متهم کرده است 
که با »پــدران تفکر تکفیری« یعنی 
آل سعود روابط محکم دوستی دارد. 
از طرف دیگر القاعده گروهکی است 
که توسط آمریکا ساخته شد آن هم در 
زمانی که شوروی بخش های شمالی 
افغانســتان را  اشغال کرده و می رفت 

تا تمام این سرزمین را  اشغال کند. 

ادعای مضحک پناه دادن ایران به 
پسر اسامه بن الدن در حالی توسط 
او مطرح شــده است که آمریکایی ها 
مدعی شدند پدرش را )یعنی اسامه بن 
الدن را( در منطقه ای در پاکســتان 
یافته اند و سپس فیلمی منتشر کردند 
که در آن جسدی که داخل بسته های 
پالستیکی زیپ دار مخصوص اجساد 
است را از روی ناو آمریکایی به داخل 
آب انداختند. پس از انتشار این فیلم 
روزنامه نگارانی حتی در خود آمریکا 
به این شــوی تلویزیونــی معترض 
شدند که اوال اگر بن الدن را یافته اند 
چرا این گونه سراســیمه او را به قتل 

رســانده اند و دیگر اینکه چرا مدعی 
شده اند جسدی را که به دریا انداختند 
هم او بوده است بدون اینکه هویتش 

مشخص شده باشد؟!
4- »ایران مزاحم کشتی های 
ما در خلیج... ! و دریای ســرخ 
را  آنها  آزادی حرکت  و  می شود 

تهدید می کند.«
این بخش از سخنان ترامپ موجی 
در فضای مجازی برانگیخت. در همان 
ســاعات اولیه پس از سخنرانی وی 
کاربران ایرانی اینستاگرام به صفحه 
اینستاگرام منسوب به ترامپ رفته و 
کامنت هایی با هشتگ »خلیج فارس« 
گذاشتند. اما نکته جالب توجه رویکرد 
مواجب بگیران شــبکه فارسی زبان 
آمریکاییvoa بود. ســایت این شبکه 
آمریکایی که کارمندان ایرانی دارد در 
خبر خود جمله ای را که در آن ترامپ 
از واژه ای مجعول به جای خلیج فارس 

استفاده کرد ذکر نکردند. 
از دیگــر ســو ایــن موضــوع 
واکنش های جالبی را در پی داشــت 
و مهمتریــن آن یــک صدایی ملت 

تحریم های  از  وسیعی  گسترده 
اقتصادی، ســعی کرد که جلوی 
به ســمت سالح  ایران  حرکت 
هسته ای را بگیرد ولی دولت قبل 
)دولت باراک اوباما( تحریم ها را 
درست پیش از سقوط کامل رژیم 

ایران، برداشت!«
دولــت قبل یعنی دولــت اوباما 
کــه خود یکی از اجزای 1+5 بود نیز 
هیچگاه آنکه باید و متعهد شــد به 
تعهــدات برجامی خود عمل نکرد و 
حتــی در زمان اوباما پــس از زمان 
اجرایی شدن برجام باز هم تحریم های 
جدید علیه ایران صادر شــد. امضای 
این این تحریم ها با بهانه های مختلفی 
صورت گرفت آن هم از طریق مفری 
که آمریکا در برجام برای خود ایجاد 

کرده بود. 
6- »خیلی هــا اعتقاد دارند 
که ایران با کره شــمالی ]برای 
تعامل  اتمی[  به سالح  دستیابی 

دارد!« 
البته موضــوع تالش ایران برای 
دســتیابی به »ســالح هســته ای« 

دروغ کهنه ای اســت که سال هاست 
آمریکایی ها و برخی ســران اروپایی 
مطرح می کنند. چنانکه رئیس جمهور 
آمریکا در ادامه انتقاد از برجام گفت 
که این توافق فقط توانسته محدودیتی 
موقت برای حرکت ایران به ســمت 

ساخت سالح هسته ای ایجاد کند!
7- »ایران همچنین بازرسان 
بین المللی را ترسانده تا به صورت 
استفاده  اختیارات خود  از  کامل 

نکنند!«
ایــن ادعای مضحــک در حالی 
توسط این دالل و تاجر تازه به دوران 
رســیده مطرح شده اســت که برابر 

آنچه در دفعه نخســت توافق میان 
ایران و کشــورهای اروپایی امضا شد 
و همچنین در این دفعه سخت ترین 
و شــدیدترین اعمال نظارت ها علیه 
ایران به کار گرفته شده است. حتی 
کشــورهای غربی به ایــن هم اکتفا 
نکرده و پروتکل الحاقی را به امضای 
ایران رساندند که شامل  دولتمردان 
بازرســی های خارج از قاعده و عرف 

آژانس بین المللی اتمی است. 
8- »توافق هســته ای یک 
ســری خطوط حیات سیاسی و 
اقتصادی را بــرای حکومتی باز 
کرد که نیاز فــوری به آنها پیدا 
کرده بود! و ایــن حکومت را از 
فشار داخلی حاصل از تحریم ها، 

خالص کرد!«
در این باره ملت ایران بهتر از هر 
کس دیگری می توانند به دروغ بودن 
این گزاره شهادت دهند که آیا جامعه 
پیش از برجام در چنین وضعی بود و 
کشور در حال سقوط بود؟ و اینکه آیا 
شرایط اقتصادی پس از برجام مساعد 
شده است و رونق به کسب و کار مردم 

برگشته است؟
تنهــا در این بــاره ارجاع به یک 
نمونه کافی است و آن این است که 
برخــی از دولتمردان نظیر طیب نیا، 
وزیر پیشــین اقتصاد گفتــه بودند 
رسیدن به برخی آمارهای اقتصادی 
سال های 90 و 91 همچنان به صورت 
یک ایده آل و هدف برای دولت تدبیر 

و امید وجود دارد.
9- »رژیم ایــران در موارد 
متعدد، از توافق عدول کرده است 
مثال دو 2 نوبت، آنها از حد مجاز 
نگهــداری 130 متریک تن آب 
سنگین تجاوز کرده است. رژیم 
اواخر،  همین  تا  همچنین  ایران 
انتظارات در خصوص به کارگیری 
پیشــرفته،  ســانتریفیوژهای 

برآورده نکرده بود.«
ترامپ برای چندمین نوبت گفت 
که ایران به روح برجام پایبند نبوده 
ولی این بار مدعی نقض فنی برجام 
هم شد. این دروغ در حالی از سوی 
ترامپ مطرح شــد که تا کنون بارها 
بازرســان آژانــس بین المللی انرژی 
اتمــی پایبندی ایــران را به برجام 
و مفاد آن تایید کرده اند. بازرســان 
سازمانی که خود به عنوان اجزایی از 
نظام سلطه جهانی هستند و به دنبال 
کوچکترین بهانه ای می گردند تا ایران 
را به نقض برجام متهم کنند چنانکه 
در موضوع فروش ســانتریفیوژهای 
آلوده از پاکستان نیز چنین کردند و 
از این بهانه بیشترین صرفه را بردند.

10- »برجام باعث تقویت مالی 
ایران شــد و بالغ بر 100میلیارد 
دالر! ]پس از برجام[ عاید دولت 

ایران شده است!«
در ایــن باره بایــد گفت که اوال 
این پول متعلق به ایران و ملت ایران 
بوده اســت و آمریکا برای آزادسازی 
سرمایه های ملت ایران که چند دهه 
است که آنها را غارت کرده یا به یغما 
برده و یا گــروگان گرفته نمی تواند 

منتی بر ملت ما داشته باشد.
دوم اینکــه این مبلــغ چنانکه 
خود دولتمردان ما گفته اند کمتر از 
ثلث مبلغی اســت که ترامپ مدعی 

شده است.
سوم آنکه آن بخش از پول متعلق 
بــه ایران را کــه آزاد کرده اند نیز به 
صورت نقد بــه دولت ایران نداده اند 
چرا که امکان تبادل بانکی )با وجود 
برجام( همچنان میســر نبوده است 
بلکــه دولت را مجبــور کردند تا به 
شیوه تهاتر برابر با آن مبلغ کاالهای 
اکثــرا بی کیفیت را از آن کشــورها 

خریداری کنیم.

  علی قربان نژاد

 برگ »پرسشــنامه مربوط به کارت هوشــمند ناوگان باری:
997 ع 71 ایران78 و شــماره هوشمند: 3193621 و شماره 
درخواســت  بــا   IRTE905KHED003608 شناســه: 
متقاضی: مهــدی خیبری تکمیل و تا تاریــخ: 1396/5/26 
اعتبار دارد« مفقود گردیده است. از یابنده محترم خواهشمند 
است با شماره تلفن 09123410480 تماس حاصل فرمایند.

برگ سبز کامیونت ون سیستم نیسان مدل 1386 
به شماره انتظامی 868 ب 15 ایران 35 به شماره 
موتور 374641 و شــماره شاسی  J055868 به 
نام جعفر مولوی کلجاهی مفقود شــده و از درجه 

اعتبار ساقط است.

آقای محمدرضا جعفری پور بارکو سرائی، فرزند شبانعلی به شرح درخواستی که به شماره 1/343/96/ ش ح این شورا ثبت گردیده 
درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشته که شادروان اکرم زندی صدیقی  فرزند اسماعیل به شماره شناسنامه 
430 صــادره از تهــران در تاریخ 95/10/24 در اقامتگاه دائمی خود شهرســتان تنکابن فوت نموده و ورثه / وراث حین الفوت وی 

عبارتند از:

نسبتشماره شناسنامهنام ونام خانوادگیردیف

همسر متوفی1936محمدرضا جعفری پور بارکوسرائي1

برادر متوفی2056امیررضا زندی صدیقی2
برادر متوفی1628محمدرضا زندی صدیقی3

خواهر متوفی2146اعظم زندی صدیقی4

خواهر متوفی27249شهناز چاپات5
و الغیر. اینک شــورا پس از انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت آگهی می نماید تا هرکس 
اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشــد از تاریخ انتشــار آگهی ظرف یک ماه به این شــورا 

مراجعه و تقدیم نماید و اال گواهی صادر خواهد شد.

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت

قاضی شورای حل اختالف شعبه اول بخش نشتارود

آگهی  فقدان اسناد فروش
اینجانــب محمد اتحادی شــماره شناســنامه 389 صادره از گــرگان مالک خودرو 
ســواری لندرور مدل 1371 به شماره انتظامی 751 ب 16 ایران 59 و شماره موتور 
M2E00862 و شماره شاسی  039290 به علت فقدان اسناد فروش )برگ کمپانی( 
و شناسنامه مالکیت )برگ سبز( تقاضای رونوشت المثنی اسناد مذکور را نموده ام. لذا 
چنانچه هر کسی ادعایی در مورد خودروی مذکور را دارد ظرف مدت ده )10( روز به 
دفتر حقوقی شرکت مرتب خودرو واقع در تهران جاده مخصوص کرج مراجعه نماید. 

بدیهی است پس از مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.

حصر وراثت 

رئیس شعبه شورای حل اختالف شماره ۵ 
شهرستان شهرکرد - رحمان آماده

خواهان رونوشــت حصر وراثت فاطمه موســائي فرزند عبدالرضا به شرح دادخواست 
تقدیمی ثبت شــده به کالســه 9609983844500433 از این دادگاه  درخواســت 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان عبدالرضا موسایی فرزند 
محمدصالــح در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیــات گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به:
1- سلماز موسایی فرزند عبدالرضا متولد 1364 ش ش 2476 )فرزند(
2- شاداب موسایی فرزند عبدالرضا متولد 1354 ش ش 157 )فرزند(

3- فاطمه موسایی فرزند عبدالرضا متولد 1358 ش ش 1133 )فرزند(
4- فاخته موسایی فرزند عبدالرضا متولد 1352 ش ش 523 )فرزند(

5- علیرضا موسایی فرزند عبدالرضا متولد 1362 ش ش 8918 )فرزند(
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه 
شــخصی اعتراضی دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر آگهی 

ظرف مدت یک ماه به این دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.

دادنامه
پرونده کالســه 9509982838100227 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان آوج 

تصمیم نهایی شماره 9609972838100224
خواهان: خانم مریم امانخانی فرزند هاشمعلی به نشانی استان قزوین- شهرستان آوج- شهر آوج- حصار- اردالن

خوانده: آقای علی  محمدی فرزند محمدعلی به نشانی مجهول المکان
خواسته ها: 1- مطالبه خسارات قانونی 2- طالق به درخواست زوجه

گردش کار: خانم مریم امانخانی فرزند هاشــمعلی دادخواســتی به طرفیــت خوانده آقای علی  
محمدی فرزند محمدعلی به خواســته صدور طالق به درخواســت زوجه طبق بندهای 9-8-6 
عقدنامه و کلیه خســارات قانونی تقدیم دادگاه نموده با عنایت به دادخواست تقدیمی و مستندات 
ابرازی دادگاه با اعالم ختم رســیدگی با اســتعانت از خداوند متعال و تکیه بر شرف و وجدان به 

شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
رایدادگاه

در خصــوص دادخواســت تقدیمی خواهان خانــم مریم امانخانــی فرزند هاشــمعلی به طرفیت 
خوانــده آقای علی محمدی فرزند محمدعلی به خواســته صدور طالق به درخواســت زوجه طبق 
 بندهای 6-8-9 عقدنامه بدین شــرح که اینجانب خواهان به اســتناد کپی مصدق عقدنامه شماره 
 061337 الــف 90 مــورخ 1391/3/20 با خوانده عقــد ازدواج دائمی در دفترخانه ازدواج شــماره 
60 خدابنده منعقد کرده ایم. حاصل این ازدواج و رابطه زوجیت فرزندی نبوده است و خوانده از زمان 
عقد بعلت ســرقت و کالهبرداری متواری می باشد و هیچ نفقه ای تاکنون پرداخت ننموده و در عسر 
و حرج بســر می برم لذا از محضر محترم تقاضای صدور گواهی عدم امکان ســازش طبق بندهای 
6-8-9 عقدنامه در حق اینجانبه خواســتارم. دادگاه از توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و مالحظه 
رونوشــت مصدق سند نکاحیه به شــماره ترتیب 12807 دفترخانه شماره شصت خدابنده حکایت از 
وجود رابطه زوجیت دائم فی مابین بتاریخ 91/3/20 داشــته و اینکه پرونده طرفین در اجرای مقررات 
مــاده 27 قانون حمایت به داوری ارجاع که نظریه واصله مبنی بر عدم حضور زوج و عدم ســازش 
و نظریه واصله از ناحیه آزمایشــگاه شهرستان نیز بر عدم حمل زوجه می باشد و اینکه زوجه با بذل 
کلیه حقوق مالی و با توجه به تخلف زوج از شــرایط عقدنامه مســتند به شهادت شهود متقاضی امر 
طالق می باشد که شهود تعرفه شده وی نیز مورد ادعای ایشان را تایید نمودند و ضمن اینکه خوانده 
پرونــده علیرغم دعوت از طریق روزنامه در هیچیک از جلســات حضور نیافته و از این حیث ایراد و 
دفاعی در قبال دعوی بعمل نیاورده است لذا با احراز شرایط مقرر در بندهای 8 و 9 عقدنامه خواسته 
خواهان را وارد تشــخیص و مســتندا به مواد 1119، 1144، 1145 و 1146 قانون مدنی و 26، 29، 
32 و 33 قانــون حمایت از خانواده مصوب 1391 حکم طــالق زوجه را صادر و اعالم می دارد نوع 
طالق بلحاظ بذل مهریه و کراهت زوجه خلعی و بائن می باشــد و مدت اعتبار آن ظرف شش ماه از 
تاریخ ابالغ رای فرجامی یا انقضای فرجام خواهی می باشد. رعایت شرایط صحی اجرای طالق بعهده 
ســردفتر ثبت بوده که مطابق تبصره ماده 33 همان قانون به نامبرده نمایندگی جهت اجرای صیغه 
و در صورت امتناع زوج با تاکید بر شــرایط مذکور در ماده 33 این قانون اعطا می گردد. رای صادره 
غیابی و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از انقضای مهلت 
واخواهی ظرف مهلت بیســت روز از تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر 
اســتان قزوین می باشد و در خصوص خواسته دیگر خواهان مبنی بر مطالبه کلیه خسارات قانونی با 
عنایت به استرداد این قسمت از خواسته از سوی خواهان دادگاه مستندا به بند ب از ماده 107 قانون 
آئین دادرســی مدنی قرار رد دعوی خواهان را در این قســمت صادر و اعالم می نماید. قرار صادره 

ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان قزوین می باشد.
تقوی- رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی آوج

خواهــان خانم زهرا رضایی با وکالت ســیده فاطمه توکلی دادخواســتی به طرفیت 
خوانده خانم ســمیه رحمدل به خواســته الزام به تنظیم سند مطرح که به این شعبه 
ارجاع و به شــماره پرونده کالسه 9609982678900388 شــعبه 30 شورای حل 
اختالف کرج )52 ســابق(- مجتمع شماره 2 )شهید ملک زاده( ثبت و وقت رسیدگی 
مورخ 1396/8/30 ســاعت 9 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 
قانون آئین دادرسی 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 انتشــار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل 
خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

در دادگاه حاضر گردد.
مسئول دفتر شعبه ۵۲ مجتمع شماره ۲ 
شورای حل اختالف کرج- کهدوئی
کرج-میداننبوت-روبهرویپارکنبوت م الف 96/6885/ف

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست 
و ضمائم به خانم سمیه رحمدل فرزند صفرعلی

حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت ساره آدخ ریگی فرزند خلیل دارای شناسنامه شماره 14 صادره خاش 
به شــرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کالســه 960392 از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان خلیل آدخ ریگی فرزند شاه بیک بشناسنامه 2907 
صادره میرجاوه در تاریخ 1367/9/1 در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن 
منحصر است به: 1- متقاضیه با مشخصات فوق الذکر )فرزند متوفی(، 2- جان گل آدخ ریگی فرزند 
خلیل به شــماره ملی 3620029083 صادره از زاهدان )فرزند متوفی(، 3- رسول بخش آدخ ریگی 
فرزند خلیل به شــماره ملی 3719707644 صادره از خاش )فرزنــد متوفی(، 4- احمد آدخ ریگی 
فرزند خلیل به شماره ملی 3719709256 صادره از خاش )فرزند متوفی(، 5- محمد انورریگی آدخ 
فرزند خلیل به شــماره ملی 3591266841 صادره از ایرانشهر )فرزند متوفی(، 6- پری آوج ریگی 

فرزند خلیل به شماره ملی 3420074638 صادره از میناب )فرزند متوفی(.
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه شخصی 
اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشــد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک 

ماه به این دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
مجید خسروی- قاضی شورای حل اختالف شماره ۲ زاهدان
زاهدان-خیابانمصطفیخمینیجنبسازمانتعزیراتحکومتی
مجتمعشوراهایحلاختالفاستانسیستانوبلوچستان م الف 2448

آگهی ابالغ
بدینوســیله آقای ســلمان محمدکریمی که فعاًل مجهول المکان می باشد ابالغ 
می گردد که آقای سیدپوریا حسینی دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به طرفیت 
شــما تقدیم که به کالســه 960458 ح 114 ثبت و برای روز یکشنبه 96/9/5 
ســاعت 9 وقت رســیدگی تعیین گردیده، لذا مراتب جهت تقاضای خواهان در 
اجرای مقررات ماده 73 قانون آئین دادرســی مدنی دادگاه های عمومی و انقالب 
یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی همدان درج می گردد خوانده 
می تواند ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم به حوزه 114 واقع در میدان بیمه- انتهای کوچه مشــکی مراجعه و در 
روز و ساعت مقرره فوق در جلسه رسیدگی حاضر و هرگونه دفاعی دارد به عمل 
آورد و اال شورا غیابًا رسیدگی و تصمیم مقتضی صادر خواهد نمود و چنانچه منبعد 

آگهی الزم شود یک نوبت و مدت آن ده روز خواهد بود.
رئیس دبیرخانه حوزه ۱۱4 شوراهای حل اختالف 
شهرستان همدان م الف3287

جی ال ایکس آی   405 پژو  سواری  خودرو  کمپانی  سند 
رنگ  به   14 ایران   -53 314 ص  پالک  شماره  به   8/1
سفید- روغنی مدل 1388 و شماره موتور 12488318182 
و شماره شاسی NAAM01CA1AE861945 مفقود 

شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ســندکمپانی و بــرگ ســبز خــودرو کامیون کشــنده 
پــالک شــماره  بــه   FH440-6*4/34  ولــوو 

659 ع 88- ایران 14 به رنگ سفید- روغنی مدل 1390 
و شــماره موتور D132264530A1A و شــماره شاسی 
NADAS02D5BT896590 مفقود شــده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

آگهی اجرائیه
محکوم علیه: نفیسه حسنی پرست مجهول المکان و محکوم له: سیدجوادالدین  
بکائي فرزند سیدجالل به نشانی: همدان- بلوار مدنی- برج قربان بن بست 
ناجی مجتمع ســبز پالک 96 واحد 2 به موجب رای شماره 950648 تاریخ 
96/4/15 شعبه 111 شــورای حل اختالف که قطیعت یافته است، محکوم 
علیه محکوم  است به: پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
و مبلغ 1/535/000 ریال بابت هزینه دادرســی و نشــریه و تاخیر تادیه از 
تاریخ تقدیم دادخواســت  95/10/25 لغایت اجرای حکم در حق محکوم له، 
در ضمن نیم عشــر دولتی بر عهده محکوم علیه میباشد. به استناد ماده 29 
قانون شــوراهای حل اختالف مصوب سال 1394 محکوم علیه مکلف است 
پس از ابــالغ این اجرائیه ظرف ده روز مفاد آن را بــه موقع اجرا بگذارد و 
یــا ترتیبی برای پرداخت محکــوم به و یا انجام تعهد و مفاد رای بدهد و اال 

اقدامات الزم قانونی معمول خواهد گردید. 
قاضی حوزه ۱۱۱ شورای حل اختالف همدان م الف/3310

آگهی اجرائیه
محکوم علیه: مهدی آرمندی فرزند عنایت مجهول المکان و محکوم له: 
داود زنگنه فرزند حســینعلی به نشانی: همدان- بلوار بهشت- جنب 
باسکول اسالمی فروشگاه بعثت به موجب رای شماره 00717 تاریخ 
96/5/28 شــعبه 127 شــورای حل اختالف که قطعیت یافته است، 
محکوم علیه محکوم است به: پرداخت مبلغ 12/000/000 ریال بابت 
اصل خواســته و مبلغ 605/000 ریال بابت هزینه دادرسی در ضمن 
نیم عشــر دولتی از محکوم علیه اخذ گردد. به استناد ماده 29 قانون 
شــوراهای حل اختالف مصوب سال 1394 محکوم علیه مکلف است 
پس از ابالغ این اجرائیه ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد 
و یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به و یا انجام تعهد و مفاد رای بدهد 

و اال اقدامات الزمه قانونی معمول خواهد گردید.
قاضی حوزه ۱۲۷ شورای حل اختالف همدان م الف/3322

شناسنامه مالکیت )برگ سبز( پیکان وانت مدل 1390 به شماره 
انتظامی 185 ج83 ایران 59 و شــماره موتور 11490008448 
و شماره شاســی NAAA46AA2BG188810 متعلق به 
اینجانب محمدرضا شــهریاری فرزند هادی شــماره شناسنامه 
583 و کدملی 2121432108 صادره از گرگان مفقود گردیده از 

درجه اعتبار ساقط است.

برگ ســبز یــک دســتگاه خــودرو ســواری ســفید رنگ 
 هاچ بــک لیفــان X60 مــدل 1392 بــه شــماره انتظامــی 
 LFB479Q121102222 ایران 85-587 ب53 و شماره موتور
و شــماره شاســی NAKSG4316 DB103283 بــه نــام 
آقــای غالمرضا زورقی میــر فرزند ابراهیم و به  شــماره ملی 

3670977181 مفقود گردیده از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی مزایده

یزدانی - مدیر اجرای احکام مدنی 
دادگستری بروجن

در راستای اجرای دادنامه شــماره 9509973819101351 صادره از شعبه 
اول حقوقــی بروجــن در پرونده کالســه 960541 اجــرای احکام مدنی 
دادگستری بروجن موضوع دعوی رضا کشــاورز بطرفیت سیاوش کشاورز 
مبنی بر مطالبه مهریه نظر به درخواست خواهان و جهت اجرای مفاد دادنامه 
صدرالذکر جلسه مزایده ای در محل اجرای احکام مدنی دادگستری بروجن 
با حضور نماینده دادســتان جهت فروش اموال ذیل الذکر از ســاعت 9 الی 
10 صبح مورخه 1396/8/16  تشــکیل و به کسانی که باالترین قیمت را 
پیشــنهاد نمایند فروخته خواهد شــد. برنده مزایده می بایستی 10 درصد از 
قیمت پیشنهادی را فی المجلس پرداخت و مابقی را ظرف یک ماه به حساب 

سپرده دادگستری واریز و فیش آنرا به این اجرا  ارائه نماید.
در صورتــی که ظرف مدت یک ماه مبلغ مزایده را نپردازد ســپرده او پس 
از کســر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد شرکت 
در مزایده برای عموم آزاد اســت به استثناء مسئولین اجرا و اقربای سببی و 
نســبی آنان ضمنا متقاضیان شرکت در مزایده می توانند ظرف پنج روز قبل 
از مزایده با اطالع این اجرا از مال مورد مزایده بازدید نمایند. اموال شــامل: 
1- مقدار 8518 متر مربع زمین کشاورزی )3/09 حبه( از یک دانگ اراضی 
مربوط به چاه کشــاورزی کاسنی زار سفیددشت با میزان سهم آب 6 ساعت 

و 12 دقیقه در دوره به قیمت 468/435/196 ریال

982/ م الف


