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مسدودسازی قانونی تلگرام  ابوذر منتظرالقائم
چرا به مذاق عده ای از مدیران خوش نیامد؟!

دیدار و تماس های ســران ســه کشــور اروپایی 
)بریتانیا، آلمان، فرانســه( با رئیس جمهوری آمریکا 
پیش از ترک برجام، از ســناریو دهشتناکی مبنی بر 
نگهداشت جمهوری اسالمی ایران در محدودیت های 
برجام، علیرغم خروج کدخدا از توافق و نقض صریح 
برجام است. تعبیر مرموزانه اخیر بوریس جانسون وزیر 
امور خارجه بریتانیا از برجام تحت عنوان دستبندی که 
بر دستان ایران زده شده، از سناریوی صهیونیستی- 
آمریکایــی خطرناک جبهه اســتکبار حکایت دارد. 
علی ایحال منافع ملی ایجاب می نماید تا دولت آقای 
روحانی در این برهه از تاریخ، با اتخاذ استراتژی متقن 
و صحیح، توطئه مذکور را خنثی نماید. مع االســف 
رئیس جمهوری کشور در نخستین نطق رسمی خود 
پیرامون ترک برجام از سوی ایاالت متحده، با تاکید 
بر حفظ برجام از ســوی دولت جمهوری اســالمی 
ایران با وجود خروج آمریکا، نگرانی ها در مورد تداوم 
گرفتاری در دستبند و باتالق برجام را برای دلسوزان 
منافع ملی کشور خاطر نشــان کرد.چرا که پرسش 
اساسی اینجاســت که با وجود تاکیدات مقام معظم 
رهبری )مدظله العالی( مبنی بر بدعهدی طرف غربی، 
مستندات تاریخی و نقض مکرر برجام از سوی طرف 
آمریکایی، با کدام منطق و برهانی، ریاست جمهوری در 
مورد حفظ توافق برجام با وجود پاره کردن آن از سوی 
آمریکا، نسبت به تداوم آن با 5 کشور دیگر بدون حضور 
آمریکا موضع گیری رسمی می کنند؟ از سوی دیگر مگر 
برجام با وجود کدخدا چه منافعی برای کشور داشت 
که حال برای حفظ آن ننگ دیگری را به حیثیت ملی 
کشــور باید تحمل کنیم؟ پرواضح است که سناریوی 
دستبند غرب، طرحی منسجم و برنامه ریزی شده برای 
تضعیف گفتمان مقاومت و بازیگری منطقه ای ایران 
اســت. معهذا بایسته است کلید موعود آقای روحانی 
در این مقطع دستبند برجام را گشوده و بازوان تنومند 
جمهوری اسالمی ایران را در عرصه روابط بین الملل 
تقویت نماید. رجاء واثق داریم که این بار دولت یازدهم 
تدبیر را مثمرثمر به کار گیرند و به دور از نگاه غرب زده، 
منافع ملی را قربانی منافع حزبی و جناحی نکنند. به 
زعم نگارنده دولت ابتدا باید به تاسی از منویات مقام 
معظم رهبری )حفظه اهلل تعالی( بعد از پاره کردن برجام 
و بدعهــدی آمریکا، برجام را آتش بزند و برای رقابت 
تمام عیار ژئوپولیتیکی در عرصه نفتی و بازیگری فعال 

در غرب آسیا با وجود تشدید تحریم ها مهیا شود.
 شایان توجه است که اقدام متقابل دولت جمهوری 
اسالمی ایران در این مسیر می تواند حمایت صریح و 
آغازحضور مستشاری در یمن و تسریع در ایجاد پایگاه 
نظامی در سوریه باشد تا به فرموده خمینی کبیر)ره( 
مبنــی بر اینکه آمریکا هیچ غلطــی نمی تواند بکند، 

جامه عمل بپوشاند.
مهدی محمد صادقی
کارشناس ارشد ژئوپولیتیک دانشگاه تهران

سناریوی دستبند؛ توطئه غرب 
پس از خروج آمریکا از برجام

به کیفیت برنامه نویسی و طراحی نرم افزار و تنظیم و تهیه 
سخت افزارهای پیام رســان های داخلی نداشته و ناشی از 
ضعف های زیرساخت دیتای کشور یا تنظیم پنهانی مقررات 
سایبری علیه ایشان دارد که دولت روبان طرح شبکه ملی 
اطالعات تا فاز سوم آن را هم قیچی کرده و از اتمام طراحی 

و اجرای آن خبر داده بود! 
حال وقت آن اســت که رئیس جمهــور یا نهاد دولت 
به طورکلی وظایف تقبل شــده از سوی خود در این زمینه 
را انجــام داده و اولویت را بر توســعه فنــاوری در داخل 
کشــور بگذارند، نه اینکه در ادبیاتی بی ســابقه، به جای 

باید بــه این بحث نیز پرداخت کــه درحالی که تمام 
اختیارات تصمیم گیری راهبردی در حوزه فضای مجازی در 
حوزه امنیتی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و فنی 
از تمامی محیط های تصمیم گیری مانند شورای عالی امنیت 
ملی ، شــورای عالی انقالب فرهنگی، شورای عالی فناوری 
اطالعات و ارتباطات، شورای عالی اطالع رسانی و نظایر آن 
منفــک و تمامی نهادهای انتظامی، نظامی و امنیتی نظام 
و حتــی مقامات عالی رتبه نهاد قضا در کنار اعضای دولت 
در این شــورا حضور دارند و مرکز ملی فضای مجازی نیز 
معاونت های متناســب و متناظر با این حوزه ها را تاسیس 
نموده، چرا دولــت هنگام موضع گیری دبیرخانه خود، نام 
شــورای عالی فضای مجازی را ذکر نکرده و ادعا نموده که 
تشخیص تهدید امنیت ملی، سیاست گذاری و اقدام متناسب 
صرفاً بر عهده شورای عالی امنیت ملی است؟! البته شاید 
آقای رئیس جمهــور نمی دانند یا نمی خواهند بپذیرند که 
سیاســت های رسانه ای ایشــان در مورد فضای مجازی نه 
مورد تایید اعضای شورای عالی فضای مجازی است، نه در 
شورای عالی امنیت ملی می توانند در این زمینه مصوبه ای 
از اعضا متناسب با نگاه خود اخذ کنند؟! اگر آقای روحانی 
در شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی امنیت ملی 
مواضعی علیه مسدودسازی تلگرام اتخاذ نموده اند، پس چرا 
محمد حسین پور مدیر روابط عمومی شورای عالی فضای 
مجــازی در گفت وگویی اعالم کرد که »حکم فیلتر تلگرام 
بر اســاس دستور قضایی صادر شده و کامال قانونی است و 
باید بر اســاس این دستور عمل شود.« جالب آنکه محمد 
حسین پور در پاسخ به این سؤال که آیا تصمیم فیلترینگ 
تلگرام مگر فقط در حوزه مسئولیت این شورا نیست؟ عنوان 
کرد »دســتور قضایی هیچ منافاتی با تصمیم شورا ندارد و 
باید به آن عمل شود.« باتوجه به مسئولیت انحصاری شورای 
عالی فضای مجــازی در این زمینه و عضویت تمام ارکان 
نظام از سران سه قوه تا وزیر اطالعات، کشور، فرمانده ناجا، 
فرمانده ســپاه، وزیر دفاع، دادستان کل کشور و... تاکنون 
کســی از دبیرخانه شــورای عالی امنیت ملی نیز در این 
زمینه اســتعالمی به عمل نیاورده تا مشــخص شود آقای 
رئیس جمهور می تواند از آن شــورا هم در فضای رسانه ای 

چیــزی خالف این موضوع به دســت آورد یا خیر. پس در 
حقیقت باید گفت آنچه که دبیرخانه شورای اطالع رسانی 
دولت از سوی دولت بیان کرده که این تصمیم در تعارض 
با ماموریت های شورای عالی امنیت ملی است، نظر »فقط 
رســانه ای و نه حتی رسمی« خود قوه مجریه است! براین 
اســاس، آنچه که معارض با مردم ســاالری و تحقق شعار 
ملی اســتقالل، آزادی و جمهوری اسالمی است، اقدامات 
رســانه ای دولت در همپوشــانی با منافع قوای معارض با 
ملت ایران اســت که باید دولت را به پرهیز از ارتکاب این 

منکر بزرگ، نهی نمود!
متاســفانه تاکنون بارها دولت در فضای تبلیغاتی، بر 
بی اعتمادی عمومی به پیام رســان ها و شبکه های داخلی 
دامن زده و هنگام مسدودسازی پیام رسان خارجی، به طور 
کامال تصادفی از مسئولیت خود برای حفظ حریم خصوصی 
مردم یادکرده است! برای نمونه، جهرمی وزیر ارتباطات نیز 
چندی پیش تبلیغات مسموم را عامل بی اعتمادی مردم به 
شبکه های داخلی دانست. البته در اینکه چرا وزیر ارتباطات 
جمهوری اسالمی با بستن چشم خود بر هجوم ده ها میلیونی 
مردم به پیام رسان های داخلی، مدعی بی اعتمادی مردم به 
پیام رسان های داخلی اســت، سؤال زیادی نهفته است. از 
جمله آنکه آیا طرح این ادعا، منافعی برای دولت دارد؟ اما 
باید گفت اقدامات خود دولت در تزریق غیرمستقیم نگرانی 
و دغدغه، در این امر بی تاثیر نیست که بهتر است همانند 
آنچه که در بند چهارم بیانیه دبیرخانه شورای اطالع رسانی 
دولــت آمده، از ایجاد ابهــام و تردید در جامعه خودداری 
کرد. پس آقای وزیر ارتباطات هم نباید مسدودسازی یک 
برند خاص پیام رسان را، مخالفت با کل یک فناوری و رشد 
و توســعه آن نامیده و خود در جامعــه ابهام آفرینی کند؛ 
بلکه با توســعه فناوری پیام رســان ها در داخل و حمایت 
از آنها زمینه مقابله شــبکه های داخلی با حقوق عمومی و 
خصوصی مردم در این شبکه ها را از بین ببریم. مخصوصاً 
اگر مشکلی و کمبودی در نحوه سرویس دهی پیام رسان های 
داخلی وجود دارد، مسئول ذی ربط که باید به پاسخ گویی 
فراخوانده شود، همین آقای وزیر و دولت متبوع وی است 
اگر به ویژه متوجه شویم که بخش زیادی از نارسایی ها ربطی 

آنکه به فکر مقابله با انحصار پیام رســان خارجی و تسلط 
آن بر کل مقدرات کشور باشند، به آنچه که آن را انحصار 
پیام رسان های داخلی می نامند اعتراض کنند. وقتی مردم 
در انتخاب پیام رسان های داخلی آزادی عمل داشته باشند و 
با انحصار بسیارسنگین یک پیام رسان خارجی مواجه شوند، 
مقابله با این انحصار خارجی، چرا به مذاق مدیران ویترین 
رســانه ای دولت خوش نیامده و سخنگوی دولت در شکل 
یک فعال آزادی حقوق مدنی غربی ظاهر شده و می گوید که 
برقراری شبکه های داخلی در ایران مشکلی ندارد اما تلگرام 
حتما باید باشد و نباید شبکه های ایرانی علیه تلگرام انحصار 
ایجاد نمایند؟! آیا ایشان سخنگوی دولت جمهوری اسالمی 
ایران است که باید از تقویت و توسعه فناوری پیام رسان های 
داخلی خوشــحال شود، یا نماینده دولت تلگرام که نگران 
رفع انحصار این پیام رســان و مقابله با آن شده؟ از ایشان 
باید پرسید اگر خط تولید یک خودرو که می تواند زمینه ساز 
خطرات برای مردم شود یا استانداردهای زیست محیطی یا 
صنعتی را رعایت نمی کند متوقف شد، باید ادعا کرد کسی با 
فناوری خودروسازی مخالف بوده یا حقوق مردم در انتخاب 

آزادانه را محدود کرده است؟!
البته مدت هاســت که فضای رسانه ای و اطالع رسانی 
مســمومی به نظر با هدایت دولت، درصدد القاء این نکته 
است که آســیب ها و تهدیدات فضای مجازی صرفا ناشی 
از ســوء کاربرد و عدم آشــنایی مردم با چیزی به نام سواد 
فضای مجازی است. اما امروز و مخصوصا در مثال تلگرام و 
اینستاگرام، روشن شده است که زیرساخت ها و شبکه ها نیز 
می توانند باتوجه به مختصات و ویژگی های خود، زمینه وقوع 
جرائم را فراهم نمایند. چه آنکه امروز ما ســهم راه و جاده 
و خودرو و حتی الستیک خودرو در تصادفات را نیز لحاظ 
و مشــخص می کنیم، اما وزیر ارتباطات جمهوری اسالمی 
متاســفانه مدعی است فقط »این بشر است که با استفاده 
نادرســت از آن، جرم یا فساد در فضای زندگی مجازی را 
ترویج می کند.« البته کســی با فناوری درجنگ نیســت، 
بلکه محصوالت ساخت این بشر از بستر فناوری می توانند 
زمینه ساز جرم بوده یا موجب جنایت گردند، چنان که دانش 
هســته ای به ذات خود فاسد و ممنوع نیست، اما فناوری 

ساخت سالح اتمی در همه جای دنیا »جز دنیای الئیسم 
و سکوالریســم« تقبیح و ممنوع شده است. پس مخالفت 
با فناوری انفجار هســته ای را نباید در ادبیاتی عوام فریبانه 

مخالفت با دانش هسته ای معرفی کرد. 
آقای رئیس جمهور و دبیرخانه شــورای اطالع رسانی 
دولت مطبــوع و وزیر ارتباطات مجموعــا در تریبونهای 
رسانه ای درحال القا هستند که اقدامات دادسرای فرهنگ 
و رســانه، تصمیم اجماعی نظام و با هماهنگی خود دولت 
نبوده و خارج از چهارچوب و عماًل غیرقانونی یا غیرمنطقی 
بوده اســت. درحالی که همه نهادهای نظام بر اســتقالل 

قضات و مســئولیت شــخصی آنها در قبال احکام صادره 
تاکید دارند، باید گفت اقدام دادسرای فرهنگ و رسانه در 
صدور حکم مذکور برخالف ادعای تبلیغاتی رئیس دولت، 
دقیقا در چهارچوب نصوص قانون اساسی و وظایفی است 

که دستگاه قضا در پیشگیری از جرائم دارد. 
در حکم مسدودسازی تلگرام به موارد مختلفی که از 
ســوی تلگرام علیه حقوق خصوصی و عمومی مردم ایران 
زمینه ســازی و تسهیل شده،  اشــاره گردیده است. بر این 
اساس، دستگاه قضا باید مطابق نص اصل 156 قانون اساسی 
به وظائف خود عمل نماید. بند 5 اصل 156 قانون اساسی 
جمهوری اسالمی ایران »اقدام مناسب برای پیشگیری از 
جرم« را یکی از وظایف قوه قضائیه دانسته است. این عبارت 
دو وظیفه را بر عهده قوه قضائیه می گذارد: اول، سیاست های 
جنایی که شامل کشف و تعقیب و تحقیق جرایم و متهمان 
است و دوم، سامانه یا نظامی که متولی مدیریت و اجرای این 
فرآیند محسوب می شود. این عبارت، پیش بینی، شناسایی و 
ارزیابی خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابیر و اقدامات الزم برای 
از بین بردن یا کاهش آن تعریف می شود. حال اگر دستگاه 
قضایی در وضعیتی که قوه مجریه به دلیل منافع متعددی 

که در مســئله بدافزار تلگرام دارد، با تمام توان و ظرفیت 
در حال مقابله با پیگیری روال قانونی این مسدودســازی 
در شــورای عالی امنیت ملی، فضای مجازی یا در کمیته 
تعیین مصادیق مجرمانه دادســتانی کل کشــور از طریق 
آبستراکسیون و یا سایر روشهای ممکن است، چرا از ترس 
جوسازی دولت و ایجاد درگیری مصنوعی در کشور، نباید 
با اتکا به ظرفیتهای کاماًل قانونی که دولت و شورای عالی 
فضای مجازی نیز از آنها اطالع دارند، این وظیفه خود که 
نص قانون اساسی است را به انجام برساند؟ مگر وزیر محترم 
ارتباطات مورخ 1397/2/7 طی ســفر خود به اردبیل در 
مصاحبه با رسانه ها اذعان نکرده بود که هنوز دستور قضایی 

مسدوسازی تلگرام به این وزارتخانه ابالغ نشده؟ 
درحقیقت، روشــن اســت که قوه قضائیه با توجه به 
این ماموریت قانونی خود، در اقدامی درخور ســتایش، بار 
فضاسازیهای رســانه ای رئیس جمهور و وزیر ارتباطات را 
بردوش کشــیده و جور حکمرانی غلط و سوء مدیریت آن 
درمدیریت افکار عمومی در حوزه فضای مجازی را می کشد 
و جوســازی غیرقابل توجیه دولت در این زمینه، مخالفت 
با قانون اساسی و اختیارات و وظائف قوه قضائیه محسوب 
می گردد که ضرورت یادآوری این مسئله به دولت از سوی 
دستگاه قضا و شــفاف سازی هرچه بیشتر آن برای مردم 

بیشتر به چشم می آید. 

نخواهد کرد، نیســت؟! باید به ایشان یادآوری نمود حتی 
رهبری معظم انقالب بارها به شکل علنی و شفاف بر ضرورت 
مدیریت فضای مجازی و جلوگیری از رهابودن این فضا و 
تبدیل شدن آن به قتلگاه جوانان و نوجوانان ما تاکید کرده 
بودند و گالیه خود از شورای عالی فضای مجازی و وزارت 
ارتباطات و دولت در این زمینه را شــفاف و غیرمحرمانه و 
علنی بیان کرده اند. پس امر محرمانه از مردم و غیر علنی 
معارض با این مســئله در محافل عالی نظام در این زمینه 
وجود ندارد، اما آنچه که در طول عمر دو دولت یازدهم و 
دوازدهم از سوی دولت مخفی شده، عدم همراهی رسانه ای 
مشکوک دولت با سیاستهای ملی است. دولت، موارد بسیار 
مهمی را از مــردم مخفی نموده که فقط در برخی موارد 
مجبور به اعتراف به آنها شده یا مثال رهبری معظم انقالب 
آنها را افشا نموده اند که از جمله آنها عدم رعایت خطوط 
قرمز در موضوع برجام اســت که منجر به خسارات فعلی 
موجود علیه منافع ملی شــد، یا عدم پیگیری سیاستهای 
ابالغی رهبری در حمایــت از تولید داخلی و یا مبارزه با 
قاچاق کاال که بارها از سوی رهبری اعالم و شخص ایشان 
روشن نمودند که برخی در دولت با این دیدگاهها مخالفند. 
پس در این میان، صرفا این دولت است که باید موارد زیادی 

را شفاف سازی نمایند. 
البته دولت در پشت پرده، منافعی در عدم مسدودسازی 
تلگرام نیز دارد، اما در محافل تصمیم ســازی عالی نظام 
ودر محیطی که گفت وگوهای شــفاف و کارشناســانه در 
مورد تهدیدات این ابزار درجریان اســت، نمی تواند از این 
منافع دفاع کرده و بواسطه آنها با این تصمیم مخالفت کند. 
برای مثال، دولت باید اعالم نماید که میزان درآمد دولت 
از محل»1- واردات پهنای باند اینترنت از خارج و فروش 
آن به شرکتهای اینترنتی ایران 2- فروش مجوز اپراتورها 
3- اخذ حق السهم از شرکتهای اپراتور اینترنتی و 3- میزان 
مالیات بردرآمد اخذ شده از این شرکتها« چه میزان بوده تا 
مردم بدانند واقعا دولت بدنبال حقوق آنان است، یا تا قبل از 
شکل گیری این تصمیم اجماعی ملی، نگران ارقام پولهایی 
بوده که از جیب مردم برای ارتباط با شــبکه های خارجی 
خرج شده و ازجمله صرف پرداخت فیشهای حقوقی نجومی 

و غیرنجومی مدیران دولتی شده است. 
بدنیســت مردم بدانند که پس از اجرای سیاســت 
غلط ایجاد زیرســاخت ارتباطی بــرای تلگرام در داخل 
کشور که موجب کاهش نیاز ارتباط مردم به خارج برای 
دسترســی به تلگرام شده بود و این ارتباط تا سرورهای 
ایرانی تلگرام در داخل برقرار می شد، دولت کماکان هزینه 
ارتباط کامل با خارج از کشــور را از مردم برای ارتباط با 
تلگرام می گرفت که مبادا درآمدش از محل ارتباط مردم 
با تلگرام کاهش یابد و این درآمد در مورد ارتباط مردم 
با اینســتاگرام و یا حتی فیلترشکن ها نیز وجود دارد که 
البته فیلترشکن ها نمی توانند به اندازه  خود سرویس برای 
دولت درآمد کسب کنند، ولی کسب و کار اصلی دولت 
در مورد فیلترشکن ها نیز بسیار جذاب است و بدنیست 
دولت علت واقعی عدم اقدام در مسدودی فیلترشکن ها 
را نیــز با مردم ورای ادعاهای غلط و کذب در مورد عدم 
امکان فنی مسدودســازی کامل، بیــان کند! اینها تنها 
بخشــی از محرمانه های دولت در زمینه فضای مجازی 
است که در مقابل آنچه که دولت آن را در سوی دیگران 
محرمانه معرفی کرده ضرورت شفاف سازی دارد که باید 
دید آیا پیگیری رسانه ها و دلسوزان ملت می تواند دولت 
را به اصالح عملکرد و شــفاف سازی در مورد این حجم 

از امور محرمانه وادار نماید یا خیر. 

بازی دوگانه دولت با تلگرام-بخش پایانی 

رئیس جمهور ادعا کرده است از آنجا که ما با مردم امور 
محرمانه ای نداریم، باید چنانچه در مراکز عالی نظام در این 
زمینه تصمیماتی گرفته شده است، این موارد شفاف به مردم 
اعالم شــود. از آقای روحانی باید خواست تا چنانچه امور 
محرمانه ای وجود ندارد، فیلم و یا مشروح مذاکرات شورای 
عالی فضای مجازی و شــورای عالی امنیت ملی در مورد 
تلگرام منتشر شــود تا مردم بدانند چه کسی در جلسات 
نظام بر ضرورت پاالیش این پیام رسان تاکید کرده و با آن 
همراهی می کند و دبیر شورای عالی فضای مجازی منصوب 
در دوره دولت او نیز در همین راســتا به تلویزیون رفته و 
آلودگیها و خطرات تلگرام را برای مردم تشــریح می کند و 
معاون اولش دستور خروج نهادهای دولتی از این محیط را 
می دهد، اما در فضای رسانه ای بر طبل مخالفت خود با این 
مسدودسازی می کوبد! چگونه این دوگانه گویی ها و تناقضات 
را برای مردم روشن خواهید کرد اگر حقیقتاً محرمانه ای با 
مردم ندارید؟ باید دولت متن مذاکرات خود با مدیر تلگرام 
را منتشر کند تا ببینیم تلگرام قول چه چیزهایی را به دولت 
داده و چه کارهایی را کرده و چه کارهایی را نکرده. این از 
جمله محرمانه هایی که دولت با مردم در مورد آنها صحبت 

با وجود استقبال میلیونی مردم از پیام رسان های داخلی، سناریوی بی اعتمادی به آنها چرا دامن 
زده شــد؟اقدام دادسرای فرهنگ و رسانه در صدور حکم مسدودسازی تلگرام، غیرقانونی بود یا در 

چهارچوب نصوص قانون اساسی و وظائف دستگاه قضا در پیشگیری از جرائم؟
فیلترینگ تلگرام به عنوان بدافزاری که رؤیای آشفته تسلط بر مقدرات کشور را داشت، چرا به 
مذاق مدیران ویترین رسانه ای دولت خوش نیامد و سخنگوی دولت در شکل یک فعال آزادی حقوق 
مدنی غربی ظاهر شد و گفت که برقراری شبکه های داخلی در ایران مشکلی ندارد اما تلگرام حتما 
باید باشد و نباید شبکه های ایرانی علیه تلگرام انحصار ایجاد نمایند؟!دولت اعالم کرده با مردم امور 

محرمانه ای ندارد؛ محرمانه های دولت در فضای مجازی که باید شفاف سازی شوند، کدامند؟
نوشــتار حاضر که بخش نخست آن، هفته گذشته با عنوان »بازی دوگانه دولت با تلگرام« تقدیم 

خوانندگان عزیز شد، به تبیین اینها پرداخته است.

آگهی تغییرات شرکت مهندسی آماد بهینه ساز 
سهامی خاص به شماره ثبت 183003 

و شناسه ملی 10102251738

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1396/5/24 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان 
سال مالی 95 به تصویب رسید. روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت نشر 
آگهی های شــرکت انتخاب گردید. اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل 
برای مدت دو ســال انتخاب گردیدند: شرکت گروه طلیعه سبز جهان 
سهامی خاص شناسه ملی 10102853650 شرکت خدماتی تحقیقاتی 
ساتر سبز ســهامی خاص به شناســه ملی 10102262391 شرکت 
حمل و نقل آزادگان ســهامی خاص به شناسه ملی 10101259330 
شــرکت ناصرین وحید سهامی خاص شناســه ملی 10102255011 
شرکت بازرسی مهندسی و کنترل کیفیت سنجش گستردانا به شناسه 
ملــی 10102384287 آقای ســهراب تقی پورآهنگر به شــماره ملی 
2060701163 به ســمت بازرس اصلی و آقای رضا عالئی به شماره 
ملی 5579142064 به ســمت بازرس علی البدل برای یکســال مالی 

انتخاب شدند.

آگهی حصر وراثت

قاضی شورای حل اختالف - مجتمع شماره ۴ شهرستان اهواز

آقای افشــین شــهرت کمائی نام پدر فرضعلی بشناسنامه 16230 
صادره از ایذه درخواستی بخواسته صدور گواهی حصر وراثت تقدیم 
و توضیح داده که پدرم مرحوم فرضعلی شــهرت کمائی بشناسنامه 
91 صــادره باغملــک در تاریخ 97/1/6 در آخریــن اقامتگاه دائمی 
فوت ورثه اش عبارتند از متقاضی 1- افشــین کمائی فرزند فرضعلی 
بــه ش ش 16230 صادره ایذه 2- فرشــید کمائــی فرزند فرضعلی 
به ش ش 506 صــادره ایذه 3- مجتبی کمائــی فرزند فرضعلی به 
ش ش 2966 صادره اهواز 4- حسن کمائی فرزند فرضعلی به ش ش 
4810038327 صادره باغملک 5- حسین کمائی فرزند فرضعلی به 
ش ش 1741313678 صادره اهواز )پســران متوفی( 6- لیال کمائی 
فرزنــد فرضعلی به ش ش 2602 صادره اهواز 7- زهرا کمائی فرزند 
فرضعلی به ش ش 3323 صادره ایذه )دختران متوفی( 8- نوری جان 
فرهــادی فرزند ولی به ش ش 5- صادره باغملک )همســر متوفی( 

والغیر ورثه دیگری ندارد.
اینک با انجام تشــریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هرکس اعتراض دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی 
صادر و هر وصیت نامه بجز ســری و رسمی که بعد از این تاریخ ابراز 

شود از درجه اعتبار ساقط است.

71/24/97/ح

 چون جمشــید اعتصامی مالک خودرو ســواری پژو 405 به شــماره انتظامی
149 ج 12 ایران 58 شماره موتور 12483174397 شماره شاسی 83076596 
به علت فقدان ســند کمپانی تقاضای رونوشت المثنی نموده است لذا چنانچه 
هرکــس ادعایی در مورد خودرو مذکور دارد ظرف مدت ده روز به دفتر حقوقی 
سازمان فروش شرکت ایران خودرو واقع در پیکان شهر ساختمان سمند مراجعه 
نماید بدیهی است پس از انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد 

شد. مدت اعتبار این آگهی یکسال است.

 )GTXi( برگ سبز خودرو ســواری پراید تیپ صبا
مدل 1387 رنگ مســی تیره متالیک به شماره موتور 
2432773 و شماره شاسی  S1412287766196 به 
نام آقای جمشید صحت زاده فرزند غالمرضا با کد ملی 

3621014101 مفقود و از درجه اعتبار ساقط گردید.

 فروش خودرو دیپلماتیک: پرادو. مشــکی.مدل 2009. 5 درب.
2700 سی سی. عالقه مندان ظرف 15 روز از چاپ این آگهی درخواست 
خود را به سفارت بنگالدش در تهران واقع در خیابان یوسف آباد 
خ 64 کوچه یکم 12 متری احداثی پالک 7 ارسال نمایند. تلفن:

88601416-02188601781

رونوشت آگهی حصر وراثت

متصدی امور دفتری دادگاه شعبه ۹
 شورای حل اختالف مجتمع شماره ۳ شهرستان زاهدان
 مصطفی مقدم

خواهان رونوشــت حصر وراثت موسی دهباشی فرزند صفدر بشناســنامه 191 صادره از زابل به 
شــرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کالســه 9709985500900126 از این شورا درخواست 
گواهــی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان مریم کیخانژاد بشناســنامه 998 
درتاریــخ 96/12/18 در اقامتــگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثــه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به:
1- خواهان با مشــخصات سجلی فوق فرزند متوفیه. 2- حسین علی دهباشی شماره شناسنامه: 
323 صادره از زابل نســبت با متوفیه: فرزند 3- آمنه دهباشی شــماره شناسنامه 205 صادره از 
زابل نســبت با متوفیه: فرزند 4- کبری دهباشی به شناسنامه: 283 صادره از زابل فرزند متوفیه 
5- زهرا دهباشی به شناسنامه: 297 صادره از زابل فرزند متوفیه 6- صدیقه دهباشی به شناسنامه 

315 صادره از زابل فرزند متوفیه
اینک با انجام تشــریفات 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 یکماه 

به این دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.

دعوتنامه مجمع عمومی فوق العاده
 شرکت اعمار )سهامی خاص(

بدینوســیله به اطالع می رســاند که روز یکشنبه مورخ 1397/3/13 ساعت 9 صبح جلسه 
مجمع عمومی فوق العاده شــرکت اعمار )سهامی خاص( در محل قانونی شرکت واقع در تهران - 
بهجت آباد - خیابان ســربداران - خیابان شهید صدر - پالک 63 - واحد 10 جهت بررسی و اخذ 

تصمیم در مورد دستور جلسه زیر تشکیل می گردد.
دستور جلسه: 1- تقلیل اجباری سرمایه از مبلغ 3/000/000/000 ریال به مبلغ 10/000/000 ریال

2- تغییر ماده 5 اساسنامه شرکت در مورد تغییر سرمایه
رئیس هیئت مدیره

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه: ۹6۰۱۰6۷
بدینوســیله به آقای محمدرسول علی پناه فرزند محمدحسن به شماره 
ملــی 3760623123 بدهکار پرونده کالســه بایگانی 9601067 که 
برابر گزارش 1396/12/22 شناخته نگردیده اید ابالغ می گردد که برابر 
رای کمیسیون شهرداری ســنندج مبلغ 330/549/832 ریال بدهکار 
می باشــید که بر اثر عدم پرداخت وجه بســتانکار درخواســت صدور 
اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و بکالسه فوق در 
این اجراء مطرح می باشد لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجرایی مفاد اسناد 
رســمی بشما ابالغ می گردد. از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ 
اجرائیه محســوب است فقط یک نوبت در روزنامه چاپ درج و منتشر 
می گردد ظرف مدت ده روز نســبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در 
غیر اینصورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرایی طبق مقررات 

علیه شما تعقیب خواهد شد.
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی سنندج

آگهی ابالغ دادنامه به خوانده مجهول المکان
بدینوســیله به آقای مجیــد توکلی فرزند فعال مجهول المکان ابالغ می گردد که آقای ســامان 
صهبا فرزند محمدحسین دادخواســتی به خواسته مطالبه مبلغ 45/000/000 تومان به انضمام 
تاخیر و تادیه و دیگر هزینه ها و خسارات دادرسی به طرفیت شما به شعبه شورای حل اختالف 
ســبزوار ارائه و به کالســه 5/96/442 ثبت و به موجب رای شماره                به خواسته فوق 
محکوم گردیده اید مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار آگهی می شود. رای صادره غیابی و 
ظرف 20 روز از تاریخ انتشار قابل واخواهی در همین شعبه و سپس قابل تجدیدنظر در محاکم 

عمومی سبزوار می باشد.
دبیر شعبه پنجم شورای حل اختالف شهرستان سبزوار

10/10
97/1/20

   131SL برگ ســبز یک دســتگاه ســواری پراید تیــپ
ســفیدرنگ مدل 1390 به شــماره انتظامــی 958 ب 94 
ایران 85 و شــماره موتور 4094909 و شــماره شاســی 
S3412290916680 به نام خانــم فاطمه غالصی فرزند 
غالمحســین شماره ملی 3621055169  مفقود گردیده از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

»آگهی مزایده اموال منقول«
به اســتناد پرونده کالسه 960176 ش 1 اجرای احکام حقوقی محکوم علیه مجتبی 
امام جمعه فرزند محمدرضا محکوم اســت به پرداخت سیصد سکه کامل بهار آزادی 
بابت مهریه در حق محکوم له خانم افسانه عمارتی و همچنین پرداخت 1/382/197 
ریال بابت هزینه دادرســی و حق االجرا دولتی. که محکوم له جهت استیفای حقوق 
خود بدوا تقاضای توقیف و مزایده یک  دســتگاه اتومبیل سواری رنو مگان به پالک 
انتظامی 289 د 56 ایران 85 نموده که پس از تشریفات قانونی و ارجاع به کارشناس 
رسمی دادگستری به شرح ذیل مورد ارزیابی قرار گرفته: یک دستگاه اتومبیل سواری 
رنــو مگان به پالک انتظامی 289 د 56 ایــران 85 واقع در پارکینگ ثامن دو محور 
چهار چرخ دنده اتومات ســالم و آماده به کار و ســپر ضربه گی دارد. با توجه به موارد 
فوق ارزش وســیله نقلیه مزبور با توجه به مدل آن 1391 مبلغ 600/000/000 ریال 
)ششــصد میلیون ریال( تعیین می گردد. با توجه به تقاضای فروش خودرو از طریق 
مزایده عمومی و عدم پرداخت محکوم به توســط محکوم علیه این اجرا قصد دارد در 
روز شــنبه 1397/3/19 ساعت 9 تا 11 با حضور نماینده محترم دادستان و همچنین 
محکوم له در محل اجرای احکام حقوقی دادگستری زاهدان از طریق مزایده عمومی 
اموال توقیفی محکوم علیه را به قیمت کارشناس به فروش برساند طالبین و خریداران 
می توانند همه روزه تا یک هفته قبل از زمان مزایده از اموال مورد مزایده با هماهنگی 
این اجرا بازدید و در زمان مزایده حضورا شــرکت نمایند. بدیهی اســت اموال مزایده 
به کســی فروخته خواهد شد که باالترین مبلغ را پیشنهاد نمایند و خریدار می بایستی 
مبلغ 10٪ درصدی پیشــنهاد مزایده را فی المجلس به حســاب ســپرده دادگستری 
زاهدان واریز نماید و مابقی را ظرف مدت یک ماه به حســاب ســپرده دادگســتری 
واریز و تحویل اجرای احکام مدنی نماید و پس از تائید مزایده توســط دادگاه محترم 
صادرکننــده حکم، تقاضای انتقال مالکیت اموال نماید و در صورت عدم تائید مزایده 
توسط دادگاه، مبلغ ده درصدی واریزی به خریدار مسترد خواهد شد و در صورتی که 
خریدار مابقی وجه مزایده را درزمان مقرر به حســاب ســپرده واریز ننماید و یا اعالم 
انصراف نماید مبلغ 10 درصد پیشــنهادی خریدار به نفع دولت ضبط خواهد شــد و 
خریدار حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت تشریفات مزایده با رعایت مواد 113 
به بعد قانون اجرای احکام مدنی و ماده 129 اجرا خواهد شــد به اســتناد ماده 131 
قانــون اجرای احکام مدنی در صورت نبود خریدار طلبکار نیز می تواند در قبال طلب  

خود از اموال مورد مزایده قبول نماید.

مدیردفتر اجرای احکام حقوقی 
دادگستری زاهدان م الف 439

ســند کمپانی و برگ ســبز خودرو سواری پراید 
132 به شماره پالک 679 ص 89 - ایران14 به 
رنگ سفید - روغنی مدل 1389 و شماره موتور 
 S1422289160936 3488881 و شماره شاسی

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ ســبز خودرو ســواری پژو206 تیپ 5 به 
 شماره پالک 761 ل 99- ایران14 به رنگ سفید

 163B0113885 مدل 1393 و شــماره موتور
 NAAP13FE2EJ504527 شاسی شماره  و 

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی ابالغ اجرائیه
بدینوسیله به اطالع خانم فاطمه دهدارحسینی به شماره شناسنامه 293 صادره 
بهبهان به شــماره ملی 1860354068 فرزند عبداله و آقای سیف اله فرخ نژاد 
به شــماره شناسنامه 22878 صادره بهبهان به شــماره ملی 1860224288 
ســاکنین بهبهان بلوار امام رضا پشت مخابرات دیجیتال فعال مجهول المکان 
رســانیده می شود که بانک ملت شعبه مرکزی بهبهان به استناد به سند رهنی 
شــماره 100632-93/5/19 دفترخانه 37 بهبهــان تقاضای صدور اجرائیه به 
مبلغ 489000000 ریال بابت اصل طلب و مبلغ 191000000 ریال بابت سود 
و مبلغ 44000000 ریال بابت خســارت تاخیر تادیه و از تاریخ 96/9/2 روزانه 
مبلغ 392000 ریال خســارت تاخیر روزانه به آن اضافه می گردد با نرخ ســود 
تســهیالت 21 درصد علیه شــما به عنوان بدهکار و راهن نموده چون آدرس 
متن سند موافق با واقع نبوده لذا حسب درخواست بانک بستانکار مراتب جهت 
اطالع شــما و برابر ماده 18 آئین نامه اجرای مفاد اســناد رسمی الزم االجراء 
برای یک نوبت در روزنامه منتشر و پس از سپری شدن ده روز از تاریخ انتشار 

اجرائیه ابالغ شده محسوب و عملیات اجرائی علیه شما شروع خواهد شد.
کاظمی - رئیس ثبت بهبهان

اصل سند کمپانی خودرو سواری رنو ال90 مدل 1388 
به شــماره انتظامی 431 و 86 - ایران 53 به شــماره 
شماره  و   NAPLSRALDA1057412 شاسی 
موتــور K4MA690D084909 به مالکیت خانم 
لیال روستایی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

آگهی اعالن نظر افراز
چون براساس صورت مجلس افراز به شماره 94/1/1047- 94/2/6 و نقشه 
پیوســتی و بر طبق ماده 5 آیین نامه قانون افراز و فروش امالک مشاع رای 
بر افراز ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 26/34 مترمربع پالک شماره 67 
فرعی افراز و مجزی شده از 1895/7 واقع در اسدآباد خیابان 15 خرداد کوچه 
شــهید کوچکی به نام وراث مرحوم غالم ابراهیمی صادر گردیده اســت. لذا 
طبق ماده 18 آیین نامه اجرایی اسناد الزم االجرا جهت اطالع مالکین مشاعی 
و اشــخاص ذوی الحقــوق آگهی تا با مراجعه به اداره ثبت اســناد و امالک 
اســدآباد و مالحظه نقشه و صورت مجلس افرازی چنانچه به نظریه افرازی 
صادره اعتراضی داشــته باشــند ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشــار آگهی 
اعتراض خود را به دفتر دادگاه های عمومی شهرستان اسدآباد تسلیم نمایند. 
بدیهی اســت در صورت عدم تســلیم اعتراض نسبت به صدور سند مالکیت 

قطعه افرازی به نام مالک فوق اقدام خواهد شد.

کامران متقی- رئیس ثبت اسدآباد م الف 110

دادنامه
پرونده کالسه 9609982821300735 شعبه 3 شورای حل اختالف شهرستان قزوین تصمیم نهایی شماره 9709972821300088  

خواهان: آقای مهدی برزگر محمدی فرزند فضل اهلل به نشانی قزوین- غیاث آباد کوچه کاکاوند کوچه 20 پالک 10  
خوانده: آقای محسن محمدی فرزند اصغر به نشانی مجهول المکان   خواسته: مطالبه وجه چک

رای قاضی شورا
در خصوص دعوی خواهان مهدی برزگرمحمدی فرزند فضل اهلل به طرفیت خوانده محســن محمدی فرزند اصغر به خواسته 
مبلغ 65/000/000 ریال وجه 3 فقره چک بانکی به شماره  720733/59 مورخ 95/10/20-720746/34 مورخ 95/5/20- 
720741/53 مورخ 95/12/17 از حســاب جاری به شــماره 5669613293 عهده بانک ملت با احتساب خسارات دادرسی و 
تاخیر تادیه بدین شرح که خواهان مدعی شده به موجب 3 فقره چک فوق مبلغ 65/000/000 ریال از خوانده طلبکار می باشد 
که مشــارالیه با وصف مراجعات متعدد از تادیه دین خود امتناع می نماید شــورا با عنایت به خواسته مطروحه و مداقه در مفاد 
مدلــول چک های موصوف که بر طبق مقررات قانونی صادر شــده و علی االصول وجود و بقای آن در ید خواهان، ظهور در 
اشتغال و استمرار ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و از آن جایی که خوانده دعوی با وصف ابالغ قانونی 
در جلســه دادرسی حاضر نشده و الیحه دفاعیه ای نیز به این مرجع تقدیم ننموده و بدین ترتیب مستندات دعوی و خواسته 
مطروحه مصون از هرگونه ایراد تعرض خوانده باقی مانده از این رو شــورا با توجه به مراتب مطروحه دعوای خواهان را وارد 
و ثابت دانسته و با استناد به مواد 198،  515، 519 و 522 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1376 مجمع تشــخیص مصلحت نظام و ماده واحده استفساریه تبصره 
مذکور و مواد 310 و 313 از قانون تجارت و مواد 9 و 27 از قانون شوراهای حل اختالف خوانده را به پرداخت 65/000/000 
ریال به عنوان اصل خواســته و 1/775/000 ریال بابت هزینه  دادرســی در حق خواهان محکوم و اعالم می دارد که اجرای 
احکام شورا مکلف است که خسارت تاخیر تادیه چک های فوق الذکر را از تاریخ سررسید آن مورخ 95/12/17 - 95/05/20 
- 95/10/20 لغایت اجرای حکم بر طبق شاخص بانک مرکزی محاسبه و از خوانده اخذ و در حق خواهان ایصال نماید. رای 
صادره غیابی بوده و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از گذشت مدت مذکور ظرف 

بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی نزد محاکم محترم عمومی حقوقی قزوین می باشد. 
شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان قزوین

تاسیس شرکت سهامی خاص 
خدمات مسافرت هوائی رایان پرواز 

سپهر پارسیان
در تاریخ 1396/12/10 به شــماره ثبت 48170 به شناسه ملی 14007455382 ثبت و 
امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع عموم آگهی 
می گردد. نام: خدمات مسافرت هوائی رایان پرواز سپهر پارسیان شرکت سهامی خاص 
موضوع فعالیت: دفتر خدمات مســافرتی که در زمینه تنظیم برنامه های مسافرتی فروش بلیط 
مســافرت ذخیره مکان و هرگونه اقدام مقتضی مربوط به خدمات ترابری مسافر به طور مستقیم 
یا غیرمستقیم با رعایت قوانین و مقررات سازمان هواپیمائی کشوری فعالیت می نمایند. به موجب 
نامه شــماره 55189 مورخ 96/10/17 سازمان هواپیمایی کشوری هرگونه نقل و انتقال سهام، 
ایجاد و حذف یا قبول نمایندگی یا شعبه در هر نقطه از کشور و یا خارج از کشور و هرگونه تغییر 
نام در مفاد اساسنامه یا الحاق یا حذف یک یا چند ماده در اساسنامه، افزایش یا کاهش سرمایه 
شــرکت و انتقال سهام و همچنین انتقال مرکز اصلی شــرکت و تغییر مدیرعامل می بایست با 
رعایت قوانین و مقررات و اعالم کتبی سازمان هواپیمائی کشوری انجام پذیرد. مدت فعالیت: از 
تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی: استان فارس - شهرستان شیراز - بخش مرکزی - شهر 
شــیراز - چنچنه - بلوار آزادی - بلوار ارم - پالک 9 - ســاختمان ســپهر - طبقه اول - واحد 5 
کد پســتی 7143837171 سرمایه شــخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000/000 ریال نقدی 
منقسم به 1000 سهم 1000 ریالی تعداد 1000 سهم آن با نام عادی مبلغ 1000/000 ریال توسط 
موسســین طی گواهی بانکی شــماره 39735 مورخ 1396/10/19 نزد بانک ملت شعبه 
چهارراه گمرک با کد 39735 پرداخت گردیده اســت و الباقی در تعهد صاحبان ســهام 
می باشــد. اعضای هیئت مدیره خانم مرضیه زارع به شــماره ملی 2280124629 و به سمت 
نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 ســال خانم فاطمه زارع به شماره ملی 2298817510 و به 
سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال خانم زهرا زارع 
به شــماره ملی 2300333562 و به ســمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق 
امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسالمی 
با امضای مدیرعامل یا نایب رئیس هیئت مدیره به تنهایی به همراه مهر شــرکت و اوراق عادی 
و اداری باامضای مدیرعامل یا نایب رئیس هیئت مدیره به تنهایی به همراه مهر شــرکت معتبر 
می باشــد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرســان خانم معصومه مویدی به شماره ملی 
1819020061 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای محسن جوانمردی به 
شماره ملی 2291916106 به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیراالنتشار 

کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

شناسه آگهی 175826

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای حســین میرزائي فرزند الیاس دارای شناسنامه شــماره 178 به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده 
به کالســه 970092 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
الیاس میرزائی فرزند اکبر به شناســنامه 15 در تاریــخ 1397/2/3 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- حسین میرزائی ش ش  178 صادره از تاکستان پسر 

متوفی 2- گل نساء دوستی ش ش 398 صادره از رودبار شهرستان همسر متوفی
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال 

قاضی شعبه ۱۰ شورای حل اختالف قزوینگواهی صادر خواهد شد.

آگهی تغییرات شرکت آب فراز ارومیه سهامی خاص
 به شماره ثبت ۳۷۲۱ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۷۴۱5۷ 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/12/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
1- نام شرکت به »آب فراز ماندگار غرب« تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. 
با ثبت این مســتند تصمیمات اصالح ماده اساســنامه )تغییر نام( انتخاب شده 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 آذربایجان غربی 
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه


