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پویش های اقتصادی آمریکا در ایران
مشــروعیت هر نظام سیاسی تا اندازه زیادی متأثر از مطلوبیت یا 
عدم مطلوبیت وضعیت اقتصادی آن نظام اســت. بررسی پویش های 
متقابل ساخت سیاســی و ساخت اقتصادی در ایران در دوره پهلوی 
دوم بیانگر آن است که در این برهه از تاریخ سیاسی ایران، به دنبال 
طراحی و اجرای سیاســت ها و برنامه های مدرنیزاسیون و نوسازی از 
ســوی دولت، تحوالت چشمگیری در عرصه های مختلف اقتصادی و 

اجتماعی به وقوع پیوست.
پیگیری و تأکید دولت بر نوسازی و پیشرفت اقتصادی در این دوره 
سبب شد کشورهای مختلفی به شریک اقتصادی ایران تبدیل شوند. 
در این میان، آمریکا از رهگذر اقتصاد به دنبال گسترش نفوذ و تقویت 
جایگاه خود در سپهر سیاسی ایران برآمد و تالش های گسترده ای در 
این زمینه انجام داد. نوشتار پیش رو با تکیه بر اسناد سفارت آمریکا، 
به بررســی وضعیت اقتصادی ایران و منافع آمریکا در سالهای پایانی 

حکومت پهلوی دوم خواهد پرداخت.
سیاست آمریکا در قبال اقتصاد ایران

پس از کودتای 28 مــرداد 1332، دامنه روابط اقتصادی ایران و 

آمریکا روزبه روز وسیع تر شد و این روابط تا انقالب اسالمی ایران ادامه 
داشت. گسترش روابط میان ایران و آمریکا توسط کمیسیون مشترک 
ایران و آمریکا تعمیق یافت. رابط این کمیســیون در سومین مرحله 
از برگزاری جلسه آن اظهار داشت که روابط بین دو کشور همان طور 
که انتظار می رود رو به گســترش است. در جلسه مارس 1975 این 
کمیسیون برای گسترش روابط دو کشور مبلغ 15 بیلیون دالر )خارج 
از معامالت نفتی و نظامی( برای مدت 5 سال در نظر گرفته شده بود؛ 
همچنین کمیســیون با مبلغ 26 بیلیون دالر برای سالهای 1975 تا 
1980 موافقت نمود. البته دو کشور برای دستیابی به این هدف مشترک 
قرار همکاری گذاشتند که جمع تجارت غیرنظامی دو کشور از مرز 40 

بیلیون دالر در 1975 تا 1980 هم باالتر رود.
منافع اقتصادی آمریکا در ایران به قدری بود که در بحبوحه انقالب 
اسالمی، کمیته تجارتی مشترک ایران و آمریکا در 29 نوامبر 1978 
جلســه تشکیل داد و در راستای حفظ وضع موجود که منافع آنها را 

جلسه اعضای کمیسیون مشترک همکاری فنی ایران و آمریکا )اصل چهار ترومن(

در پی داشت، در نامه ای به شاه نوشت: »اعلیحضرتا... ما کاماًل از روش 
و سیاست شما و وزیران شما برای بازگرداندن اقتصاد ایران به حالت 

شکوفا و سالم قبلی اش حمایت می نماییم«.
همچنیــن مجتمع های تجاری آمریکایــی آمادگی کامل خود را 
بــرای حفظ ثبات اقتصادی در ایران اعالم می نمایند و نامه ای نیز در 
این باره به غالمرضا ازهاری نوشته می شود.)1( پیام های فوق به خوبی 
نشان دهنده تالش آمریکایی ها برای حفظ منافع خود در ایران است. 
درواقع آنها به منظور حفظ این منافع، حمایت خود نسبت به شاه را 
اعالم می کنند تا وی در اجرای سیاســتهای خود در زمینه سرکوبی 

جریان انقالب اسالمی مصمم تر شود.
رویکرد نظامی 
محمدرضاشاه

 و منافع اقتصادی آمریکا
محمدرضاشاه رویکردی نظامی 
ـ تسلیحاتی نیز در سیاستهای خود 
داشت. این رویکرد باعث شده بود 
آمریکا نیز از آن در راستای منافع 
اقتصادی خود بهره برداری کند. در خصوص مســئله خاص سیاست 
تسلیحاتی »قسمت هدایت کننده کشور آمریکا« برای تیم بازرسی دو 
یادداشــت با عنوان »پیگیری مذاکرات رئیس جمهور با شاه ایران« به 
ترتیب در 15 ژوئن و 25 ژوئیه 1972 تهیه نمود. این یادداشت های 
آمریکایی ها خطاب به وزارت های خارجه و دفاع آمریکا بود که فروش 
اسلحه و تجهیزات به ایران و قراردادهای کمکی، فنی و نظامی مربوطه 

را تصویب می کردند.
در کنــار رویکرد نظامی محمدرضاشــاه، موقعیــت جغرافیایی 
اســتراتژیک ایران و قدرت نسبی آن در میان کشورهای خلیج  فارس 
و همچنیــن منابع و بازار داخلی بورژوازی آن، این کشــور را به یک 
منطقه بســیار با اهمیت برای ایاالت متحده آمریکا تبدیل کرده بود. 
بدین ترتیب، آمریکا به یک دوســت ایمن و با ثبات نیاز داشــت که 
هم بتواند و هم بخواهد که یک نقش مســئوالنه و سازنده در منطقه 
به ویژه در خلیج فارس بازی کند. بر این اســاس آمریکا یکی از منافع 

اقتصادی خود در بازار ایران را که مرتباً توسط درآمد نفت تأمین می شد 
تسلیحات نظامی می دانست.

بدین ترتیب از سال 1972 رئیس جمهور آمریکا عمدتاً تصمیم گیری 
در مورد خریداری وسایل نظامی را به دولت ایران واگذار کرد. شاه به 
مجموعه وسیعی از اسلحه، مهمات، تجهیزات و تخصص فنی مربوط 
به آنها روی آورد و آمریکایی ها بیان می کنند که از آغاز سال 1972 به 
ایران بیش از 7 میلیارد اسلحه و تجهیزات فروخته اند که تحویل آنها 
تا سال 1978 به طول خواهد انجامید. این مقدار از تسلیحات نیاز به 
تخصص فنی نیز داشت و آمریکا از این رهگذر نیز به منافع اقتصادی 
دســت یافت؛ به گونه ای که حدود 15000 نفر کارمند غیرنظامی در 
ایران به کار گرفته شدند.)2( همچنین واردات غیرنفتی ایران از آمریکا 

از 170/4 میلیــون دالر در ســال 1344 به 3/ 487 میلیون دالر در 
سال 1352 رسید.)3(

برنامه های ضد بومی اقتصادی
از مهم ترین تئوری هایی که وضع اقتصادی کشورهای جهان سوم را 
در گذشته به صورت دقیق تحلیل می کرد »نظریه وابستگی« است. بر 
اساس این نظریه، کشورهای سرمایه داری تالش می کنند با قراردادها 
و برنامه های اقتصادی، کشورهای ضعیف تر را در مدار وابستگی خود 
حفظ کنند. آمریکا نیز از جمله کشورهایی بود که در خصوص ایران این 
سیاست را از رهگذر برنامه ریزی ضد بومی دنبال می کرد. از مهم ترین 
اقداماتی که در راستای این استراتژی صورت گرفت، اجرای برنامه های 
اقتصادی طراحی  شده در غرب بود که سنخیت چندانی با منابع اولیه 

ایران نداشت. همچنین این برنامه ها، اقتصاد مصرفی و انحصاری شدن 
بازار فروش به  وسیله کاالهای ساخته شده غربی را در پی داشت که به 

پشتیبانی از سرمایه داری وابسته منجر شد.
از میان این طرح ها می توان به »طرح بازرگانی- کشاورزی« اشاره 
کرد که نقش مهمی در وابستگی اقتصاد ایران به آمریکا در چشم انداز 
1980 داشت. این پروژه، نفوذ در مسائل کشاورزی، بازرگانی، سیستم 
خانه سازی و رخنه در پروژه های بزرگ را در دستور کار قرار داده بود. 
خود آمریکاییها نیز درباره این طرح اذعان کردند که شرایط سیاسی 
ممکن است اجازه عملی ساختن تمام پیشنهادهای موجود در آن را 

ندهد.)4(
حتی تاس. اچ. مک لئود، سرپرست مشاورین هاروارد که برای تدوین 

برنامه سوم توسعه به ایران آمده بود، نیز بیان کرده است که مشاوران 
برنامه ریزان ایران دارای محدودیت هایی به لحاظ میزان آگاهی درباره 
محیط پیرامون خود بودند و این مشاوران حتی نمی توانستند با زبان 
فارســی ارتباط برقرار کنند. وی گفته است که انگلیسی نوشتن این 
برنامه ها یک ادعا را دامن می زد که برنامه سوم اساساً مظهر افکار بیگانه 
اســت.)5( این نوع از نفوذ برای آمریکایی ها به قدری اهمیت داشت که 
یکی از خطوط اصلی سیاست آن کشور در خصوص دولت موقت نیز 
همکاری اقتصادی، اطالعاتی، نظامی و سیاسی برای قدم جلو گذاشتن 

و نفوذ در اقتصاد و سیاست ایران ذکر شده بود.)6(
مهم ترین خطرهایی که منافع آمریکا در ایران را تهدید می کرد 
یکی از مهم ترین خطرهایی کــه منافع آمریکا در ایران را تهدید 

می کرد نارضایتی ها از وابستگی اقتصادی ایران به این قدرت بود. آمریکا 
می کوشید از طریق اقتصاد و به ویژه از طریق سرمایه گذاران ایرانی، ایران 
را در وضعیت ثبات حفظ کند تا به منافع اش در این کشــور لطمه ای 
وارد نشــود؛ ازهمین رو ایاالت متحده در قبال ســرمایه داران ایرانی، 
سیاسِت حمایت را اتخاذ کرده بود تا شریان اقتصاد ایران را در دست 
گیرد و مانع از پیوند اقتصاد و سیاست در جهت انقالب اسالمی شود. 
این سرمایه داران اغلب غرب گرا بودند و آمریکا می کوشید با حمایتهای 
اقتصادی خود، این سرمایه داران را در گفتمان غرب گرایی حفظ کند و 

حتی از طریق آنها به اطالعات مختلفی دست یابد.
از ایــن موارد می توان به کمک ایاالت متحده برای حل مســائل 
اقتصادی و حقوقی این ســرمایه داران با کمپانی های آمریکایی اشاره 
کرد. این کمک ها باعث نزدیکی سرمایه داران به آمریکا می شد و سبب 
می گردید آنها از موضع یک دوســتی خوب، اطالعات موردنیاز را به 

سفارت این کشور منتقل کنند.
 یکــی از این موارد، کمک های اقتصــادی آمریکا به فردی با نام 
خانوادگــی روغنی و رفع کردن اختالفات او با کمپانی های آمریکایی 
اســت. همچنین آمریکا قبل از انقالب با تطمیع و وعده به برخی از 
بازاریان ثروتمند می کوشــید آنها را به حفظ حکومت محمدرضاشاه 

ترغیب کند.
واسطه های بسیاری برای برقراری چنین ارتباطی میان سرمایه داران 
ایرانی و آمریکا وجود داشت؛ در برخی از موارد، اردشیر زاهدی واسطه 
این ارتباط بود؛ بنابراین بسیاری از منابع خبری سفارت، سرمایه دارانی 
بودند که شــریان اقتصادی و حیاتی آنها بــه نحوی به کمپانی های 

رهبر معظم انقالب 12 آبان 1394 در دیدار با جمعی از دانش آموزان و دانشــجویان در آســتانه روز ملی مبارزه با 
استکبار جهانی تصریح کردند: »جوانهای عزیز! اسناد النه  جاسوسی را بگیرید بخوانید، درس آموز است. دانشجویانی 
که ســفارت را تسخیر کردند و فهمیدند اینجا النه  جاسوسی است، با زحمت زیاد این اسناد را -که سعی کرده بودند 
در کاغذخردکن ها آنها را خرد کنند، نابود کنند- به هم چسباندند، با زحمت زیاد اینها را استحصال کردند و منتشر 
کردند؛ هفتاد، هشتاد جلد کتاب منتشر شده است. اینها نشان می دهد که آمریکایی ها چه در هنگاِم اوج نهضت، چه 
در هنگامی که نهضت و انقالب پیروز شده است و جمهوری اسالمی تشکیل شده است، دائم در حال توطئه علیه نظام 

اسالمی بوده اند؛ آمریکا این است. اینها مسائل مربوط به بعد از انقالب است.«
در این راستا تالش می کنیم امروز صفحاتی از این اسناد را مرور کنیم که نشان از تالش آمریکا برای نفوذ امنیتی 

و سیاسی در شریان های حیاتی کشور در دوره پهلوی و در بستر اقتصاد داشت.

اقتصاد پهلوی دوم به روایت اسناد النه جاسوسی

نفوذ امنیتی و سیاسی در بستر اقتصاد

* سیاست آمریکا در روابط با ایران بر محور اندیشه های اقتصادی و امنیتی استوار 
بود. این کشور می کوشید از طریق اقتصاد در حوزه های امنیتی و سیاسی نفوذ 

کند. بر این اساس، آمریکا تا سالهای منتهی به انقالب اسالمی سیاست وابستگی 
اقتصادی را ادامه داد. این سیاست ضمن تامین منافع اقتصادی ایاالت متحده 

خطرهایی همچون مبارزه مردم ایران با رویکرد وابستگی محمدرضاشاه را به دنبال 
داشت که در نهایت به پیروزی انقالب اسالمی منجر شد.

* بسیاری از منابع خبری سفارت، سرمایه دارانی 
بودند که شریان اقتصادی و حیاتی آنها به نحوی به 

کمپانی های آمریکایی متصل بود. این سرمایه داران به 
دلیل کسب سودهای اقتصادی در معامالت اقتصادی، 
خواهان حضور آمریکا در ایران بودند؛ زیرا این حضور 
به تأمین و تداوم سود و منافع آنها منجر می شد و از 

همین  رو با سرویس های سیاسی و اطالعاتی 
سفارت همکاری می کردند.

آمریکایی متصل بود. این سرمایه داران به دلیل کسب سودهای اقتصادی 
در معامالت اقتصادی، خواهان حضور آمریکا در ایران بودند؛ زیرا این 
حضور به تأمین و تداوم ســود و منافع آنها منجر می شد و ازهمین رو 
با سرویسهای سیاســی و اطالعاتی سفارت همکاری می کردند.)7( در 
مجموع رابطه ای دوطرفه و سودده میان برخی از سرمایه داران بزرگ 
ایرانی و آمریکا برقرار بود و آمریکا از این سرمایه داران در راستای تأمین 

اطالعات و حفظ ثبات ایران استفاده می کرد.
نتیجه گیری

سیاست آمریکا در روابط با ایران بر محور اندیشه های اقتصادی و 
امنیتی استوار بود. این کشور می کوشید از طریق اقتصاد در حوزه های 
امنیتی و سیاسی نفوذ کند. بر این اساس، آمریکا تا سالهای منتهی به 
انقالب اسالمی سیاست وابستگی اقتصادی را ادامه داد. این سیاست 
ضمن تامین منافع اقتصادی ایاالت متحده خطرهایی همچون مبارزه 
مردم ایران با رویکرد وابستگی محمدرضاشاه را به دنبال داشت که در 

نهایت به پیروزی انقالب اسالمی منجر شد.
منبع: موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران 

پی نوشت ها در دفتر روزنامه موجود است 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/02/24 
تصمیمــات ذیــل اتخاذ شــد: - اعظــم کهنی با شــماره ملی 
0042776554 با دریافت 2000000 ریال از صندوق شــرکت 
از ردیف شــرکا خــارج گردید. متیــن فراهانی با شــماره ملی 
0079922821 با دریافت 7800000 ریال از صندوق شــرکت 
سهم الشــرکه خود را بــه میزان 200000 ریــال کاهش داد. در 
نتیجه سرمایه شــرکت از مبلغ 10800000 ریال به 1000000 
ریال کاهش و ماده مربوطه در اساســنامه اصالح گردید و میزان 
سهم الشرکه شــرکا بعد از کاهش سرمایه به شرح ذیل می باشد. 
امیر داودآبــادی دارای 300000 ریال سهم الشــرکه- ســهیل 
رستمیان دارای 200000 ریال سهم الشرکه- متین فراهانی دارای 
200000 ریال سهم الشرکه- صابر کریمی دارای 300000 ریال 
سهم الشــرکه- تعداد اعضا هیئت مدیره بــه 4 نفر کاهش و ماده 

مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. 

آگهی تغییرات شرکت آرتین توسعه پاسارگاد 
با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۷۳۸ 

و شناسه ملی ۱4۰۰646۰۵6۲ 

حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری شهرستانهای استان تهران
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رودهن

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی فوق العاده مورخ 

1397/2/26 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - به موضوع شرکت 

متن)کلیــه فعالیت های عمرانی و معماری از قبیل طراحی، 

محاســبه، نظارت، مشاوره، مدیریت و اجرا کلیه پروژه ها در 

رشــته های ابنیه، راه، آب و فاضالب، شهرســازی محوطه، 

محوطه ســازی، فضای ســبز و ابنیه صنعتی، ارائه خدمات 

آزمایشگاهی از قبیل آزمایش بتن، جوش، زئوتکنیک، مقاومت 

مصالح، انجام کلیه خدمات نقشه برداری و مقاوم سازی، خرید و 

فروش و تولید انواع مصالح ساختمانی و غیرساختمانی( الحاق 

و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. الحاق موضوع به 

منزله صدور پروانه فعالیت نمی باشد.

آگهی تغییرات شرکت آرتین توسعه پاسارگاد 
با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۷۳۸ 

و شناسه ملی ۱4۰۰646۰۵6۲

حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری شهرستانهای استان تهران
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رودهن

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عــادی به طور 

فوق العــاده مــورخ 1396/12/15 تصمیمات ذیل اتخاذ 

شــد: اعضاء هیئت مدیره به مدت 2 ســال به قرار ذیل 

انتخــاب گردیدند: آقای علی آقاســردار به شــماره ملی 

0054886031 آقای رمضانعلی جلیلوند به شماره ملی 

5599162974 آقای محمود شــیرگیری به شماره ملی 

0045614040 موسســه آرمان آروین پارس به شماره 

ثبت 22156 و شناســه ملی 10103538953 به عنوان 

بازرس اصلی و آقای ساســان منصوری به شــماره ملی 

00522847519 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت 

یک سال مالی جاری انتخاب گردیدند.

آگهی تغییرات شرکت شیمیایی شمین 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۹۹6 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۵4۵۵6 

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

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 

1396/12/08 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب 

سود و زیان سال مالی منتهی به 96/9/30 به تصویب رسید.

موسسه حسابرســی مفید راهبر به سمت بازرس قانونی 

شرکت انتخاب گردید. روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت 

درج آگهی های شرکت تعیین شد. اعضاء هیئت مدیره به 

مدت دو سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت کشت 

و صنعــت زرین خوشــه اراک ش.م 10780054589 و 

شرکت توسعه و تجهیز معادن امداد ش.م 14005180436 

و شــرکت کشــت و صنعــت فتــح نصر کرمــان ش.م 

.10630104509

آگهی تغییرات شرکت معدن فرآور امداد 
سهامی خاص به شماره ثبت ۳6۸۰4۵ 

و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۷۲۱۰۰

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

دادنامه
پرونده کالســه 9709988752700090 شعبه هفتم شــورای حل اختالف شهرستان 

سنندج تصمیم نهایی شماره 9709978752700308
خواهان: آقای بیات الوندی فرزند احمد به نشانی استان کردستان- شهرستان سنندج- 
شهر سنندج- جام جم- کوچه پیروزی- کوچه شاهو2- مجتمع ویال- طبقه 3- واحد 6

خوانده: آقای رامیال بارافکنده به نشانی مجهول المکان
خواسته: مطالبه وجه بابت...

گردشــکار: بتاریخ فوق الذکر در وقت فوق العاده جلســه شــعبه 7 شورای حل اختالف 
ســنندج بتصدی امضاکننده ذیل تشکیل اســت و پرونده کالسه 970092 تحت نظر 
است شورا با بررسی اوراق و محتویات پرونده خصوصا صورت مجلس مورخ 1397/4/5 

ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال مبادرت به صدور رای می نماید.
رای شورا

خواسته آقای بیات الوندی فرزند احمد به طرفیت رامیال باز افکنده دائر بر مطالبه مبلغ 
30/000/000 ریال و کلیه خســارات دادرسی خواهان در ایضاح خواسته بیان داشته در 
مورخ 97/2/3 برابر فیش پرداختی مبلغ ســه میلیون تومان اشــتباها به حساب خوانده 
واریز تقاضای اســترداد را دارم شــورا با مداقه در محتویــات پرونده و مالحظه فیش 
واریزی بنام خوانده و مســتفاد از ماده 265 قانون مدنی هر کس مالی به دیگری بدهد 
ظاهر در عدم تبرع است بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض 
آن چیز باشــد می تواند اســترداد کند لذا شورا به استناد مواد 198 و 519 و 522 قانون 
آیین دادرســی دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سی میلیون 
ریــال و مبلغ 435/000 ریال هزینه دادرســی و از تاریخ تقدیم دادخواســت 97/2/5 
خســارت تاخیر تادیه محاسبه گردد و همچنین مبلغ 400/000 ریال هزینه نشر آگهی 
نیــز از خوانده اخذ گردد رای صادره غیابی تلقی ظرف مهلت 20 روز قابل واخواهی در 

این شعبه و سپس ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی سنندج می باشد.
مصطفی بیاتی فر- قاضی شعبه ۷ شورای حل اختالف سنندج

رونوشت برابر با اصل اداریست مسئول دبیرخانه شماره 7- زندی

آگهی تغییرات شرکت مجتمع کشت و صنعت 
توداک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳ 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۰4۹۷۵۲4

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان
 مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فامنین

به استناد صورتجلسه هیئت  مدیره مورخ 1397/3/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
1- اعضای هیئت مدیره به سمت ذیل تعیین گردیدند:

محمدرضا مستجیر به سمت رئیس هیئت مدیره
منوچهر رشادی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره

علی محمدیارمحمدی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
2- امضاهــای مجاز: امضاء اوراق عــادی و مکاتبات اداری و اموری که تعهد مالی 
نداشته باشد  با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و امضاء اوراق رسمی بهادار از قبیل 
چک، ســفته، برات و قراردادهای تعهدآور و اسناد رسمی با امضاء مدیرعامل و یکی 

از اعضای هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر می باشد.
با ثبت این مستند تصمیمات تعیین وضعیت حق امضاء، تعیین سمت مدیران انتخاب 
شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه 

آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی احضار متهم 
بنا به تجویز ماده 174 قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری مصوب 
1392 به آقای حاصل شــیرانی فرزند نادر که مجهول المکان می باشــد ابالغ می شود به عنوان 
متهم به اتهام شــرکت در نزاع دســته جمعی ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی در پرونده کالسه 
941161ب1 شعبه اول بازپرسی دادسرای بروجن حاضر شوید عدم حضور جلب است این آگهی 
یک نوبت در روزنامه سراســری منتشر می شود. ضمنًا به استناد ماده 190 قانون آیین دادرسی در 

امور کیفری می توانید وکیل به همراه خود داشته باشید. 
بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب
 شهرستان بروجن - رحمانی

حصر وراثت

حمیدرضا بندانی - قاضی شورای حل اختالف شماره ۲ زاهدان

خواهان رونوشــت حصر وراثت سیدحمید تقوی نژاد فرزند سیدعبدالحسین دارای شناسنامه شماره 
482 صادره کرمانشــاه به شــرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کالســه 970193 از این شورا 
درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سیده زبیده حیدری بنجار 
فرزند سیدقاسم بشناسنامه 3641 صادره زابل در تاریخ 1397/1/11 در اقامتگاه دائمی خود بدرود 
حیات گفته و ورثه حین الفوت آن منحصر اســت به: 1- متقاضی با مشــخصات فوق الذکر )فرزند 
متوفیه( 2- ســیدمجید تقوی نژاد فرزند سیدعبدالحسین به شماره شناسنامه 221 صادره کرمانشاه 
)فرزند متوفیه( 3- سیده ملیحه تقوی نژاد فرزند سیدعبدالحسین به شماره شناسنامه 2867 صادره 
تهران )فرزند متوفیه( 4- زهرا تقوی نژاد فرزند عبدالحســین به شماره شناسنامه 3 صادره بیرجند 
)فرزند متوفیه( 5- ســیداحمد تقوی نژاد فرزند سیدعبدالحســین به شماره شناسنامه 2452 صادره 
تهران )فرزند متوفیه( اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی می گردد 
تا چنانچه شــخصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر آگهی 

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

م الف 963
زاهدان - خیابان مصطفی خمینی - جنب سازمان تعزیرات حکومتی - مجتمع 

شوراهای حل اختالف استان سیستان و بلوچستان 

رونوشت آگهی حصر وراثت

صمدی - قاضی شورای حل اختالف آوج

آقــای نعمت اله مــددی دارای شناســنامه 1365 به شــرح 
دادخواســت به کالسه یک سیار از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت  نموده و چنین توضیح داده که شــادروان خلق اله 
مددی به شناســنامه 6 در تاریــخ 1396/8/13 اقامتگاه دائمی 
خود در روســتای اروان بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به
1- محمد مددی فرزند خلق اله شــماره شناسنامه 1581 متولد 
1359 پســر متوفی 2- مرتضی مددی فرزند خلق اله شــماره 
شناســنامه 42 متولد 1365 پســر متوفــی 3- مهدی مددی 
 فرزند خلق اله شــماره شناسنامه 105 متولد 1367 پسر متوفی
 4- بهنــام مددی فرزند خلق اله شــماره ملی 5380078885 
متولــد 1375 پســر متوفــی 5- نعمت الــه مــددی فرزنــد 
 خلق اله شــماره شناســنامه 1365 متولد 1356 پســر متوفی

6- مریم مددی فرزند خلق اله شماره ملی 5380019609 متولد 
1370 دختــر متوفی 7- ناردانه مددی فرزند خلق اله شــماره 
شناســنامه 1364 متولد 1354 دختر متوفی 8- پروین مددی 
 فرزند خلق اله شماره شناسنامه 1580 متولد 1357 دختر متوفی

9- احترام صدری فرزند ســیدنورالدین شماره شناسنامه 892 
متولد 1336 همســر متوفــی 10- گوهر خدابخشــی فرزند 

علی اکبر شماره شناسنامه 534 متولد 1308 مادر متوفی
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید تا هرکس اعتراض دارد و یا وصیت نامه از 
متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا 

تقدیم دارد در غیر این صورت گواهی صادر خواهد شد.

ســند کمپانی خــودروی ســواری پــژو 206 هاچ بک 
تیپ 206TU5 مــدل 1395 به رنگ ســفید روغنی 
بــه شــماره انتظامــی 329 س 85 - ایــران 62 بــه 
شــماره موتــور  163B0282099 و شــماره شاســی 
NAAP13FE3GJ905216 مربــوط به خانم مریم 

اسدی مفقود گردیده از درجه اعتبار ساقط است.

)آگهی مزایده نوبت اول(
نظر به اینکه حســب محتویات پرونده کالســه 910910 اجرای احکام حقوقی دادگاه عســلویه شــرکت آرمه تاب 
گسترش به مبلغ 648/780/850 ریال در حق آقای محسن عبدی و مبلغ 30/950/000 ریال در حق صندوق دولت 
مدیون و علیرغم تنظیم و ابالغ اجرائیه و ســپری شــدن مهلت قانونی محکوم علیه یاد شــده نسبت به تادیه دیون 
خود اقدامی ننموده و در همین راســتا محکوم له اموالی از شــرکت موصوف در این حوزه قضائی معرفی و از طریق 
این مرجع توقیف گردیده اســت علیهذا این اجراء در راســتای اســتیفای مطالبات محکوم له بر آن شده است اموال 
توقیفــی را معادل مبلغ 1/600/000/000 ریال از طریق مزایده به فروش بگذارد تاریخ مزایده 1397/5/7 ســاعت 
12 صبح در محل اجرای احکام دادگاه می باشــد ضمنا شــرکت کنندگان در مزایده پنج روز قبل از برگزاری مزایده 
جهت روئیت اموال موصوف می توانند به این اجراء مراجعه نمایند قیمت پایه از مبلغ کارشناسی شروع و به کسانیکه 
باالترین مبلغ را پیشــنهاد نمایند واگذار می گردد برنده مزایده می بایســت 10 درصد ارزش کل فی المجلس و الباقی 

قاضی اجرای احکام دادگستری عسلویه - زارعظرف یک ماه واریز نماید.

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای خســرو ملکی با تسلیم دو برگ استشهاد محلی که در دفتر اسناد رسمی 
شماره 18 مالیر گواهی گردیده مدعی گردیده است که سند مالکیت ششدانگ 
پالک 16 فرعــی از 1315 اصلی واقع در بخش 1 مالیر ذیل ثبت- صفحه- 
دفتر- سریال سند 675031 سری ب 94 صادر گردیده در اثر جابجایی مفقود 
گردیده لذا به اســتناد تبصره الحاقی مــاده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب 
اعالم تا در صورتی که کســی مدعی انجام معامله و یا وجود سند مالکیت نزد 
خود می باشــد از تاریخ این آگهی به مــدت 10 روز اعتراض کتبی خود را به 
اداره ثبت اســناد و امالک مالیر اعالم در غیر این صورت پس از انقضا مهلت 
مقرر نســبت به صدور سند مالکیت المثنی اقدام و سند مالکیت از درجه اعتبار 
ساقط و باطل تلقی می گردد. شماره دفتر الکترونیکی 1395203260062049 

بخش یک مالیر.
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان مالیر 
محمدرضا امینی  م الف301

»آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه 
قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی
 و ساختمان های فاقد سند رسمی«

برابر رای شماره 139760317001000954 - 97/2/24 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی ناحیه یک اهواز 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای عباس تیماس فرزند حبیب اهلل به شــماره شناسنامه 
15283 صادره از اهواز به شــماره ملی 1757080651 در یک باب ســاختمان به مساحت 200 
مترمربع در قسمتی از پالک 67/66 باقیمانده بخش 4 اهواز خریداری شده موضوع سهمی آقای 
عبدالرضا فدائی احدی از وراث عزیز فدائی )مالک رسمی( که طی ارائه وکالتنامه رسمی و قولنامه 
عادی به متقاضی انتقال یافته، محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله پانزده روز آگهی می شــود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشــته باشند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مرجع قضائی تقدیم نمایند. بدیهی اســت درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد. ضمنًا صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول: سه شنبه 97/4/5                                  تاریخ انتشار نوبت دوم: پنج شنبه 97/4/21
اکبر افشین
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک اهواز 5/731 م/الف

آگهی تغییرات 
شرکت آب و فاضالب روستایی 
استان گیالن شرکت سهامی خاص

 به شماره ثبت ۵۷۰۰ 
و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۱۹۰۹۰۹

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مورخ 1395/11/02 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1- آقای محبعلی رنجور گوابری به کدملی 6309384678 
به عنوان عضو اصلی برای مدت دو سال انتخاب گردید.

بــا ثبت این مســتند تصمیمــات انتخاب و تعیین ســمت 
هیئت مدیره 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 گیالن 
اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات  غیرتجاری رشت

بدینوســیله ازکلیه ســهامداران محترم شرکت کاشــی صدف سرام استقالل آباده به شــماره ثبت 1071 و 
شناســه ملی 14000029210 و یا نمایندگان قانونی آنها دعوت می شــود تا در جلسه مجمع عمومی عادی 
ســالیانه صاحبان ســهام برای ســال مالی منتهی به 1396/12/29 که راس ســاعت 9:00 صبح روز شنبه 
مورخ 1397/04/30 در محل اســتان فارس - شهرســتان آباده - خیابان امام خمینی)ره( - کوچه حضرت 

ابوالفضل)ع( - هیئت حضرت ابوالفضل)ع( پالک 26 تشکیل می گردد، حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:

1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی درخصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1396/12/29
2- بررسی و تصویب صورت مالی شرکت در سال مالی منتهی به 1396/12/29.

3- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به 1397/12/29.
4- انتخاب روزنامه / روزنامه های کثیراالنتشار جهت درج آگهی های شرکت.

5- تغییر کد پستی شرکت.
6- سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی می باشد.

شایان ذکر است سهامدارانی که مایلند در مجمع حضور یابند می بایست روزهای چهارشنبه و پنجشنبه مورخ 
27 و 28 تیرماه 1397 در وقت اداری به واحد ســهام شــرکت به نشانی: استان فارس، شهرستان آباده، بلوار 
اســتقالل، چهارراه جوادیه مراجعه و پس از ارائه برگ ســهام و وکالتنامه رسمی )برحسب مورد( برگ ورود 

هیئت مدیره شرکت کاشی صدف سرام استقالل آبادهبه مجمع را دریافت دارند.

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام 
شرکت کاشی صدف سرام استقالل آباده )سهامی عام( 

به شماره ثبت ۱۰۷۱ و شناسه ملی ۱4۰۰۰۰۲۹۲۱۰

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی هیئت امناء موسسه 
خیریه حمایت از بیماران پوستی خاص خانه  ای بی

 به شماره ثبت 4۳۲۰۵ و شناسه ملی ۱4۰۰۷۱۹۱۳۷۳
از کلیه اعضای محترم هیئت امنا دعوت به عمل می آید جهت شرکت در مجمع عمومی عادی ساالنه 
راس ساعت 10 صبح مورخ 1397/04/31 به آدرس تهران خیابان شیخ بهایی نبش خیابان برزیل پالک 

164 حضور به هم رسانند.
دستورجلســه:  1- قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرس 2- تصویب صورت  های مالی منتهی 
به 29 اســفند مــاه 1396  3- انتخاب بازرس اصلــی و بازرس علی البــدل 4- انتخاب روزنامه  

هیئت مدیرهکثیراالنتشار  5- سایر موارد در صالحیت مجمع عمومی عادی.


