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کمتر از یک ســال پیش بود که 
محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه 
کشورمان پس از کسب رای اعتماد 
مجلس شورای اسالمی در گفت وگوی 
ویژه خبری شبکه دو سیما از برنامه 
وزارت امــور خارجه بــرای احیای 
معاونت اقتصادی این وزارتخانه خبر 
داد و بیان داشت که طبق این برنامه 
سه معاونت منطقه ای به دو معاونت 
سیاسی و معاونت دیپلماسی اقتصادی 

تبدیل خواهد شد.
بعد از ســه ماه با ابالغ ساختار 
جدید وزارت امور خارجه این وعده 
عملیاتی شد و غالمرضا انصاری سفیر 
وقت ایران در هند مسئولیت معاونت 
اقتصــادی وزارت خارجه را بر عهده 
گرفــت؛ اما او به دلیــل اینکه هنوز 
دوران مسئولیتش در سفارت ایران 
در هند به اتمام نرسیده بود، به مدت 

یک ماه و نیم در هند باقی ماند و از 
اســفندماه فعالیت خود را به صورت 

رسمی در این سمت آغاز کرد.
علی رغم اینکه هنوز تحریم های 
جدیــد ترامــپ علیه ایــران اعمال 
نشده است، کشــور در حال حاضر 
بــا چالش های اقتصــادی در حوزه 
تحریم ها و فروش نفت روبه رو است. 
شواهد و قرائن نشان می دهد معاونت 
اقتصــادی وزارت امور خارجه هنوز 
هیچ اقدام عملی در این زمینه انجام 
نداده و شــاید بتوان گفت تشکیل 
این معاونت عماًل تنها در حد حرف 
باقی مانده اســت؛ چرا که قرار بود با 
تشکیل معاونت اقتصادی در وزارت 
امور خارجه، هماهنگی میان نهادها 
و سازمان های داخل کشور در زمینه 
اقتصادی انجام شود و از تاثیرگذاری 
تحریم ها بر روابط اقتصادی کشــور 

جلوگیری کند.
تشکیل معاونت اقتصادی وزارت 
خارجه و چارت جدید این وزارتخانه 
به قــدری برای وزیر امــور خارجه 
کشــورمان مهم بود که وی برخالف 
چهــار ســال گذشــته در اجالس 
اقتصادی داووس در سوئیس شرکت 
نکرد، اما  شــاهد تحــرک جدی از 

معاونت اقتصادی نیستیم و کارنامه 
شش ماهه اخیر این معاونت »تقریبا 

هیچ« است.
به گفتــه محمد جــواد ظریف 
اقتصــادی در  با تشــکیل معاونت 
وزارت امور خارجه، همه سفارتخانه ها 

بایــد پاســخ گوی معاونــت جدید 
باشــند؛ »اصلی ترین هــدف وزارت 
امور خارجه برای تشــکیل معاونت 
اقتصــادی نیز نقش آفرینی در حوزه 
اقتصاد بین المللــی در قالب معرفی 
توانمندی هــای اقتصادی داخلی به 

خارج کشور و فراهم آوردن امکانات 
بخش  بــرای  خارجی  کشــورهای 
خصوصی داخلی است. در بیرون از 
وزارت خارجه باید مشخص شود که آیا 
روابط خارجی  مسئول  وزارت خارجه 
در حوزه اقتصاد و سایر حوزه ها است 

یا خیر؛ هیچ ادعایی بر انحصار روابط 
خارجی نداریم، اما بر مسئولیت روابط 
خارجی ادعا داریم و باید با هماهنگی 
وزارت خارجه اقدامات اقتصادی انجام 
شود تا با توجه به منافع ملی مانع از 
به وجود آمدن رقابت های بی مورد بین 
بنگاه های ایرانی در خارج از کشــور 
شویم. به نظر می رسد تاکنون چنین 

امری محقق نشده است.«
 از سوی دیگر اسحاق جهانگیری، 
معاون اول رییس جمهور نیز با بیان 
اینکه نمی توانیم در برابر مسائل چشم 
خود را ببندیــم و باید واقعیت ها را 
به خوبی بشناســیم، اظهار داشــت: 

»اینکه آمریکا از برجام خارج شود و 
تحریم های دیگری علیه ملت برگرداند 
امــری وقیحانه اســت. آمریکایی ها 
توطئه جدیدی را برای ایران خواب 
دیده اند. ما ملت بزرگی هســتیم که 
در تاریخ و تمدن نقش مهمی داریم. 
ما باید این شرایط را تحلیل کنیم تا 
ایران به تاریخی  ترین کشــور تبدیل 
شود چرا که شــرایط کشور خطیر 
اســت و همه باید اختالفات خود را 

کنار بگذاریم.«
در ابتدا تشکیل معاونت اقتصادی 
در این وزارتخانه سیگنال های زیادی 
را به داخل و خارج ارســال کرد که 
بیانگر این بود کــه تهران به دنبال 
گســترش فعالیت های اقتصادی در 
داخل و خارج از کشور است. سوالی 
که اینجا مطرح می شــود این است: 
چرا معاونت اقتصادی نتوانسته وظایف 

خود را در این زمینه عملیاتی کند و 
هنوز دست به کار نشده است؟

امروز در شرایط جنگ اقتصادی 
قرار داریم اما معاونت اقتصادی وزارت 
خارجه، این شرایط را علی رغم تاکید 
رییس جمهــور و معــاون وی جدی 
نگرفته و به شرایط امروز همانند زمان 
صلح می نگــرد، این موضوع نیازمند 
بازنگری جدی است. در واقع معاون 
اقتصادی وزارت خارجه باید در مورد 
روابط اقتصادی با کشورهای منطقه و 
همچنین روابط اقتصادی با کشورهای 
اروپایی به وزیر خارجه و دستیارانش 
مشــاوره و راهنمایی دهد و این گونه 
نباشــد که تمام تــوان وزارت امور 
خارجه در حــوزه مقابله با تحریم ها 
تنها به مذاکرات سیاســی محدود و 
عماًل معاونت اقتصادی تنها در یک 

عنوان خالصه شود.

این که برخی از افراد و جریانات سیاسی تمایل 
دارند که بتوانند جریان دانشجویی را به نفع منافع 
خویش مصادره نموده و در مواقع ضروری با استفاده 
از این اهرم و به میدان کشاندن جریانات دانشجویی، 
بــه عنوان ابزار چانه زنی بــه اهداف حزب و جریان 
خویش نائل آیند، قابل کتمان و انکار نیســت. طی 
سال های گذشته موارد متعددی از این نوع استفاده 

از جریانات دانشجویی را شاهد بوده ایم.
 بر همین اساس برخی دیگر از افراد نیز با  اشاره 
به همین مــوارد و رخدادها، نظریــه عدم دخالت 
دانشــجویان در سیاســت را مطرح نموده و اظهار 
می داشتند جریان دانشجویی باید به همان کسب 
دانــش پرداخته و صحنه سیاســت را به اهل خود 
واگذار نماید. جریانی کــه اعتقاد به حذف جریان 
دانشجویی از صحنه سیاست کشور را داشته و این 
اعتقاد را نیز تبلیغ و ترویج می نماید. گذر زمانه نشان 
داد که هر دو جریان خسارات سنگینی به جنبش 
دانشــجویی وارد کرده و باعث شــده اند که صحنه 
سیاسی کشور از وجود یک جریان بسیار قدرتمند 
و تأثیرگذار، بی نصیب باشد. آن هایی که مورد نفرین 
رهبر انقالب قرار گرفتند که تالش داشتند دانشجو 
و دانشگاه را غیرسیاسی کنند و آنها که دانشگاه را 
عرصه سیاسی کاری حزب و جریان خویش ساختند، 
هر دو به یک اندازه در خیانت به جنبش دانشجویی 
نقش داشــته اند. البته در چند سال اخیر برخی از 
اقدامات جریان دانشجویی این امید را زنده کرد که 
این جنبش بتواند نقش راســتین خود را در سپهر 
سیاسی کشور بازیابی نماید. امری که قطعاً موردنظر 
این جریانات سیاسی نبوده و تالش خواهد شد در 

این مسیر انحراف ایجاد شود. 
ناتوانی برخی از نمایندگان مجلس در تصویب 
پیوستن ایران به برخی از کنوانسیون های بین المللی 
به واسطه اعتراض جنبش دانشجویی که باعث شد 
ماجرایی شــبیه ماجرای تصویب بیســت دقیقه ای 
برجام، بــار دیگر امکان تحقق پیــدا نکند، نمونه 
دیگری از قدرتی اســت که جریان دانشــجویی از 
خود نشــان داد. فشار به مجلس به منظور ممانعت 
از اعزام برخی از نمایندگان برای مشاهده مسابقات 
جام جهانی فوتبال و یا ممانعت از تعطیالت تابستانی 
مجلس نمونه های دیگری است که به واسطه اقدامات 
مطالبه گرایانه جریانات دانشجویی اتفاق افتاده است.

یک نمونه دیگــر از موضوعاتی که می تواند در 
دستور کار مطالبه گری جریان دانشجویی قرار گیرد، 
موضوع تولید ملی و حمایت از کاالی داخلی است. 
نحــوه اختصاص ارز به واردات کاال که اخیراً برخی 
از اطالعــات آن در اختیار افکار عمومی قرار گرفته 
است، بیانگر بی تدبیری و بي برنامه بودن کشور در این 

خصوص است. نوع کاالهای وارداتی و حوزه فعالیت 
شرکت هایی که در این امر فعالیت داشته اند، بیانگر 
همین مسئله است و بر همین اساس است که برخی 
از افراد و جریانات تمایل ندارند که این اطالعات در 
اختیار افکار عمومی قرار گیرد. واردات کاالهای واقعاً 
غیرضرور، عدم واردات کاال توسط برخی شرکت ها و 
افرادی که ارز دریافت کرده اند، فروش باالتر از نرخ 
قانونی و کسب سودهای نجومی توسط برخی از این 
واردکنندگان و... ازجمله این مســائل است. همین 
آشــفتگی را می توان در بازار سکه و طال مشاهده 
کرد. مطالبه گری جنبش دانشــجویی می تواند در 

این بخش نیز نقش آفرین باشد.
به نظر می رسد همین چند نمونه برای مشخص 
نمودن قدرت مطالبه گری جنبش دانشجویی کفایت 
می نماید و نشان می دهد چرا برخی کانون های قدرت 
و جریانات سیاســی تالش داشته اند که این قدرت 
تأثیرگذار را به جای مطالبه گری هایی از این جنس، 
به موضوعاتی حاشــیه ای چون پیگیری رفع حصر 
برخی پشــت پا زنندگان به قواعد مردم ساالری و یا 
حضور زنان در ورزشــگاه ها و مواردی از این قبیل 
مشــغول کرده و تنزل دهند. آیا دولتمرد محترمی 
که شفافیت اقتصادی را امری بیهوده می داند و سؤال 
می کند چرا باید مردم مثاًل تعداد کفش و لباس یک 
دولتمرد یا مســئول را بدانند، در حال فریب ملت 
نیســت؟ ملت و مــردم کاری به تعداد کفش فالن 
مدیر ندارند اما برایشان این سؤال ایجاد می شود که 
چرا فالن فرد با نســبت درجه یک با فالن مسئول، 
همزمــان با تالطم ارزی، صرافــی باز می کند و در 
بحبوحه مشکالت اقتصادی، ارز دولتی برای واردات 
یک کاالی غیرضروری دریافت کرده است و همزمان 
در نوشته و کالم، همواره از کاسبان تحریم می نالد. 
فالن شخص که خودش اعالم کرده در اوایل انقالب 
سرمایه در حد مردم معمولی و طبقه پایین کشور 
داشته است و در تمام دوران انقالب در مشاغل دولتی 
حضور داشته، چگونه توانسته سرمایه کنونی خود را 
کسب کند؟ این ها سؤاالت و مطالبه گری هایی است 
که جنبش دانشجویی می تواند آن را در دستور کار 
قرار دهد. این که چرا برخی از دولتمردان که شعار 
شــفافیت را سر می دهند، جرئت و جسارت حضور 
در مجامع دانشجویی را نداشته و یا بعضاً به صورت 
کلیشــه ای و تحت تدابیر از پیش طراحی شده و با 
تعیین ســخنرانان و نیز تصویب متون ســخنرانی 
دانشجویان قبل از برگزاری نشست، در این مجامع 
حضور می یابند، موضوعی است که باید مورد توجه 
قرار گیرد. به نظر می رسد این دولتمردان و مسئوالن، 
تاب وتوان مقابله و پاسخگویی مطالبات به حق و البته 

بی رودربایستی دانشجویان را ندارند.

معاونت اقتصادی وزارت خارجه 
در آرایش جنگی به سر می برد یا شرایط صلح؟!

قدرتمطالبهگری
  علی اکبری

* امروز در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم اما معاونت اقتصادی وزارت خارجه، این 
شرایط را علی رغم تأکید رئیس جمهور و معاون وی جدی نگرفته و به شرایط امروز 

همانند زمان صلح می نگرد؛ این موضوع نیازمند بازنگری جدی است.

* همان گونه که رهبر معظم انقالب اتاق جنگ اقتصادی آمریکا 
علیه ایران را در وزارت خزانه داری این کشور دانستند، اتاق 

جنگ صهیونیست ها را نیز باید در این کارگروه مشترک دانست. 
کارگروهی که با گرفتن اطالعات از وزارت خزانه داری آمریکا و 
تبلیغ و تبیین آن در حوزه های امنیتی و سیاسی نقش آفرینی 
خواهد کرد. بنابراین اتاق جنگ علیه ایران در بُعد اقتصادی 

وزارت خزانه داری آمریکاست و در بُعد امنیتی و سیاسی 
همین کارگروه مشترک است.

آمریکا و رژیم صهیونیستی در راستای افزایش فشار بر ایران، کارگروه مشترکی را برای 
ایجاد نارضایتی داخلی در ایران تشکیل داده اند. طبق گزارش پایگاه اکسیوس آمریکا، فعالیت 
این کارگروه مشترک که چندماه پیش تشکیل شده اما خبر آن اکنون به بیرون درز کرده، 
بر تالش برای تشویق اعتراضات در داخل ایران و افزایش فشار بر دولت ایران متمرکز است.

دو مقام اســرائیلی در همین ارتباط به باراک راوید خبرنگار شــبکه 10 تلویزیون رژیم 
صهیونیســتی گفته اند تشــکیل این تیم کاری مشترک در راستای سندی است که در 12 
دسامبر سال گذشته )2016( برای مقابله با ایران بین مقامات آمریکا و اسرائیل در یک جلسه 
محرمانه در کاخ سفید امضا شد. این دو مقام همچنین اعالم کردند که کارگروه یادشده طی 

ماه های اخیر تاکنون چندین بار تشکیل جلسه داده است.
هرچند شــاکله اصلی این نهاد توسط اسرائیل تاسیس شده اما آمریکا نقش مهمی در 
ایجاد آن داشته است. مهم ترین اهداف کارگروه مشترک را می توان در موارد زیر خالصه کرد:

1ـ خطاب قرار دادن مردم ایران در شبکه های اجتماعی و حمایت آنها از ناآرامی ها؛
2ـ طرح ادعاها درباره هزینه کردن پول در خارج از کشــور توسط دولت ایران به جای 

سرمایه گذاری آن در داخل؛
3ـ ایجاد آشــوب و اغتشــاش در ایران. حرکتی که از منظر آنها می تواند منجر به ایجاد 
تغییرات گســترده در داخل من جمله تغییر رفتار حکومت شــود. روزنامه اسرائیلی معاریو 
می نویسد: به دستور مستقیم گادی آیزنکوت، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح اسرائیل، بخش 
جدیدی تحت عنوان »پروژه ویژه« ارتش اسرائیل برای هماهنگی مسائل مربوط به مناقشات 
با ایران، راه اندازی شــد. آیزنکوت همچنین با صدور حکمی ژنرال نیصان الون، رئیس سابق 

اداره عملیات ارتش را به عنوان اولین مسئول این پروژه منصوب کرد.
معاریو می نویسد: این اولین بار است که ارتش اسرائیل یک مسئول برای »پروژه مقابله 
با ایران« منصوب کرده که باید اقدامات در تمام حوزه های تقابل تل آویو با تهران را از جمله 

برنامه هسته ای و حضور ایران در سوریه هماهنگ کند.
همچنین روزنامه جروزالم پســت می نویسد: برای نخستین بار در تاریخ ارتش اسرائیل، 
این نهاد نظامی فردی را صرفا برای فرماندهی »پروژه ایران« که با هدف مقابله با تهدیدهای 

جمهوری اسالمی تشکیل شده، منصوب کرده است.

این نشــریه اسرائیلی نوشته اســت: مقابله با برنامه هسته ای ایران، هماهنگی داده های 
اطالعاتی با دیگر کشورها و مقابله با استقرار ایران در سوریه از وظایف این نهاد تازه تاسیس 

است.
کارگروه مشترک در ایران به دنبال چیست؟

با توجه به موارد ذکر شده می توان اهداف و غایت نهایی کارگروه مشترک را بهتر بررسی 
کرد. نهادی که اهداف زیر را به عنوان راهبردهای خود برای آینده در جهت مقابله با ایران 

در نظر خواهد گرفت:
1ـ این کارگروه مشــترک پروژه ای شــبیه به تشکیل نهاد ضدایرانی سازمان سیاه طی 
سال های گذشته است که فرماندهی آن بر عهده مایک دی آندریا یا آیت اهلل مایک بود. این 
نهاد به دستور پمپئو تشکیل شد و نقش مهمی در ایجاد اغتشاش و تحریک مردم در سال 
1396 داشــت. ایران یکی از ســخت ترین اهداف برای سازمان سیا است چرا که به راحتی 
نمی تواند به آن نفوذ کند. دسترسی سازمان سیا به ایران محدود است و از آنجایی که آمریکا 
در تهران سفارت ندارد که با پوشش دیپلماتیک نفوذ کند، اتاق های عملیات آمریکا و اسرائیل 

این نقش را برعهده گرفته اند.
2ـ این نهاد کار اصلی خود را بر جمع آوری اطالعات از ســازمان های جاسوســی دیگر 
کشورها قرار داده است. بدین گونه که با جمع آوری این اطالعات، داده های خود را پردازش 

می کند و براســاس این داده ها و اطالعات از طریق عوامل اجرایی خود اقدام به پیاده سازی 
برنامه های خود خواهد کرد. مهم ترین برنامه آنها در شرایط موجود استفاده از بستر اقتصادی 

و نارضایتی عمومی در جهت ایجاد اغتشاش است.
3ـ این نهاد تمرکز اصلی خود را در داخل ایران قرار خواهد داد. هدف نیز ایجاد آشوب 
و اعتراض در ایران برپایه نارضایتی های داخلی اقتصادی اســت. به گونه ای که رئیس سابق 
موســاد به این نکته اذعان می کند که با جوسازی و ارائه آمارهای دروغین درباره بیکاری و 

تورم در ایران می توان به ایجاد نارضایتی و آشوب دامن زد.
4ـ کارگروه مشــترک به دنبال ارائه راهکارهایی به تصمیم گیران رژیم صهیونیســتی 
اســت که از قِبل آن بتواند حضور و نفوذ ایران را در منطقه و باالخص ســوریه کاهش دهد. 
یکــی از راه حل های مدنظر ایجاد هزینه در داخل ایران در جهت حضور کمرنگ تر ایران در 

سوریه و منطقه است.
5ـ ایجاد جنگ روانی در داخل ایران با شــانتاژ تبلیغاتی وسیع. اصلی ترین وظیفه این 
نهاد نیز همین ایجاد جنگ روانی است. به عنوان مثال این کارگروه وظیفه دارد که ادعاهایی 
درباره هزینه کردن پول ایران در خارج از کشــور توسط دولت ایران به جای سرمایه گذاری 
آن در داخل به ذهن مردم القا کند. در اعتراض های اخیر به وضوح این امر مشاهده شد که 

عده ای به جای اعتراض به مسایل اقتصادی، شعارهای منطقه ای سر می دادند.
6ـ ایجاد ارتباط با کشــورهای عربی در جهت ایجاد آشــوب در ایران. مهم ترین گزینه 
عربستان است که بطور مستقیم وارد تقابل با ایران شده است. شرایط اخیر همچون عادی سازی 

روابط عربستان با رژیم صهیونیستی نیز بر این همگرایی افزوده است.
7ـ ایجاد ائتالفی هم سو با کشورهای عربی منطقه و گروه های مخالف جمهوری اسالمی 
ایران همچون سازمان تروریستی منافقین. یکی از سازمان هایی که به کارگروه مشترک در 

زمینه جمع آوری داده و اقدامات اجرایی کمک خواهد کرد، منافقین هستند.
ارزیابی نهایی

همــان گونه که رهبر معظم انقالب اتاق جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران را در وزارت 
خزانه داری این کشور دانستند، اتاق جنگ صهیونیست ها را نیز باید در این کارگروه مشترک 
دانســت. کارگروهی که با گرفتن اطالعات از وزارت خزانه داری آمریکا و تبلیغ و تبیین آن 
در حوزه های امنیتی و سیاســی نقش آفرینی خواهد کــرد. بنابراین اتاق جنگ علیه ایران 
در بُعد اقتصادی وزارت خزانه داری آمریکاســت و در بُعد امنیتی و سیاسی همین کارگروه 

پایگاه بصیرتمشترک است.

نگاهی به دستور کار اتاق عملیات صهیونیست ها علیه ایران

  معصومه پور صادقی

ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح 
زیرجهــت اطالع عموم آگهی می گردد. موضــوع: انجام کلیه امور 
مشــاوره حقوقی و وکالت از طریق وکیل یــا وکالی دارای پروانه 
معتبــر در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط 
مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: اســتان تهران - 
شهرستان تهران- بخش مرکزی- شهرتهران- سازمان آب- خیابان 
هفتم شرقی- خیابان دریا- پالک 6 - مجتمع نور- بلوک A - طبقه 
پنجم- واحد 154 کدپستی 1487644656 سرمایه شخصیت حقوقی: 
1/000/000 ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: آقای 
عبدالحســن نیسی به شماره ملی 1753438764 دارنده 200/000 
ریال سهم الشرکه خانم شهناز افراش به شماره ملی 1827879629 

دارنده 800/000 ریال سهم الشرکه اولین مدیران: »آقای عبدالحسن 
نیسی به شماره ملی 1753438764 و به سمت رئیس هیئت مدیره 
به مدت نامحدود خانم شهناز افراش به شماره ملی 1827879629 
و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل به مدت 
نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق بهادار و تعهدآور موسسه از 
قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسالمی و اوراق عادی و 
اداری با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر موسسه معتبر می باشد. 
اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور، به 

منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.

تاسیس موسسه غیرتجاری صلح اندیش مبین رهام 
در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ به شماره ثبت 44۳۱۸ 

به شناسه ملی ۱400۷4۹۱۷۷۱ 

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

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/01/26 
تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: 1- آقــای محمدمهدی 
قندهاری به شماره ملی 0043664334 به سمت رئیس 
هیئت مدیره 2- آقای محمدصادق قندهاری به شــماره 
ملی 0044017014 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 
3- آقای ذبیح اله لزگی به شماره ملی 5809895239 به 
سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب شدند کلیه 

اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت ازقبیل چک، سفته، 
بروات، قراردادها و عقود اسالمی و غیره با امضاء دو نفر از 
اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و 
سایر نامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با 

مهر شرکت معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت مصالح ساختمانی روشنگران خالق
 شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 4۹4۳۳۷ 

و شناسه ملی ۱400۵۹۶۱۵۵۵ 

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

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/2/3 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: مرکز اصلی شرکت به: استان تهران- شهرستان 
تهران- بخش مرکزی- شــهر تهران- کریم خان زند- خیابان 
ماهشــهر- بلوار کریم خان زند- پالک 102 - طبقه سوم- واحد 

شرقی کد پستی 1584774837 انتقال یافت.

آگهی تغییرات شرکت لوزان
 سهامی خاص به شماره ثبت 4۶۹4 

و شناسه ملی ۱0۸۶۱۹۳۱0۵۶

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

۱۲۳/۱۷/۹۷ح آگهی حصر وراثت
آقای علی رضا شــهرت طوفانی زاده نام پدر حاجی بشناســنامه 218 صادره از شوشتر 
درخواســتی به خواســته صدور گواهی حصر وراثت تقدیــم و توضیح داده که مادرش 
مرحومه روبخیر شــهرت مالک بشناســنامه 604 صادره شوشتر در تاریخ 97/3/17 در 
اهــواز اقامتگاه دائمی اش فوت ورثه اش عبارتنــد از 1- متقاضی علی رضا طوفانی زاده 
فرزند حاجی به ش.ش 218 صادره از شوشتر 2- غالمرضا طوفان زاده فرزند حاجی به 
ش.ش 28408 صادره از شوشتر )پسران متوفی( 3- اشرف طوفان زاده فرزند حاجی به 
ش.ش 10231 صــادره از آبادان 4- ایران طوفانی زاده فرزند حاجی به ش.ش 23896 
صادره از شوشتر 5- شهین طوفان زاده فرزند حاجی به ش.ش 26789 صادره از شوشتر 
6- مهین طوفانی زاده فرزند حاجی به ش.ش 24897 صادره از شوشتر )دختران متوفی( 
و الغیر ورثه دیگری ندارد. اینک با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت 
آگهــی می نماید تا هرکس اعتراض دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ 
نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر و هر وصیت نامه بجز 

سری و رسمی که بعد از این تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
قاضی شورای حل اختالف مجتمع شماره ۳ اهواز 
سیدجواد حسن زاده

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانم فخری ماستری دارای شناسنامه شماره یک به شرح دادخواست به کالسه 
970415/4 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شــادروان عبدالرضا عبدالرحیمی به شناســنامه شماره 1379 در تاریخ 
1390/3/4 اقامتــگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته، ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به: 
1- مریم عبدالرحیمی متولد 1369/7/7 ش ش 0921090064 فرزند عبدالرضا 
نســبت دختر 2- فخری ماستری متولد 1328/1/2 ش ش یک فرزند  جهان شیر 

نسبت مادر.
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبــور را در یک نوبت  آگهی 
می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشــد از 
تاریخ نشــر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر 

خواهد شد.
رئیس شعبه۳ شورای حل اختالف کرج 

م الف97/11538/ ف

برگ ســبز وانــت زامیاد مدل 1390 به شــماره انتظامی 
41-913ج 35 و شــماره موتور 597902 و شماره شاسی 

0302779 مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
پروانه بهره برداری بهداشــتی 12122 به شماره 55 143/94/1 
مورخه 94/1/16 به نام شرکت دردآنه کیک زاگرس به شماره 

ثبت 1745 مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

شرکت تعاونی مصرف کارکنان ستاد کل نیروهای مسلح
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی و فوق العاده نوبت اول

شرکت تعاونی مصرف کارکنان ستاد کل نیروهای مسلح

از اعضاء محترم این شــرکت دعوت می شود، در جلســه مجمع عمومی عادی شرکت 
که در ســاعت 10:00 روز یکشنبه 1397/5/21 در محل شرکت تعاونی واقع در تهران 
خیابان شــهید قدوســی میدان سبالن پادگان شهید نظران تشــکیل می گردد، حضور 

بهم رسانند.
توجه: چنانچه هر یک از اعضاء نتواند در مجمع شــرکت نماید، می تواند حق خود را 
برای حضور و اعمال رای به نماینده تام االختیار واگذار نماید. تعداد آراء هر عضو حداکثر 
3 رای و غیر عضو تنها یک رای و با تایید بازرس شــرکت می باشــد. متقاضی اعطای 
نمایندگی می بایســت حداکثر تا ده روز پس از انتشار این آگهی به همراه نماینده خود 
به دفتر شرکت مراجعه و پس از احراز هویت، برگه نمایندگی مربوطه را امضاء تا کارت 

ورود به مجمع برای نماینده صادر شود.
دستور جلســه:  1- اســتماع گزارش هیئت مدیره و بازرس. 2- رسیدگی و اتخاذ 
تصمیم در خصوص صورت های مالی تا پایان سال 1396 و بودجه سال جاری. 3- ارائه 

گزارش تغییرات  اعضاء و سرمایه. 4- انتخاب هیئت مدیره و بازرس جدید.

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی نوبت اول شرکت تاریخ انتشار: 1397/4/28
تحقیقاتی صنایع برق صباکار ایرانیان »سهامی خاص«
به شماره ثبت ۸4۵۵۵ و شناسه ملی ۱0۱0۱۲۹04۲۳

هیئت مدیره

بدینوســیله از کلیه سهامداران محترم شــرکت تحقیقاتی صنایع برق 
صباکار ایرانیان »سهامی خاص« یا نماینده قانونی آنها دعوت می نماید 
در جلسه مجمع عمومی عادی نوبت اول که راس ساعت 15:00 
روز چهارشنبه مورخ 1397/5/10 به نشانی تهران خیابان فاطمی غربی 

خیابان سیندخت شمالی پالک 15 برگزار می گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومی عادی:

1- استماع گزارشات هیئت مدیره و بازرس قانونی 2- بررسی و تصویب 
صورت های مالی منتهی به سال 96، 3 - انتخاب بازرسان قانونی برای 
ســال  1397، 4- انتخاب روزنامه کثیراالنتشــار 5- سایر مواردی که 

طرح و تصویب آن در صالحیت این مجمع باشد.

در خصوص پرونده کالســه 970097 شــعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی 
و انقــالب بوئین زهرا متهم آقای محمد مومیونــد به اتهام کالهبرداری ظرف 
ســی روز از تاریخ رؤیت این آگهی جهت دفاع از اتهام انتســابی در این شعبه 

حاضر شوید و اال وفق مقررات اقدام خواهد شد.
بازپرس شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب 
شهرستان بوئین زهرا - مرتضی محمدی
شهرستان بوئین زهرا - بلوار امام  خمینی - خیابان ولیعصر غربی - دادگستری شهرستان بوئین زهرا

شرکت آب و فاضالب استان ســمنان درنظر دارد براساس ماده 37 
قانون برنامه ششــم توسعه، ماده 2 قانون تشکیل شرکت های آب و فاضالب 
مصوب ســال 1369 و مــاده 27 الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشــی 
از مقررات مالی دولت)2(، تکمیل بخشــی از تاسیســات جمع آوری فاضالب 
شــهر دامغان و بهره برداری از کل تاسیســات مربوطه را در ازای تخصیص 
پســاب تصفیه شــده به منظور کاربری معین و با حجم مشخص برای دوره 
زمانی محدود و معین به روش بیع متقابل و با شــرایط ذیل، به سرمایه گذار 

واجدشرایط واگذار نماید.
الف - شرح مختصری از پروژه:

موضوع پروژه: تکمیل بخشی از تاسیسات فاضالب شهر دامغان شامل:
1- خطوط جمع آوری اصلی و فرعی به میزان حدود 155 کیلومتر از سایزهای 
200-600 میلی متر پلی اتیلن دوجداره کاروگیت، بارینگ اســتیفنس 31/5 

کیلو نیوتن باقیمانده است.
2- نصب حدود 25 هزار فقره انشعابات باقیمانده فاضالب

- سرمایه پذیر: شرکت آب و فاضالب سمنان
- مشاور: شرکت مهندسین مشاور پایدار پویش مبین

- دوره احداث: 3 سال
- دوره بهره برداری تجاری: با ارائه مدل مالی

- راندمان تصفیه: 90 درصد
- جمعیت تحت پوشش: 119037 نفر در انتهای طرح

- محل اجرا: استان سمنان - شهر دامغان
ب - شرایط کلی برای سرمایه گذاری:

- ســرمایه گذار به صورت شخص حقیقی یا حقوقی با داشتن سابقه مدیریتی 
قابل قبول، تامین و تخصیص سرمایه موردنیاز را برعهده خواهد داشت.

- تاریخ، مهلت و محل دریافت اســناد ارزیابی: ســرمایه گذاران واجدشرایط 
می تواننــد از تاریــخ 97/04/30 لغایــت پایــان وقــت اداری 97/05/08 
جهت دریافت اســناد ارزیابی با در دست داشــتن نامه اعالم آمادگی جهت 
ســرمایه گذاری در طرح به شرکت مهندسین مشــاور پایدار پویش به آدرس 
تهران، خیابان فلسطین، پایین تر از میدان فلسطین، بن بست عسگری، پالک 
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- محــل و زمان تحویل مدارک درخواســتی: مهلت تحویل اســناد ارزیابی 
تکمیل شده، تا ساعت 15 روز شنبه مورخ 97/06/10 و محل تحویل: استان 
ســمنان - بلوار بسیج - مقابل استانداری - شــرکت آب و فاضالب استان 

سمنان می باشد.
- بدیهی اســت پس از بررســی مدارک ارزیابی که توسط شرکت کنندگان 
تکمیل و تحویل می شــود، از ســرمایه گذاران واجدشــرایط جهت مذاکرات 

قراردادی دعوت به عمل خواهد آمد.
- ســرمایه پذیر در رد یا قبول پیشنهادات فنی یا مالی سرمایه گذاران در تمام 

مراحل اختیار تام دارند.
روابط عمومی و آموزش همگانی 
شرکت آب و فاضالب شهری استان سمنان

وزارت نیرو
شرکت آب و فاضالب شهری
استان سمنان)سهامی خاص(

آگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذار 
تکمیل بخشی از تاسیسات فاضالب

شهر دامغان به روش بیع متقابل )مزایده(
)نوبت دوم(  شرکت آب و برق کیش در نظر دارد نسبت به اجرای پروژه خرید، نصب و راه اندازی یک 

واحد گازی Frame.6 با توجه به  اسناد مناقصه و مشخصات فنی پیوست توسط شرکت های 
واجد شرایط از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.

فیش شرکت در مناقصه:
فیش بانکی دائر بر واریز مبلغ 500000 ریال به حســاب شــماره 411075992077713 بانک 

انصار شعبه مستقل کیش کد 4110 به نام شرکت آب و برق کیش.
مهلت و محل خرید اسناد مناقصه: 

شرکت های داوطلب حضور در مناقصه از روز پنجشنبه مورخ 1397/4/28 لغایت ساعت 12 ظهر 
روز دوشــنبه مورخ 1397/5/8 با ارائه کارت شناسایی و معرفی نامه معتبر و فیش بانکی مربوطه 

به یکی از دو نشانی ذیل مراجعه نمایند.
مهلت و محل تحویل پیشنهادات مناقصه: 

پاکت دربسته محتوی پیشنهادات و اسناد و مدارک مورد نیاز جهت شرکت در مناقصه می بایستی 
تا ساعت 12 ظهر روز چهارشنبه 1397/5/17 به محل دریافت اسناد مناقصه تحویل گردد.

زمان گشایش پاکت های پیشنهادات: 
روز شنبه مورخ 1397/5/20، پاکت های پیشنهادات مناقصه گشوده خواهد شد.

محل دریافت اسناد مناقصه و ارائه پاکت پیشنهادات مربوطه:
1- جزیره کیش، شرکت آب و برق کیش 

تلفن:8 و44422186 )076(. فاکس: 44423818 )076(
2- تهران: خیابان اســتاد حســن بنا، پایین تر از میدان ملت، نبش خیابان شهید خسروآبادی، 

پالک 1، طبقه 2، واحد 5. کدپستی 94745-16658 تلفاکس: 26322086 )021(

آگهی مناقصه 
شماره ۹۷/۱

امور بازرگانی

ت دوم
نوب

حصر وراثت
آقای نادعلی غفاری به قیمومیت از امیرعلی غفاری فرزند صادق به شــرح دادخواست به کالسه 
970226 از این حوزه درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان 
اقدس فتاحی به شــماره شناسنامه 32 در تاریخ 1396/8/30 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن متوفیه منحصر اســت به: 1- امیرعلی غفاری فرزند صادق به شــماره 
شناسنامه 3921173612 )پسرمتوفیه( و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفیه نزد او باشد از 

تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شعبه ۱۱۱ شورای حل اختالف مالیر- نجفی م الف 337

اینجانب احســان محســن  پورفرهانی  کارت دانشــجویی 
دانشجوی مقطع کارشناسی رشته عمران به شماره دانشجویی 
93118217 از موسســه آمــوزش عالی جهاد دانشــگاهی 

خوزستان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

آگهی مفقودی کارت دانشجویی

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای سعید نقدلو دارای شماره ملی 4310162827 به شرح 
دادخواست به کالســه یک سیار از این شــورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
زلفعلی احمدی به شناســنامه 10679 در تاریخ 49/11/25 
اقامتگاه دائمی خود در روســتای قوشه قونی بدرود زندگی 

گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- جعفر علی نقدلو فرزند زلفعلی شماره شناسنامه 3 متولد 

 1325)پسر متوفی(
2- محمودعلی نقدلو فرزند زلفعلی شــماره شناسنامه 330 

متولد 1320 )پسر متوفی(
3- رعنا احمدی فرزند زلفعلی شــماره شناســنامه 4 متولد 

1317 )دختر متوفی(
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در 
یک نوبــت آگهی می نماید تا هر کــس اعتراض دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهی ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد در غیر این صورت گواهی صادر 

صمدی خواهد شد.
قاضی شورای حل اختالف آوج

جلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم شــرکت تعاونی مصرف کارگران شهرک دریا کنار در 
روز سه شــنبه 97/5/9 رأس ساعت 10 صبح در مسجد آل محمد)ص( روبروی درب ورودی شهرک دریاکنار 

برگزار می گردد. لذا از کلیه سهامداران شخصًا و یا وکالتًا )بطور کتبی( در این مجمع دعوت بعمل می آید.
* * دســتور جلســه: 1- گزارش کار توســط هیئت مدیره و بازرس 2- تصویب بیالن و عملکرد سال 96، 
3- بودجه پیشنهادی سال 97، 4- انتخاب بازرس 5- مجوز تقسیم سود سال 96، 6- انتخاب روزنامه جهت 

درج آگهی دعوت 7- اتخاذ تصمیم نحوه ادامه فروشگاه تعاونی 8- سایر موارد.
مدیرعامل فروشگاه تعاونی مصرف کارگران دریاکنار- مجتبی آقاجانی

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
شرکت تعاونی مصرف کارگران شهرک دریاکنار »نوبت دوم«

آقای قربانعلی رشــیدی دارای شــماره شناسنامه 369 به شرح 
دادخواست به کالســه یک سیار از این شورا درخواست گواهی 
حصــر وراثت نمــوده و چنین توضیح داده که شــادروان یداله 
رشیدی به شناســنامه 31866 در تاریخ 1356 اقامتگاه دائمی 
خود در روستای قانقانلو بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به
1- قربانعلی رشــیدی فرزند یداله شماره شناسنامه 369 متولد 

1342 )پسر متوفی(
2- محمدعلی رشــیدی فرزند یداله شماره شناسنامه 14 متولد 

1316 )پسر متوفی(
3- خیر قدم رشــیدی فرزند یداله شــماره ملی 5389816196 

متولد 1319 )دختر متوفی(
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراض دارد و یا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا 

تقدیم دارد در غیر این صورت گواهی صادر خواهد شد.
صمدی- قاضی شورای حل اختالف آوج

رونوشت آگهی حصر وراثت


