
 صفحه۸
چهار شنبه ۲ دی ۱۳۹۴ 

۱۱ ربیع االول ۱۴۳۷ - شماره ۲۱۲۳۷

قوه قضائیه
اداره کل تصفیه امور ورشکستگی

فرم آگهی دعوت بستانکاران با اخطارات الزمه
به عموم بســتانکاران شــرکت ساختمانی و راهســازی پیمان کرد )ســهامی خاص( به 
شماره ثبت 9581 به نشانی: کرمانشاه- خیابان دانشگاه )باغ ابریشم( کوی ابریشم پنجم کوچه 
شهید رجایی بن بست اول پالک12 کدپستی6714865411 ساختمان حجت احمدی و پرویز 
کهریزی که حکم ورشکستگی آن طی دادنامه شماره9409978311500164- 1394/3/16 
صادره از شعبه پانزدهم دادگاه حقوقی کرمانشاه صادر شده و تاریخ توقف شرکت از تاریخ 

1391/1/27 اعالم گردید آگهی می دهد:
اولین جلسه بستانکاران در ساعت 10 صبح روز یکشنبه 11 بهمن ماه 1394

در اداره تصفیه کرمانشــاه تشــکیل می شــود. از کلیه بستانکاران و کســانیکه ادعائی دارند و 
همچنین کســانیکه با شرکت ورشکســته مزبور مســئولیت تضامنی دارند یا ضامن او هستند 

می توانند در ساعت و روز مذکور در اداره تصفیه حضور بهم رسانند.
ضمنًا اخطار می شود:

یکم( کلیه بســتانکاران و کسانیکه هرگونه ادعائی دارند باید اصل یا رونوشت مدارک خود را در 
ظرف دو ماه از تاریخ نشر این آگهی به اداره تصفیه تسلیم نمایند.

مدت ارسال مدارک برای بستانکارانی که در کشورهای بیگانه اقامت دارند سه ماه می باشد.
دوم( کســانیکه به ورشکســته نامبرده بدهی دارند باید در ظرف مدت نامبرده خود را معرفی و 

بدهی خود را در وجه صندوق اداره تصفیه بپردازند.
طبق ماده 24 قانون تصفیه بدهکاران متخلف از این وظیفه به جریمه نقدی معادل صدی بیست 
و پنــج دین محکوم خواهند شــد. بعالوه دادگاه ها می توانند عالوه بــر جریمه نقدی بدهکاران 

مذکور را به زندان تأدیبی از سه ماه تا شش ماه نیز محکوم نمایند.
ســوم( کسانیکه به هر عنوان اموال ورشکسته نامبرده در دست آنها است در ظرف مدت دو ماه 
مذکور باید همان اموال را تحت اختصار اداره تصفیه بگذارند وگرنه هر حقی که نســبت به آن 
دارند ســلب خواهد شــد- مگر اینکه عذر موجهی داشته باشند. این آگهی به دستور مذکور در 
ذیل ماده 25 از قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی برای استحضار بستکاران فرستاده می شود.
محمدرسول حق نجاتی
مستشار قضایی اداره تصفیه امور ورشکستگی کرمانشاه

نوبت اول

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عــادی بطــور فوق العاده مورخ 

1394/6/1 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

- ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی عملکرد 93 تصویب شد.

- مؤسســه حسابرســی و خدمات مدیریت دایارهیافت به شماره شناسه 

ملی 10380076460 به ســمت بازرس اصلی و مؤسســه حسابرسی و 

خدمات مالی دایارایان به شماره شناسه ملی 10100498510 به سمت 

بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.

- روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

- آقای مســعود نقشــینه بشــماره ملی 0043195598 و آقای فرهاد 

حسامی بشماره ملی 1816699063 و آقای فرهاد علیمراد بشماره ملی 

0031083171 و آقای ســیروس گودرزی بشماره ملی 4072137286 

بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.

با ثبــت این مســتند تصمیمــات انتخاب مدیــران، انتخــاب روزنامه 

کثیراالنتشار، تصویب ترازنامه و صورت های مالی، انتخاب بازرس انتخاب 

شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت 

و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت پیچ سازان سهامی خاص 
به شماره ثبت 45255 و شناسه ملی 10100905859

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

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی 
برابر رأی شــماره 139460325006004287 تاریخ 1394/8/3 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک الیگودرز تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای ابراهیم 
خســروی فرزند حســن علی به شماره شناســنامه 1444 صادره از فریدن در ششدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 260/25 
مترمربع پالک 2524 فرعی از 76اصلی واقع در استان لرستان بخش 3 الیگودرز خریداری ازمالک رسمی آقای محمد لونی محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به  این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 

است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/9/17                                                      تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/10/2

فریدون نعمتی - رئیس ثبت اسناد و امالک الیگودرز
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رأی شــماره 139460325006004288 تاریخ 1394/8/3 هیئــت اول موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک الیگودرز تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای یعقوب سرلک 
فرزند محمد به شماره شناسنامه 1137 صادره از الیگودرز در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 66/57 مترمربع پالک 7209 
فرعی از 76 اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک 966 فرعی از 76 اصلی واقع در اســتان لرستان بخش 3 الیگودرز خریداری از مالک 
رســمی خانم جمیله توکلی محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در 
صورتی که اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به  این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/9/17                                                     تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/10/2
فریدون نعمتی - رئیس ثبت اسناد و امالک الیگودرز
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی 
برابــر رأی شــماره 139460325006003556 تاریخ 1394/7/6 هیئت اول موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک الیگودرز تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای مهدی مهدور فرزند عبدالرحیم بشــماره شناسنامه 1790 صادره از الیگودرز در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت 138/55 مترمربع پالک 2521 فرعی از 76 اصلی واقع در استان لرستان بخش 3 الیگودرز خریداری 
از مالک رســمی آقایان عقیل و اسماعیل عســگری و شرکاء و روح اله صلواتی و برادران و حســینعلی لونی محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند می توانند از تاریخ انتشار 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 مراجع قضایی تقدیم 

نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/9/17                                                      تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/10/2

فریدون نعمتی - رئیس ثبت اسناد و امالک الیگودرز

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1394/4/1 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد:

آقای غالمرضا زارع به شــماره ملی 2432365585 به سمت رئیس 
هیئت مدیره، خانم ســیمین استوار به شــماره ملی 2511750031 
به ســمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای علیرضا زارع به شماره ملی 
2430046598 به ســمت مدیرعامل و عضــو هیئت مدیره تعیین 

گردیدند.
 کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، 

بروات، قراردادها و عقود اسالمی با امضای مشترک اعضا یا هر یک از 
اعضای هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

با ثبت این مستند تصمیمات تعیین سمت مدیران، تعیین دارندگان 
حق امضاء انتخاب شــده توســط متقاضی در ســوابق الکترونیک 
شــخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های ســازمان ثبت 

قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت سارازر سهامی خاص
 به شماره ثبت79184 و شناسه ملی10101240017

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

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1394/4/18 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

صورت های مالی شــامل ترازنامه مــورخ 93/12/29 مورد تصویب قرار 
گرفت.

- موسســه حسابرسی فاطر به شماره شناسه ملی 10100188574 به 
عنوان بازرس اصلی و آقای نفیسه دروکی به شماره ملی 0493404384 
به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به 94/12/29 

انتخاب گردید.
- روزنامه کیهان به عنوان روزنامه کثیراالنتشــار جهت نشر آگهی های 

شرکت انتخاب گردید.
بــا ثبت این مســتند تصمیمات انتخــاب بازرس، تصویــب ترازنامه و 
صورت های مالی، انتخاب روزنامه کثیراالنتشــار انتخاب شــده توسط 
متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه 

آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شهریار  مهستان 
شرکت سهامی عام به شماره ثبت 269489

 و شناسه ملی 10103045588

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عــادی بطــور فوق العاده مورخ 
1394/06/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: اعضای هیئت مدیره عبارتند 
از خانم ســیمین هنربخش با کد ملی 1755156073 و آقای محســن 
هنربخش با کــد ملی 0062810596 و خانم فرشــته نوری با کد ملی 
0072418338 برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. خانم فاطمه فرشید 
به سمت بازرس اصلی با کد ملی 0015231755 و آقای رضا سیدعلی با 
کد ملی 0058192001 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال 
مالی انتخاب شدند.  ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال 
1389 مورد تصویب قرار گرفت. با ثبت این مســتند تصمیمات انتخاب 
بازرس، تصویب ترازنامه و صورت های مالی، انتخاب مدیران انتخاب شده 
توســط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در 

پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت نیرو ساختمان یزدان مهر 
سهامی خاص به شماره ثبت 351088 

و شناسه ملی 10103996935

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

به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عادی بطــور فوق العاده 

مــورخ 1394/05/18 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: اعضای هیئت 

مدیره به شــرح زیر برای مدت 2 ســال انتخاب گردیدند: عیسی 

باســتانی به شــماره ملی 0386173788 خانم شهرزاد هرمز به 

شــماره ملی 0452888247 حمیدرضا حاجی بابائی به شــماره 

ملــی 0385971176 محمدرحیمــی زارعــی به شــماره ملی 

0069968039 به عنوان بازرس اصلی و ملیکا ابراهیمی  ورکیانی 

به شــماره ملی 0080404911 به عنوان بازرس علی البدل برای 

یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت 

درج آگهی های شرکت انتخاب شد. با ثبت این مستند تصمیمات 

انتخاب مدیران، انتخــاب روزنامه کثیراالنتشــار، انتخاب بازرس 

انتخاب شــده توســط متقاضی در ســوابق الکترونیک شخصیت 

حقوقــی مرقوم ثبــت و در پایگاه آگهی های ســازمان ثبت قابل 

دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت آسان الکترونیک غدیر سهامی خاص )نوبت دوم(
 به شماره ثبت 329982 و شناسه ملی 10103695555

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

تاریخ انتشار: 94/10/2

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم

هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن
مرآتو و گروه های ۴۴ و 55ت

مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم شــرکت تعاونی مســکن مرآتــو و گروه های 44 
و 55 در ســاعت 9 روز چهارشــنبه مورخــه 94/10/23 در محل حســینیه حضرت 
سیدالشهداء)ع( ارشد نظامی آجا به آدرس اصفهان سه راه حکیم نظامی خیابان صفه 
باالتر از بانک حکمت ایرانیان برگزار می شــود. از کلیه اعضا دعوت می شود شخصا یا 
وکالتا جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این جلسه حضور بهم رسانند.

ضمنا باطالع می رساند که با توجه به ماده 19 آئین نامه، نحوه تشکیل مجامع عمومی، 
تعداد آراء وکالتی هر عضوحداکثر سه رای و هر شخص غیر عضو تنها یک رای خواهد 
بود و اعضای متقاضی اعطای نمایندگی میبایست همراه نماینده خود حداکثر تا تاریخ 
1394/10/19 در محل امور اداری شرکت تعاونی حاضر تا پس از احراز هویت و تایید 

وکالت، برگه ورود به مجمع را دریافت دارند.
دستور جلسه:

- طرح و تصویب اساسنامه جدید تعاونی منطبق با قانون بخش تعاون.

تاریخ انتشار آگهی: 94/10/2

آگهی دعوت مجمع عمومی  عادی بطور 
فوق العاده نوبت اول

هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن
 مرآتو و گروههای ۴۴ و 55 ت

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی مسکن مرآتو و گروه های 
44 و 55 در ســاعت 10:00 روز چهارشــنبه مورخه 94/10/23 در محل حســینیه 
حضرت سیدالشــهداء)ع( ارشــد نظامی آجا به آدرس اصفهان ســه راه حکیم نظامی 
خیابــان صفه باالتر از بانک حکمــت ایرانیان برگزار می شــود. از کلیه اعضاء دعوت 
می شــود با در دست داشــتن کارت و یا دفترچه عضویت رأس ساعت مقرر در محل 

مذکور حضور بهم رسانند و یا وکیل /نماینده خود را کتبا معرفی نمایند. 
ضمنا باطالع می رساند که با توجه به ماده 19 آئین نامه، نحوه تشکیل مجامع عمومی، 
تعداد آراء وکالتی هر عضوحداکثر سه رای و هر شخص غیر عضو تنها یک رای خواهد 
بود و اعضای متقاضی اعطای نمایندگی میبایست همراه نماینده خود حداکثر تا تاریخ 
1394/10/19 در محل امور اداری شرکت تعاونی حاضر تا پس از احراز هویت و تایید 

وکالت، برگه ورود به مجمع را دریافت دارند.
دستور جلسه:

* گزارش هیئت مدیره و بازرس / بازرسان.
* تصویب صورتهای مالی ســالهای 92 و 93 و نحوه تقســیم سود ویژه و بودجه سال 

جاری شرکت
* ارائه گزارش تغییرات اعضاء و سرمایه شرکت

* انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل هیئت مدیره و بازرس / بازرسان
* طرح و تصویب آیین نامه حقوق و مزایا و پاداش هیئت مدیره

* تعیین خط مشی آینده شرکت تعاونی
* تعیین روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی های شرکت

داوطلبــان تصدی ســمتهای هیئت مدیره و بازرس به موجب ماده 2 دســتورالعمل، 
موظفند حداکثر ظرف یک هفته از انتشــار آگهی دعــوت، فرم داوطلبی را تکمیل و 

تحویل دفتر تعاونی نمایند.

جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت شرکت مخابرات استان 
تهران به نشانی: WWW.TCT.IRمراجعه فرمائید.

آگهی مناقصه
شماره ۱۷/ت/۹۴

خرید ۳۱ قلم تجهیزات 
یدکی مخابراتی

شرکت مخابرات استان تهران
)سهامی خاص(

روابط عمومی شرکت مخابرات 
استان تهران

جهت کســب اطالعات بیشــتر به سایت شرکت 
 www.tct.ir مخابرات اســتان تهران به نشانی

روابط عمومی مراجعه فرمائید.
شرکت مخابرات استان تهران

آگهی مناقصه 
شماره ۱6/ت/۹۴

Wireless ۱5 تجهیزاتK خرید
اداره کل تدارکات و خدمات

شرکت مخابرات استان تهران
 )سهامی خاص(

باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا مصوبه مجالس نمایندگان و سنای 
آمریکا درباره محدودیت ورود سفرکنندگان به ایران، عراق، سوریه و سودان 

به خاک ایاالت متحده را امضا کرد!
این مصوبه که پیش از این در کنگره به تصویب رسیده بود؛ در بند 203 
در قالب الیحه بودجه سال 2016 آمریکا گنجانده شد و اوباما شنبه شب 
به وقت محلی ایران، با امضای الیحه بودجه سال آینده این کشور، قانون 
محدودیت های تازه  برای ورود به این کشــور را هم که بخشــی از قانون 
بودجه سال 2016 بود، تایید کرد البته پیش از این همراهی کاخ سفید 
با این مصوبه آشکار شده بود، چراکه جان کربی، سخنگوی وزارت خارجه 
آمریکا بالفاصله پس از تصویب این مصوبه در مجلس نمایندگان آمریکا، 
اعالم کرد وزارت خارجــه از این مصوبه حمایت می کند. این مصوبه که 
با امضای باراک اوباما، اکنون به قانون جاری ایاالت متحده تبدیل شــده، 
شهروندان 38 کشور »دوست آمریکا« را در تردد به ایران، عراق، سوریه 

و سودان محدود می کند. 
شــهروندان این کشورها که پیش از این می توانستند بدون ویزا تا90 
روز در خاک ایاالت متحده وارد شــوند؛ در صورت تردد به این 4 کشور، 
تا 5 ســال برای ورود به آمریکا باید ویــزا بگیرند! به عبارتی آنها با یک 
مجازات مواجه می شوند. به  عالوه کسانی که تابعیت دوگانه این کشورها 
را هم دارند، از جمله ایرانی هایی که شهروند کشورهای معاف از ویزا مانند 
انگلیس، استرالیا یا فرانسه هستند، باید با اجرای قانون تازه برای سفر به 

آمریکا درخواست ویزا کنند!
این مصوبه در واقع یک محدودیت جدید را علیه ایران اعمال می کند 
که به ویژه در حوزه اقتصادی آسیب های جدی به ایران وارد خواهد کرد. 
بررسی کشورهایی که شهروندان آنها شامل این مجازات آمریکایی شده اند، 
نشــان می دهد در واقع عمده کشــورهای مهم و بزرگ اروپا و همچنین 
کشورهایی که طی یک سال گذشته برای آغاز دور جدید فعالیت اقتصادی 

شــهید عبدالحمید امیرکاوه در تاریخ  19 اردیبهشت 
1340 بــه دنیا آمد. از همــان اوایل زندگي، کودکي بود 
پرجنب و جوش و فعال و طول مدت عمر کوتاه و بلند و 
پرمحتوا نمونه اي بود از اخالص و ایثار و فداکاري. سال هاي 
ابتدایي را در دبستان خواجه نصیر و سال هاي راهنمایي را 
در مدرسه شهید احمدي و متوسطه خود را در دبیرستان 

منتظري نجف آباد به پایان رساند.
سال اول رشــته فیزیک کاربردی بود که عازم جبهه 
گردید و عاقبت در سال 1361 در عملیات بیت المقدس 

در منطقه شلمچه به دیار حق شتافت.
در بندهایی از وصیت نامه شهید دانشجو »عبدالحمید 

امیرکاوه« می خوانیم:
در راه اســالم و برپایي دین حق در جامعه، جان هیچ 
مهم نیست امام حسین)ع( و یارانش و بهترین اصحاب او 
و بهترین فرزندان و بهترین انسان هاي روي زمین به خاطر 

احیاي دین حق از جان خود گذشتند.
 این یک مشــخصه بارز اسالم است که فرد را آن طور 
مي ســازد که در راه هدف مقدس خود بهترین ســرمایه 
عمر یعني جان را خیلي آسان در راه او مي دهد. کجایند 
مدعیان راه آزادي و خلق و استقالل بروند و ببینند چطور 

جوان هاي عزیز در جبهه ها نبرد می کنند
ســخني دارم با برادران خود و تمام کساني که در هر 
گوشــه اي از این کشور مشــغول به کار هستند و آن این 
است که سعي کنید تا آنجاکه ظرفیت داریم و توان داریم 
کارمان براي خدا باشد و مورد رضاي او که اگر کار به خاطر 
او باشــد دیگر هیچ غمي نداریم ان شاءاهلل ان شاءاهلل خدا 

همه ما را ببخشد.

دانشگاه
Daneshgah@Kayhan.ir

دانشگاه در جبهه - ۱۳۲

دانشجوی شهید
عبدالحمید امیرکاوه

نگاه دکتر مؤید علویان به وضع تحریم های جدید علیه ایران

انتقاد دانشمند ایرانی 
از دگماتیسم آمریکایی

از نخستین ایرانیانی بود که به طرح مذکور واکنش نشان داد و پیشنهاد 
حذف نام آمریکا از تحقیقات آینده علمی در ایران را مطرح ساخت. ماحصل 

گفت وگوی ما با ایشان را مطالعه بفرمایید:
* جناب آقای دکتر مویدیان، به نظر شما هدف از تصویب قانون 

ضدبشری مذکور در کنگره و دولت آمریکا چیست؟
همان طور که اســتحضار دارید طرحی در کنگره آمریکا به تصویب 
رسیده به عنوان محدودیت آفرینی بیشتر برای افرادی که با ایران به نوعی 
مرتبط هستند. این طرح در واقع شامل فقط ایرانی ها نیست و شامل مردم 

کشورهای دیگر هم هستند که اگر به ایران سفر کنند محدودیت هایی در 
اخذ ویزای ورود به آمریکا خواهند داشت. طرح شامل کشورهایی مثل عراق 
و سوریه و سودان و غیره می شود. این طرح به بهانه »مبارزه با تروریسم« 
تصویب شده در حالی که ما دقیقا می دانیم ریشه تروریسم در کجا و در 
کدام کشور در منطقه است و نام آن کشور در این لیست ناباورانه مشاهده 
نمی شود! من به عنوان رئیس شبکه هپاتیت ایران با توجه به اینکه جامعه 
علمی کشــور نباید در برابر چنین موضوعاتی که هدف آن منزوی کردن 
علم و عالم است سکوت کنند، اعالم نظر کردم. شایان ذکر است که ما در 
زمینه بیماری های کبدی و کنترل هپاتیت B  و C در منطقه خاورمیانه 
تجارب بسیار خوبی داریم و کنگره های علمی بسیاری با همکاری شرکای 
منطقه ای و کشورهای اروپایی برگزار کرده ایم و مرجعیت علمی خودمان را 
در زمینه هپاتولوژی به دنیا نشان داده ایم. به نظر می رسد هدف از ایجاد 
ایــن محدودیت ها صدمه زدن به جایگاه علمی ما در جهان اســت. واقعا 
اظهار تاســف می کنم از اینکه عده ای در آمریکا قانون گذاری و حکومت 
می کنند که هنوز هم تفکرات استعمارگری دارند و متوجه تغییرات دنیا 
نیســتند. من از همین تریبون از همه محققان و دانشمندان کشورمان 

می خواهم که نسبت به این حرکت ضدانسانی، نابخردانه و ضدعلمی کنگره 
و دولت آمریکا واکنش نشان دهند. به نظر من این رفتار ناشی از خصلت 
غلط کشــور آمریکا است که از آگاهی مردمی و آشکار شدن این موضوع 
نزد مردم آمریکا که »ایرانی ها تاکنون در هیچ عملیات تروریســتی نقش 
نداشــته اند«، نگران هستند و برعکس حتی ایرانیان همواره مورد آسیب 

ناشی از تروریسم بوده اند. 
* قطعا این رفتار وزارت خارجه آمریکا در مورد تیم های نفوذی 
به کشور، با نقیض همراه خواهد بود کما اینکه پیش از این نیز مثال 

در مورد سفر تیم 24 نفره مرتبط دولت آمریکا به ایران، برخالف 
تحریم ها، استثناء قائل شدند. فکر می کنید هدف این قانون جدید 
دقیقا ممانعت از سفر چه گروه هایی از مردم جهان به ایران است؟
من این بخشی که مرتبط  کار علمی است را با قطعیت عرض می کنم. 
اما احتماال تجار، اقتصاددانان و گروه های متعددی از گردشگران جویای 
آشنایی با فرهنگ ایران و ایرانیان هدف این طرح باشند. دنیا یک کشتی 
است و اگر ناامنی در این کشتی باشد همه متضرر خواهند شد. کما اینکه 
اروپا نیز بدنبال بروز ناامنی در سوریه و عراق، ناامن شد. در مباحث علمی 
نیز همین گونه است. علم یک موضوع دو طرفه است. چون غرب در حوزه 
علمی از ما جلوتر است طبیعتا ما بیشتر عالقه به ارتباط داریم ولی قطعا 
جهان نیز از تجربیات موفق ما در منطقه به واسطه چنین قانون گذاری های 
نابخردانه ای محروم خواهد شد. ما در حال حاضر شیوع هپاتیت را با نسبت 
چند برابری نسبت به همسایگان و کشورهای منطقه کنترل کرده ایم و این 
تجربیات مهم قابل انتقال اســت. دوره دیوار کشیدن دور افراد و کشورها 

و مناطق مختلف جهان گذشته است. 
* آیا نظر شما این است که هدف آمریکایی ها از تصویب این 

طرح، جلوگیری از رشد علمی ما بوده ؟
رشد علمی، اقتصادی، سیاسی و پرهیز از ارتباط گیری جهان با ایران! 
برای آمریکایی ها احتماال خیلی مهم است که بازدیدکنندگان از ایران، در 
قریب به اتفاق موارد ایران را متفاوت از تصویرسازی های رسانه های غربی 
می یابند. بعضا باورشان نمی شود که زنان در ایران آزادی دارند، رانندگی 
می کنند، فعالیت اقتصادی دارند و ریاســت می کنند. بیش از 50 یا 60 
درصد ورودی دانشــگاه های ما را دختران تشکیل می دهند. مشاهده این 
موارد از نزدیک نشان می دهد که فضاسازی ایجاد شده در خارج از کشور 
با آنچه که در داخل کشــور حقیقتا قابل مشــاهده و ارزیابی است کامال 
متفاوت است. کشف تفاوت میان رفتارعربستان و ایران با زنان مطابق با 
قوانین اســالمی- ایرانی مسئله مهمی است. من از دید علمی به موضوع 
نگاه کردم ولی حقیقت این است که ماجرای طرح مذکور از زوایای مختلف 

قابل بررسی است. 
* با توجه به نقش آشــکار عربستان در حمایت از تروریسم 
فکر می کنید چرا نام این کشور در لیست محدودیت سفر آمریکا 
لحاظ نشــده و کشورهایی همچون ایران و عراق و سوریه که در 

حال جنگ با داعش هستند، هدف قرار گرفته اند؟
عربســتان حامی تروریسم نیست! عربستان مولد تروریسم، وحشت، 
ناامنی و خشونت در منطقه است. حال حساب کنید چنین کشوری مورد 
حمایت آمریکا قرار می گیرد و اســمش با سیاست دوگانه در لیست قرار 
نمی گیرد. جهان باید عدالت را بطور کامل قبول کند و تروریسم را در همه 
اشکالش محکوم کند. همان طور که ملت و دولت ما حمالت تروریستی 
پاریس را با واقع نگری محکوم کرد و صداقت خود را به نمایش گذاشت. 
البته بخش هایی از غرب نیز نسبت به قبل واقع گراتر شده اند اما تصویب 
این قانون در آمریکا نشان می دهد که هنوز همان افکار پوسیده استعماری 

در ایران حاضر شدند؛ در این فهرست قرار دارند. این 38 کشور عبارتند 
از: »اســترالیا، اتریش، بلژیک، دانمارک،  فنالند، فرانســه، آلمان، یونان،  
ایرلند، ایتالیا، ژاپن، کره جنوبی، لیختن اشتاین، لوکزامبورگ، مالت، هلند، 
نیوزیلند، نروژ، پرتغال، اســپانیا، انگلیس، سوئد، سوئیس، تایوان، موناکو، 
سنگاپور، اسلواکی، آندورا، برونئی، شیلی، جمهوری چک، استونی، اسلوونی، 

مجارستان، ایسلند، لتونی، لیتوانی و سن مارینو.«
ایرانیان و شهروندان سایر کشورهایی که در تحریم جدید آمریکا هدف 
قرار گرفته اند، طرح مذکور را نوعی »فاشیسم نوین جهانی« قلمداد کرده اند 
که هدف از آن تقســیم جهان به »خوب ها و بدها« با حمایت رســمی از 
بدترین هایی همچون عربستان و رژیم صهیونیستی و با القاء رسمی اعطای 

حق شهروندی درجه دو است. 
ترس از افزایش گرایش اروپایی ها به اسالم ناب محمدی با سفر به ایران 
و فرو ریختن هیمنه تبلیغات دروغین دستگاه های رسانه ای صهیونیستی در 
جهان بر ضد ایران و ایرانیان و بدنبال آن بی اعتبار شدن تصویرسازی کذب 
قریب به 40 ساله از ایران، از دالیل تصویب قانون مذکور به شمار می رود. 
دکتر ســید مؤید علویان، بنیانگذار و رئیس مرکز هپاتیت تهران که 
پیش از این از سوی فرهنگستان علوم پزشکی کشور به عنوان »دانشمند 
برتر«  دهه اخیر انتخاب شد و برنده »جایزه استاد فریدون عزیزی« گردید، 

در این کشور حاکم است. امیدوارم مباحثی که ما مطرح می کنیم در کنار 
اعتراض ایرانیان در فضای جهانی به اصالح این رویه منجر بشود. 

* نقش تقسیم شــهروندان جهانی به درجات مختلف حتی 
در حوزه علم و در برخورد با دانشــمندان را در این قانون جدید 

آمریکایی چطور تحلیل می کنید؟
تفکر ما به کل مخالف با این طبقه بندی است. شهروندان جهان اعم 
از دانشــمند و تحصیل کرده هیچ تفاوتی بــا یکدیگر ندارند. عالم چه در 
جهان ســوم باشــد چه در جهان اول، تفاوتی ندارد. ما همه به یکدیگر 
نیازمندیم و بدون همکاری و با تمسک به دگماتیسم نمی توان جهان را 
اداره کــرد. دنیا دیگر این نگاه را نمی پذیرد کما اینکه اعتراضات روزهای 
اخیر نیز موید همین موضوع است. بطور مثال روزنامه گاردین این سوال 
را پرسیده بود که مگر ایرانیان چه کرده اند؟ غیراز این است که ایرانی ها 
نقش مهمی در مبارزه با تروریســم در منطقه دارند؟ در مبارزه با داعش 
ایران یکی از کشورهایی است که به صورت واقعی وارد عمل شده است. 
انعکاس همین مطالب و ادامه روند مبارزه با این قانون در فضای جهانی 

ا ن شاءاهلل موثر واقع خواهد شد. 
*ممنون از وقتی که در اختیار ما گذاشتید. 

خواهش می کنم. 

* ایرانیان و شهروندان سایر کشورهایی 
که در تحریم جدید آمریکا هدف قرار 

گرفته اند، طرح مذکور را نوعی »فاشیسم 
نوین جهانی« قلمداد کرده اند که هدف 
از آن تقسیم جهان به »خوب ها و بدها« 
با حمایت رسمی از بدترین هایی همچون 
عربستان و رژیم صهیونیستی و با القاء 

رسمی اعطای حق شهروندی
 درجه دو است. 

رشد علمی، اقتصادی، سیاسی و پرهیز از 
ارتباط گیری جهان با ایران! برای آمریکایی ها 
احتماال خیلی مهم است که بازدیدکنندگان 
از ایران، در قریب به اتفاق موارد ایران را 

متفاوت از تصویرسازی های رسانه های غربی 
می یابند. بعضا باورشان نمی شود که زنان در 

ایران آزادی دارند، رانندگی می کنند، فعالیت 
اقتصادی دارند و ریاست می کنند.

پروانــه بهره بــرداری موسســه فیزیوتراپی به شــماره 
8/9449/405976/س- 88/5/13 و پروانه مسئول فنی 
ساعات صبح و عصر به شــماره 8/9450/405976/س- 
88/5/13 مربوط به موسســه فیزیوتراپی نور اهواز به نام 
خانم سمیه نورائی با کدملی1755998716 مفقود شده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشند.

 اداره کل تدارکات و خدمات

 جواز سالح شکاری ساچمه  زنی ته  پر   تک لول 
 1394460 سریال  شماره  به   12 کالیبر 
متعلق به اینجانب صفر علی گلی فرزند اکبر 
گرگان  از  صادره   499 شناسنامه  شماره 
مفقود گردیده از درجه اعتبار ساقط است.

آگهی تغییرات شرکت ارکان ماشین آذر آبادگان سهامی 
خاص به شماره ثبت ۱۱۷۷۸ و شناسه ملی ۱0۲۲0۱6۸۲6۴ 

اتخاذ شد:  فوق العاده مورخ 1394/08/10 تصمیمات ذیل  استناد صورتجلسه مجمع عمومی  به 
1- به موضوع شرکت عالوه بر موارد مندرج در ماده 2- اساسنامه طراحی و تولید انواع ماشین آالت 
ماشین آالت  انواع  و  بازرگانی  کاالهای  و  ماشین آالت  انواع  صادرات  و  واردات  و  شهری  خدمات 
صنعتی و جرثقیل و تل لیفت با اخذ مجوز از مراجع ذیصالح اضافه و تصویب شد. ثبت موضوع 
فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. با ثبت این مستند تصمیمات اصالح 
الکترونیک  سوابق  در  متقاضی  توسط  شده  انتخاب  فعالیت(  موضوع  به  )الحاق  اساسنامه  ماده 

شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی - مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه

آگهی ابالغ
خانم فاطمه آسائی اردکانی فرزند مرحوم حاجی رجبعلی به شماره شناسنامه 
5772 صادره از حوزه یک اردکان عیال دائمی آقای محمدحســین آســائی 
بدینوســیله به اطالع می رساند که در اجرای تبصره یک ماده105 آیین نامه 
اصالحی قانون ثبت بهای یک شــانزدهم از یک و نیم دانگ مشــاع ازشش 
دانــگ زمین 4221 بخش 22 متعلق به شــما می باشــد کــه طبق نظریه 
کارشــناس رسمی دادگســتری میبد به میزان 2/350/000 ریال وجه رایج 
جمهوری اسالمی ایران تعیین گردیده است و به حساب سپرده این اداره طی 
فیش شماره268812 از طرف مالک فعلی واریز گردیده است بنابراین جهت 
وصول مبلغ فوق به ایــن اداره مراجعه و چنانچه مدعی تضییع حق خویش 
نســبت به مبلغ یادشده می باشــید ظرف مدت یک ماه پس از انتشار آگهی 
می توانید به دادگاه صالحــه )میبد( مراجعه و گواهی طرح دعوی خویش را 
به این اداره تســلیم نمایید و در صورت فوت نامبرده وراث وی می توانند با 
داشــتن مدارک قانونــی و ارائه گواهی حصر وراثت نســبت به وصول مبلغ 

نسبت به سهم االرث خود به این اداره مراجعه و یا طرح دعوی نمایند.
رئیس ثبت میبد- دهقان بنادکیتاریخ انتشار: 94/10/2


