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جریان شناسی تحریم 
در تاریخ فکر سیاسی ایران

دکتر موسی نجفی
واقعه دخانيه هرچند كوتاه بود و از نظر زماني مانند س��تاره  اي 
درخشان و شهابي زودگذر آسمان ايران را روشن كرد، با اين حال تجزيه 
و تحليل اثرات آن در زمان خود و ازمنه بعدي بسيار مهم و در خور دقت 

است؛ اين باريك  بيني از چند زاويه و بُعد قابل بحث است.
1. پيدا كردن خط اصيل فكر ديني در مبارزات سياسي و تحوالت 

اجتماعي سده  اخير ايران؛
2. ش��ناخت جريانات موازي، كمتر اصيل و يا التقاطي در  بستر 

تاريخي جريان تحريم؛
3. شناخت انديشه تاريخي ايران و يافتن قوانين تحوالت اجتماعي 

و سياسي در جامعه اسالمي شيعي ايران؛
4. پيدا كردن بس��تر سياس��ي تح��والت عصر جدي��د و دوران 

مشروطيت و وقايع بعد از آن؛
5. استعمارشناس��ي و غرب شناسي رهبران و مردم ايران از يكصد 

* چون جريان تحريم، برآمده از تفكر 
اصيل اجتهاد در تشيع است و امروز هم با 
نوع پيچيده  اي از تهاجم فرهنگي در كشور 
روبه رو هستيم، اين تفكر و جريان و انديشه 

تاريخي مي تواند به برخي از معيارها و 
مالكهاي توسعه در جامعه امروز ما با نوعي 

نگرش تاريخي و سياسي پاسخ دهد. 

سال قبل تا به امروز؛
6. نهضت  شناس��ي اس��الم 
و تش��يع در مقابله با اس��تعمار 
و اس��تبداد در ارتباط با رهبري 
علم��اي ديني و حضور توده  اي 

مردم كوچه و بازار؛
ريش��ه  ه��اي  پيداك��ردن   .7
روشنفكري ايران و موضع  گيري هاي 
آن��ان در قبال ي��ك نهضت اصيل 

مردمي و ديني، ملي و ضدغربي؛
8. پيدا ك��ردن خط فكري 
تجار ايراني و ارتباط آنان با علما، 
مردم، منافع ملي و يا ش��خصي، 

غرب و حكام و باألخره تحوالت سياسي؛
9. تحليل رجال بزرگ و تاريخ  ساز از اين واقعه و نقد آنان در هر 

يك از ابعاد و جريانات تاريخي؛
10. نگرش به مس��ئله تحريم از بعد اقتصادي تا تهاجم فرهنگي 

و هويت ديني و ملي
در كنار مسائل گفته شده بايد افزود كه چون جريان تحريم، برآمده 
از تفكر اصيل اجتهاد در تش��يع است و امروز هم با نوع پيچيده  اي از 
تهاجم فرهنگي در كشور روبه رو هستيم، اين تفكر و جريان و انديشه 
تاريخي مي تواند به برخي از معيارها و مالكهاي توسعه در جامعه امروز 
ما با نوعي نگرش تاريخي و سياسي پاسخ دهد؛ هرچند بحث بر روي 
هر يك از ابعاد يادش��ده، مس��تلزم مجال زياد و دقت  نظر موشكافانه 
و وس��يع اس��ت، موضوعات و عناوين فوق را مي توان در قالب چندين 
بح��ث تاريخ��ي و فكري مورد تدقيق و تأمل قرار داد و به طور موجز 
نتايجي در خور فهم تاريخي و سياسي و فكري از آن مباحث اخذ كرد.
1. کالبدشناسي زماني حرکت و قيام تحريم دخانيه )کمي 

و کيفي(
قي��ام تحريم تنباكو و قب��ل از آن انعقاد قرارداد رژي بايد از نظر 
فاصله و مدت زماني، كوتاه  مدت تلقي ش��ود. به نظر مي  رس��د س��ه 
مرحل��ه و مقط��ع زماني را مي   توان در تقس��يم بندي اين واقعه مهم 

تاريخي ثبت و مجزا كرد:
مرحله اول: از زمان اجراي قرارداد تا صدور حكم ميرزاي شيرازي. 
اين مرحله از رجب 1308ق. ش��روع ش��د و تا روز اول جمادي  االول 

يعني تا 9 ماه بعد ادامه يافت. در اين مدت، كمپاني و حدود يكهزار 
و پانص��د نفر از اجزاي آن در تهران و شهرس��تانها جهت تثبيت امر 

قرارداد و بسط فعاليت رژي، بسيار كوشيدند.
مرحله دوم: از اول جمادي  االول تا بيستم جمادي  الثاني؛ يعني 
ص��دور حكم تحريم و ابقاي حكم در طول پنجاه روز اس��ت. در اين 
پنجاه روز، نوعي انقالب آرام )و البته در تهران خونين( به جريان افتاد.

مرحله س�وم: از بيس��تم جمادي  الثاني تا 4 ماه بعد؛ كه حكم 
تحريم، نامه  نگاري ها و مسائل لغو قرارداد و تبعات بعدي آن در جريان 

بوده و سرانجام به لغو قرارداد منتهي شده است.
ب��ا توجه ب��ه س��ه مرحله 
مزبور، كل واقعه رژي نزديك به 
يكسال در جريان و كشمكش و 
تب و تاب بوده كه از اين يكسال، 
ح��دود پنجاه روز نقط��ه اوج و 
محوري داشته است. كساني كه 
اي��ن امر مهم تاريخ��ي را دنبال 
م��ي  كنند، بايد در لحن تلگراف 
و نامه  ه��ا و ارتباطات دقت نظر 
داشته باش��ند و اينكه مواضع و 
ديدگاه هاي اشخاص در اين سه 
مقطع،  همگام با شدت و ضعف 
نهضت تغيير و تبديل مي  يافته 
اس��ت؛ از اين جهت، حادثه تنباكو از نظر روزشمار نيز بسيار دقيق و 

قابل دّقت نظر تاريخي است.
2. تلخي امواج فتنه  های فرنگستان قبل از تحريم

قب��ل از حكم تحريم مرحوم مي��رزا در تاريخ اول جمادي  االول، 
فرنگي � بازار و پيروی به اطوار و آداب خارجه در بين افراد ضعيف الرأي و 
االيمان نوعي افتخار و امتياز و تفاخر اجتماعي محسوب مي  شد. مرحوم 

شيخ حسن كرباليي در رساله تاريخ دخانيه در اين  باره مي  نويسد:
به تدريج مقام فرنگيان در ايران خيلي بلند و منتساب فرنگستان 
كليه خيلي دلپسند افتاده و بدين ُوتَْيره هر كار فرنگي و فرنگي مآبي 
در ايران افزوده شد و بازار اسالم و مسلماني را همي رونق بكاهيد تا 
آنجا كه بزرگان ايران را س��ازش و آميزش با مردم فرنگس��تان، ُعْظم 
بسياري از منكرات اسالميه يكسر از نظر بدر رفت، سهل است كه نوبت، 
كم  كم به معلومات وجدانيه و مسلمات فطريه رسيد. الحق آنجا هم 
قيامت كرد؛ چنان افعال و اطوار زشت و ناپسند فرنگيان در نظرها به 
زيبايي جلوه گرفت كه مسلمان  زادگان ايران، با آن وجدانهاي سليم 
و سليقه مستقيم، نتايج افعال و اطوار تنگ مغزانه فرنگيان را از خود 
نيز به جالفت پيرايه  ها بسته، با شوق و شعف هرچه تمام تر، شعار خود 
گرفته، سهل است كه مايه  مباهات خود دانسته، بدان قبايح نيز بر مردم 
مملكت افتخار و مزيت جستند و با همه اين، باز هم فرنگي  مآبي دست 
از مس��لمانان برنگرفت تا بر طبايع ايش��ان نيز استيال يافته، استعداد 

طبيعيه مسلمانان را هم از ريشه برانداخت.1

1. سدة تحريم تنباکو، دفتر دوم: رسالةتاريخ دخانيه، صص 35-34.

آن وق��ت در چنين دنيايي، پيامبر اكرم دختري تربيت مي كند كه اين 
دختر، شايستگي آن را پيدا مي كند كه پيامبر خدا بيايد دست او را ببوسد! 
بوسه بر دست فاطمة زهرا ازطرف پيامبر را، هرگز نبايد حمل بر يك معناي 
عاطفي كرد. اين خيلي غلط و خيلي حقير است اگر ما خيال كنيم كه چون 
دخترش بود و دوس��تش مي داشت، دستش را مي بوسيد. مگر شخصيتي به 
آن ارجمندي، آن هم با آن عدل و حكمتي كه در پيامبر هست و اتكايش به 
وحي و الهام الهي است، خم مي شود و دست دخترش را مي بوسد؟ نه، اين 
يك چيز ديگر و يك معناي ديگري اس��ت؛ اين حاكي اس��ت كه اين دختر 
جوان، اين زني كه وقتي از دنيا رفته، بين هجده س��ال تا بيس��ت وپنج سال 

س��ن داشته  �  هجده سال هم گفته اند، بيست وپنج سال هم گفته اند  �  اصاًل 
در اوج ملكوت انساني قرار داشته و يك شخص فوق العاده بوده است. اين، 

نگرش اسالم به زن است.1370/10/4 
اما مقام معنوی اين بزرگوار، نسبت به مقام جهادی و انقالبى و اجتماعى 
او، باز به مراتب باالتر است. فاطمة زهرا به صورت، يك بشر و يك زن، آن هم 
زنى جوان است؛ اما در معنا، يك حقيقت عظيم و يك نور درخشان الهى و 
يك بندة صالح و يك انسان ممتاز و برگزيده است. كسى است كه رسول اكرم 
به اميرالمؤمنين عليهماالسالم فرمود: »يا َعلِيُّ أنَت إماُم اُّمتي َو َخليَفتي َعلَيها 
بَعدي َو أنَت قائُِد الُمؤِمنيَن إلَى الَجّنه َو َكأنّي أنُظُر إلَى ابَنتي َفاِطَمه َقد أقَبلَْت 
يَوَم الِقياَمه َعلَى نَِجيٍب ِمن نُورٍ َعن يَميِنها َسبُعوَن ألَف َملٍَك َو َعن يَساِرها 
َسبُعوَن ألَف َملٍَك َو بَيَن يََديها َسبُعوَن ألَف َملٍَك َو َخلَفها َسبُعوَن ألَف َملٍَك 
تَُقوُد ُمؤِمناِت اُّمتي إلَى الَجّنه1«. يعنى در روز قيامت، اميرالمؤمنين مردان 
مؤمن را، و فاطمة  زهرا زنان مؤمن را به بهشت الهى راهنمايى مى كنند. او، 
ِعدل و هم پايه و هم سنگ اميرالمؤمنين است. آن كسى كه وقتى در محراب 
عبادت مى ايستاد، هزاران فرشتة مقرب خدا، به او خطاب و سالم مى كردند 
و تهنيت مى گفتند و همان س��خنى را بيان مى كردند كه فرش��تگان، قباًل 
ب��ه مريم اطهر گفته بودند؛ عرض مى كردند: »يا فاطمه إّن اهللَ اصَطفاِك َو 
َطّهَرِك َو اصَطفاِك َعلى  نِساءِ العالَِمين2 «. اين، مقام معنوی فاطمة زهراست.

زنى، آن هم در س��نين جوانى، از لحاظ مقام معنوی به جايى مى رس��د 
كه بنابر آنچه كه در بعضى از روايات است، فرشتگان با او سخن مى گويند و 
حقايق را به او ارائه مى دهند. »محّدثه« است؛ يعنى كسى است كه فرشتگان 
با او حديث مى كنند و حرف مى زنند. اين مقام معنوی و ميدان وسيع و قلّة 
رفي��ع، درمقابل همة زن های آفرينش و عالم اس��ت. فاطمة  زهرا در قلّة اين 
بلندای عظيم ايستاده و به همة زنان عالم خطاب مى كند و آنها را به پيمودن 

اين راه دعوت مى نمايد.
آنهايى كه در طول تاريخ � چه در جاهليت قديم و چه در جاهليت قرن 
بيستم � سعى كرده اند كه زن را تحقير و كوچك كنند و او را دلبسته به همين 
زخ��ارف و زينت های ظاه��ری معرفى نمايند و پايبند ُمد و لباس و آرايش و 
طال و زيورآالت كنند و وسيله و دست مايه ای برای خوش گذراني های زندگى 
وانمود نمايند و عماًل در اين راه قدم بردارند، منطق آنها منطقى است كه مثل 
برف و يخ، درمقابل گرمای خورشيِد مقام معنوی فاطمة  زهراعليهاالسالم ذوب 
مى شود و از بين مى رود. اسالم، فاطمه  �  آن عنصر برجسته و ممتاز ملكوتى  �  
را به عنواِن نمونه و اس��وة زن معرفى مى كن��د. آن، زندگى ظاهری و جهاد و 
مبارزه و دانش و س��خنوری و فداكاری و ش��وهرداری و مادری و همسری و 
مهاجرت و حضور در همة ميدان های سياسى و نظامى و انقالبى و برجستگى 
همه جانبة او كه مردهای بزرگ را درمقابلش به خضوع وادار مى كرد، اين هم 

مقام معنوی و ركوع و س��جود و محراب عبادت و دعا و صحيفه و تضّرع و 
ذات ملكوتى و درخش��ندگى عنصر معنوی و هم پايه و هم وزن و هم سنِگ 
اميرالمؤمنين و پيامبر بودن اوس��ت. زن، اين اس��ت. الگوی زنى كه اسالم 

مى خواهد بسازد، اين است.1368/10/26
در زندگى زهرای اطهرس��الم اهلل عليها يك نكته هس��ت كه بايد به آن 
توجه كرد. البته، ما در تعريف مقامات معنوي آن بزرگوار وارد نمي ش��ويم 
و قادر هم نيستيم كه مقامات معنوي فاطمة اطهرعليها سالم اهلل را بفهميم 
و درك كنيم. حقيقتاً در اوج قلّة معنويت انس��اني و تكامل بش��ري، فقط 
خداوند اس��ت كه چنين بندگاني را  �   و كس��اني كه هم طراز آنها باش��ند �  
مي شناس��د و مقام آنها را مي بيند. ل��ذا فاطمة زهرا را اميرالمؤمنين و پدر 
بزرگوار و اوالد معصومينش مي شناختند. مردِم آن زمان و زمان هاي بعد و 
ما نيز در اين روزگار نمي توانيم آن درخشندگي و تأللؤي معنويت را در آن 
بزرگوار تشخيص بدهيم. نور درخشان معنوي، به چشم همه كس نمي آيد و 
چشم هاي نزديك بين و ضعيف ما قادر نيست كه آن جلوة درخشان انسانيت 
را در وجود اين بزرگواران ببيند. بنابراين، در صحنة تعريف معنوي فاطمة 
زهراعليهاالسالم وارد نمي شويم؛ ليكن در زندگي معمولي اين بزرگوار، يك 
نكتة مهم است و آن جمع بين زندگى يك زن مسلمان در رفتارش با شوهر 
و فرزندان و انجام وظايفش در خانه از يك طرف، و بين وظايف يك انسان 
مجاهِد غيورِ خس��تگى ناپذير در برخوردش با حوادِث سياس��ِى مهم بعد از 
رحلت رس��ول اكرم صلى اهلل عليه واله وسلم كه به مسجد مى آيد و سخنرانى 
و موضع گيری و دفاع مى كند و حرف مى زند؛ و يك جهادگر به تمام معنا و 
خستگى ناپذير و ِمحنت پذير و سختى تحمل كن است، ازطرف ديگر. همچنين 
از جهت سوم، يك عبادت گر و بپادارندة نماز در شب های تار و قيام كنندة 
هلِلّ و خاضع و خاشع برای پروردگار است و در محراب عبادت، اين زن جوان 

مانند اوليای كهن الهى، با خدا راز و نياز و عبادت مى كند.
اين س��ه بُع��د را با هم جمع ك��ردن، نقطة درخش��ان زندگى فاطمة 
زهراعليهاالسالم است. آن حضرت، اين سه جهت را از هم جدا نكرد. بعضى 
خيال مى كنند انس��انى كه مش��غول عبادت مى باشد، يك عابد و متضّرع و 
اهل دعا و ذكر اس��ت و نمى تواند يك انسان سياسى باشد. يا بعضى خيال 
مى كنند كس��ى كه اهل سياس��ت اس��ت  � چه زن و چه مرد  �  و در ميدان 
جهاد فى سبيل اهلل حضور فعال دارد، اگر زن است، نمى تواند يك زِن خانه 
با وظايف مادری و همسری و كدبانويى باشد و اگر مرد است، نمى تواند يك 
مرد خانه و دكان و زندگى باش��د. خيال مى كنند اينها با هم منافات دارد؛ 
درحالى كه ازنظر اسالم، اين سه چيز با يكديگر منافات و ضّديت كه ندارد، 

در شخصيت انساِن كامل، كمك كننده هم است.1368/9/22
شخصيت زهرای اطهر، در ابعاد سياسى و اجتماعى و جهادی، شخصيت 
ممتاز و برجسته ای است؛ به طوری كه همة زنان مبارز و انقالبى و برجسته 
و سياس��ِى عالم مى توانند از زندگى كوتاه و پُرمغز او درس بگيرند. زنى كه 
در بيت انقالب متولد شد و تمام دوران كودكى را در آغوش پدری گذراند 
كه در حال يك مبارزة عظيم جهانِى فراموش نشدنى بود. آن خانمى كه در 
دوران كودكى، سختي های مبارزة دوران مكه را چشيد، به شعب  ابى طالب 
برده شد، گرسنگى و سختى و رعب و انواع و اقسام شدت های دوران مبارزة 
مكه را لمس نمود و بعد هم كه به مدينه هجرت كرد، همس��ر مردی ش��د 
كه تمام زندگيش جهاد فى س��بيل اهلل بود و در تمام قريب به يازده س��ال 
زندگى مشترك فاطمة زهرا و اميرالمؤمنين عليهماالسالم هيچ سالى، بلكه 
هيچ نيم س��الى نگذش��ت كه اين شوهر، كمر به جهاد فى سبيل اهلل نبسته 
و به ميدان جنگ نرفته باش��د و اين زن بزرگ و فداكار، همسرِی شايستة 

يك مرد مجاهد و يك سرباز و سردار دائمى ميدان جنگ را نكرده باشد.

فاطمه»س« هم پایه امیرالمؤمنین است
 ، م�ت قيا ز و ر ر د *
مردان  اميرالمؤمني�ن 
مؤمن را، و فاطمة  زهرا 
زنان مؤمن را به بهشت 
الهى راهنمايى مى كنند. 
ِع�دل و هم پاي�ه و  او، 
اميرالمؤمنين  هم س�نگ 
اس�ت.  آن  كس�ى  ك�ه 
درمحراب عبادت  وقت�ى 
ن  ا ر ا هز ، د يس�تا مى ا
فرشتة مقرب خدا، به او 
خطاب و سالم مى كردند 
و تهنيت مى گفتندوهمان 
سخنىرابيان مى كردند 
قب�اًل  فرش�تگان،  ك�ه 
ب�ه مري�م اطه�ر گفته 

بودن�د؛ ع�رض مى كردند: »يا فاطمه إّن اهللَ اصَطف�اِك َو َطّهَرِك َو اصَطفاِك َعلى  نِس�اِء العاَلمِين «. اين، 
مقام معنوى فاطمة زهراست.

1. بحاراالن�وار/ ج43/ ص24، »ای عل�ی! تو امام اين اّمت و خليفة بر آنها بعد از من 
هستی، و تو هدايت کنندة مؤمنان به سوی بهشت خواهی بود. و گويی دخترم فاطمه 
را می بينم که در روز قيامت بر ش�تری از نور س�وار است و در طرف راست، چپ، 
پيِش رو و پش�ت س�ر وی، هرکدام، هفتاد هزار فرشته قرار دارند و او زنان مؤمن 

امت را به سوی بهشت راهنمايی می کند.«
2. بحاراالن�وار/ ج43/ ص24، »اي فاطمه! خداوند تو را برگزيده، و از همه پليدي ها 

پاك نموده و بر زنان عالميان برتری داده است.«

آگهى تصميمات شركت عمران مسکن سازه پايدار الماس 
استان قزوين )سهامى خاص( به شماره ثبت 11465

 به شناسه ملى 10570015700
طبق صورت جلسه مجمع عمومى ساليانه مورخ 91/3/27 تصميمات 

ذيل اتخاذ گرديد:
1 - ترازنامه و حس��اب سود و زيان س��ال مالى منتهى به 90/12/29 

به تصويب رسيد.
2 - مؤسس��ه خدمات حس��ابداری و مش��اوره مديريت امين محاسب 
قرن به ش��ماره ثبت26407 و شناسه ملى 103203846096 و آقای 
محمود رمضانى گش��ت رودخانى به كدملى 2668952883 به عنوان 

بازرسان اصلى و على البدل برای مدت يكسال انتخاب گرديدند.
3 - روزنامه كثيراالنتش��ار كيهان جهت درج آگهى های شركت تعيين 

گرديد.
حسن غالمحسینی
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قزوین

رونوشت آگهی حصر وراثت
آق��ای محمدحس��ین عطاریان دارای شناس��نامه ش��ماره 309 به ش��رح 
دادخواست به کالسه 910088 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان ابوالقاس��م عطاران به شناس��نامه 
123 در تاری��خ 91/5/31 اقامت��گاه دائمی خود ب��درود زندگی گفته ورثه 

حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 
1 - محمدحسین عطاریان ش ش 309 پسر

2 - محبوبه عطاریان ش ش 98 دختر 
3 - معصومه عطاران ش ش 979 دختر 
4 - فاطمه عطاریان ش ش 597 دختر 

5 - صفورا بیگم حاجی سید تقیا ش ش 343 همسر
اینک باانجام تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د 
از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر 

خواهد شد.
رئیس شعبه 31 شورای حل اختالف شهر قزوین

اجرائیه
شماره اجرائيه:9110426183100160  شماره پرونده: 9009980703400112

شماره بايگانى شعبه: 910215 تاريخ تنظيم: 1391/9/28
مشخصات محکوم له:

ن��ام: به��رام  نام خانوادگى: رزمى  نام پدر: ناصر  نش��انى: ش��يراز خيابان اهل 
بازرگانى رزمى و پسران

مشخصات محکوم  عليه:
نام: على  نام خانوادگى: ميرك  نام پدر: احمد  نشانى: مجهول المكان

محکوم به:
بسمه تعالى

بموجب درخواس��ت اجرای حكم مربوطه به شماره و ش��ماره دادنامه مربوطه 
9009976110401146 محك��وم علي��ه محك��وم اس��ت ب��ه پرداخت مبلغ 
84/000/000 ريال بابت اصل خواس��ته 2 - خس��ارت تاخي��ر در تاديه آن به 
مأخذ ش��اخص تورم اعالمى از تاريخ صدور چك 3 - هزينه دادرس��ى به مبلغ 
1/902/000 ري��ال 4 - ح��ق الوكاله وكيل طبق تعرفه در حق محكوم له و نيز 

هزينه نيم عشر اجرايى در حق دولت )رأی غيابى است(.
مدير دفتر اجرای احکام مدنی شعبه اول حقوقی اهواز 
ناصر ثعلبی       

محکوم عليه مکلف است از تاريخ ابالغ اجرائيه:
1 - پس از ابالغ اجرائيه  ظرف ده روز مفاد آن را بموقع اجرا گذارد.

2 - ترتيبى برای پرداخت محكوم به بدهد.
3 - مالى معرفى كند كه اجرا حكم و استيفا محكوم به از آن ميسر باشد و درصورتى كه 
خ��ود را قادر به اجرای مفاد اجرائيه ندان��د بايد ظرف مهلت ده روز صورت جمع دارايى 
خود را به قس��مت اجرا تس��ليم كند. اگر مالى ندارد صريحا اعالم نمايد هرگاه ظرف سه 
سال بعد از انقضاء مهلت مذكور معلوم شود كه قادر به اجرای حكم و پرداخت محكوم به 
بوده اي��د ليكن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفى نكنيد يا صورت خالف واقع از 
دارايى خود بدهيد به نحوی كه اجرای تمام يا قس��متى از مفاد اجرائيه متعس��ر باشد به 

مجازات حبس از 61 روز تا 6ماه محكوم خواهيد شد.
4 - عالوه بر موارد باال كه قس��متى از ماده 34 اجرای احكام مدنى مى باش��د به قانون 
اجرای احكام مدنى و قانون آيين دادرسى مدنى مصوب 79/1/21 و همچنين مفاد قانون 

نحوه اجرای محكوميت های مالى مصوب 10 آبان 1377 توجه نمائيد.
نش�انی: اهواز- خرم کوشک- ابتدای نيوسايد- مجتمع قضايی 
شهيد تندگويان)انرژی(

 آگهی مزایده عمومی
مزایده شماره 91/2

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اس��تان قم در نظر دارد اموال 
مش��روحه ذیل را از طریق مزایده عمومی و با شرایط اعالم شده به فروش 
برس��اند. متقاضیان می توانند از تاریخ درج آگه��ی نوبت اول تا پایان وقت 
اداری مورخ 91/10/6 به نش��انی قم- جاده قدیم اصفهان- جنب بوس��تان 
علوی- اداره کل منابع طبیعی اس��تان قم- امور قراردادها- اسناد مزایده را 

دریافت نمایند.
1  - نوع و مقدار کاال و یا مال با ذکر مش��خصات: یک دس��تگاه کامیون 

بنز ده تن مدل 1370
به شماره انتظامی 16*686 -الف- 12

2  - زم��ان و نحوه بازدی��د متقاضیان از نمونه یا عی��ن کاال و مال: از تاریخ 
درج آگهی لغایت 91/10/6 در محل اداره کل منابع طبیعی به آدرس فوق

3  - تضمین شرکت در مزایده: طبق شرایط مندرج در اسناد مزایده تهیه 
و ارائه گردد.

4  - آخرین مهلت تس��لیم پیشنهادها پایان وقت اداری مورخ 91/10/17 
و گش��ایش پیشنهادها و قرائت در س��اعت 9صبح مورخ 91/10/18 در 

محل اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم می باشد.
5  - سایر شرایط مطابق اسناد مزایده می باشد.

6  - هزینه های درج آگهی ها و ثبت در دفترخانه اسناد رسمی و نقل و انتقال 
اسناد مالکیت- بیمه و هزینه کارشناسی بعهده برندگان مزایده خواهد بود.

7  - هزین��ه مرب��وط به عوارض و مالیات و جرائ��م رانندگی تا زمان انجام 
معامله بعهده فروشنده خواهد بود.

تلفن تماس 5   -2858500   -0251 

آگهی ابالغ وقت دادرسی و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم به خانم فاطمه اسدی یزدی

خواهان: آقای مهدی شهباززاده آرالو كوچك فرزند: قاسم
ساكن: شهريار خيابان مالرد خيابان اطلس كوچه ياس پالك12 طبقه4

خواسته: تقليل اقساط مهريه
در تاريخ 91/9/8 خواهان آقای مهدی ش��هباززاده آرالو كوچك دادخواس��تى 
بطرفيت خانم فاطمه اس��دی يزدی بشرح خواسته فوق به اين شعبه تقديم كه 
بش��ماره01183 91099825151 ثبت و برای روز 91/11/9 س��اعت 12/30 
وقت رس��يدگى تعيين گرديده و باتوجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب 
درخواس��ت خواهان و موافقت دادگاه مس��تنداً به ماده73 ق.آ.د.م مراتب يك 
نوب��ت در يك��ى از روزنامه های كثيراالنتش��ار آگهى مى ش��ود. خوانده مذكور 
مى تواند جهت اعالم آدرس و تحويل نس��خه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر 
دادگاه واق��ع در قم- ابتدای نيروگاه- مجتمع قضايى ش��هيد قدوس��ى )دادگاه 
خانواده(- ش��عبه 15 مراجعه و يا در وقت مقرر فوق جهت رس��يدگى در اين 
ش��عبه حضور بهم رس��اند. بديهى اس��ت در صورت عدم حض��ور دادگاه غياباً 

رسيدگى و اتخاذ تصميم خواهد نمود.
رييس شعبه15 محاكم عمومى حقوقى قم- جعفر جهانگير

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانم س��كينه برزگر حس��ين آبادی دارای شناس��نامه ش��ماره 2 به ش��رح 
دادخواس��ت به كالس��ه 2/46/90ح از اين ش��ورا درخواس��ت گواهى حصر 
وراث��ت نموده و چنين توضيح داده كه ش��ادروان قربانعلى قهرمانى پرچينى 
به شناس��نامه 2533 در تاريخ 90/5/24 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى 

گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1 -مرضيه قهرمانى پرچينى فرزند قربانعلى ش ش 4311588755 دختر

2 -مهدی قهرمانى پرچينى فرزند قربانعلى ش ش 4312286930 پسر
3 -سكينه برزگر حسين آبادی فرزند عبداله ش ش 2 همسر

اينك با انجام تش��ريفات مقدماتى درخواس��ت مزبور را در يك نوبت آگهى 
مى نمايد تا هر كس��ى اعتراض��ى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باش��د 
از تاريخ نش��ر آگهى ظرف يك ماه به ش��ورا تقدي��م دارد و اال گواهى صادر 

خواهد شد.

قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف شهر اقبالیه

به اطالع مى رساند به استناد مصوبه مجمع عمومى فوق العاده شركت گروه پتروشيمى سرمايه گذاری ايرانيان )سهامى عام(، مورخ 1391/6/5 و مجوز شماره 121/189339 مورخ 1391/5/15 سازمان بورس و اوراق 
بهادار مقرر گرديد سرمايه شركت از مبلغ 100 ميليارد ريال به مبلغ 10.000 ميليارد ريال، افزايش يابد. در مهلت تعيين شده جهت استفاده از حق تقدم خريد سهام، تعداد 9.450.484.175 سهم از سهام جديد 
توس��ط س��هامداران شركت پذيره نويس��ى گرديده است. با عنايت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذكور و به منظور تحقق افزايش سرمايه، تعداد 449.515.825 سهم 1.000 ريالى استفاده نشده سهامداران 

با عنايت به مجوز شماره 91/188760 مورخ 1391/9/28 اداره ثبت شركتها برای پذيره نويسى عمومى به شرح زير عرضه مى گردد:
1. موضوع فعاليت شرکت: سرمايه گذاری در سهام، سهم الشركه، واحدهای سرمايه گذاری صندوق ها و يا ساير اوراق بهادار دارای حق رأی با هدف كسب انتفاع و كنترل عمليات يا نفوذ قابل مالحظه در شركت، 

مؤسسه يا صندوق سرمايه پذير، به طوری كه شركت، مؤسسه يا صندوق سرمايه پذير )اعم از ايرانى يا خارجى( در زمينه يا زمينه های زير فعاليت كند:
* تهيه و توليد انواع مواد و محصوالت پتروشيمى و شيميايى و فرآورده های فرعى آن ها كه از مواد خام آلى اعم از گازهای طبيعى و هيدروكربن ها به دست مى آيد.

* خريد و تأمين مواد اوليه مورد نياز برای تهيه وتوليد محصوالت س��اير ش��ركت های س��رمايه پذير و ساير اشخاص )حقيقى و حقوقى( كه در تهيه و توليد و بازرگانى محصوالت بند1 فوق فعاليت مى كنند، از داخل 
يا خارج از كشور

* طراحى و مهندسى اصولى و تفصيلى پروژه های در دست اجرا و آتى ساير شركت های سرمايه پذير؛
* خريد، تهيه و توليد كليه ماشين آالت مورد نياز برای تهيه و توليد محصوالت ساير شركت های سرمايه پذير و ساير اشخاص )حقيقى و حقوقى( كه در تهيه، توليد و بازرگانى محصوالت بند1 فوق فعاليت مى كنند، 

از داخل يا خارج از كشور؛
* حمل و نقل، انبارداری، بازاريابى، توزيع و فروش محصوالت و خدمات ساير شركت های سرمايه پذير و اشخاص )حقيقى و حقوقى( كه در زمينه تهيه، توليد و بازرگانى محصوالت موضوع بند1 فوق فعاليت مى كنند؛
انجام مطالعات، تحقيقات و بررسى های تكنولوژيكى، فنى، علمى، بازرگانى و اقتصادی برای توسعه فناوری، انتقال دانش فنى و بهره برداری در ساير شركت های سرمايه پذير و ساير اشخاص )حقيقى و حقوقى( كه 

در زمينه تهيه، توليد و بازرگانى مواد و محصوالت موضوع بند1 فوق فعاليت مى كنند؛
* تحصيل تس��هيالت از بانك ها، ش��ركت ها و مؤسس��ات رسمى با رعايت مقررات و اساسنامه حاضر و تأمين منابع مالى مورد نياز شركت های سرمايه پذير از منابع داخلى شركت يا از طريق ساير منابع از جمله اخذ 

تسهيالت بانكى به نام شركت يا به نام شركت سرمايه پذير با تأمين وثيقه يا تضمين بازپرداخت از طرف شركت يا بدون تأمين وثيقه يا تضمين بازپرداخت؛
* تدوين و اجرای سياست های كلى راهبردی و مديريتى كه بايد توسط شركت های سرمايه پذير رعايت گردند يا شركت بايد در اداره شركت های سرمايه پذير رعايت كند؛

* تحصيل و اجاره دارايى، سرمايه گذاری، تأسيس يا مشاركت در تأسيس انواع شركت و مؤسسات ديگر در چارچوب موضوع فعاليت و برای انجام وظايف و تحقق اهداف شركت؛
* شناسايى فرصت های سرمايه گذاری در خصوص موضوع بند1 فوق به منظور سرمايه گذاری در آن يا معرفى به شركت های سرمايه پذير

* ارايه خدمات فنى، مديريتى و اجرايى و مالى به ساير شركت های سرمايه پذير.
2. مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی: تهران، خيابان ولى عصر باالتر از خيابان شهيد دكتر بهشتى كوچه دل افروز پالك23 كدپستى 1511739731 شركت فاقد شعبه مى باشد.

3. سرمايه فعلی شرکت: يكصد ميليارد ريال                                                    4. موضوع افزايش سرمايه: اصالح ساختار مالى و سرمايه گذاری در سهام شركت های پتروشيمى
5. محل افزايش سرمايه: مطالبات و آورده نقدی سهامداران                                  6. مبلغ افزايش سرمايه: 9.900 ميليارد ريال                    7. مبلغ سرمايه پس از افزايش: ده هزار ميليارد ريال

8. مدت شرکت: نامحدود                                                                             9. نوع سهام: عادی با نام- شركت فاقد سهام ممتاز ميباشد.   10. ارزش اسمی هر سهم: 1.000 ريال
11. مبلغ مشارکت شده توسط سهامداران شرکت: 9.450.484.175.000 ريال       12. تعداد حق تقدم سهام قابل عرضه به عموم: 449.515.825 حق تقدم سهم

13- مشخصات اعضای هيئت مديره و مديرعامل شرکت: 

شركت عضو على البدل هيات مديره ندارد
14 - شرايط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی: هر صاحب سهم يا وكيل يا قائم مقام قانونى شخص حقيقى صاحب سهم يا نماينده يا نمايندگان شخص حقوقى 

صاحب سهم، صرف نظر از تعداد سهام صاحب سهم، ميتواند به شرط ارايه اصل ورقه سهام يا گواهى موقت سهام و مدرك هويت، وكالت يا نمايندگى، در كليه مجامع عمومى، حضور يابد. 
هر سهامدار، برای هر يك سهم فقط يك رای خواهد داشت، مگر در انتخاب اعضای هيات مديره شركت كه طبق ماده 88 اصالحيه قانون تجارت عمل خواهد شد.

15 - مقررات اساسنامه راجع به تقسيم سود، تشکيل اندوخته و تقسيم دارايی بعد از تصفيه:
تقسيم سود: تصميم گيری در خصوص تقسيم سود به پيشنهاد هيئت مديره و تصويب مجمع عمومى عادی ساليانه انجام مى پذيرد و در هر صورت تقسيم10% از سودخالص شركت 

طبق قانون تجارت الزامى است.
تصفيه: هرگاه شركت منحل گرديد تصفيه امور آن با متابعت از قوانين و مقررات مربوطه به عمل خواهد آمد.

تش�کيل اندوخته: از س��ود خالص ش��ركت مطابق قانون تجارت انجام مى شود. به پيشنهاد هيئت مديره و تصويب مجمع عمومى عادی ممكن است قسمتى از سود خالص برای تشكيل 
ساير اندوخته ها كنار گذاشته شود.

16. تعداد و امتيازات سهام ممتاز شرکت: شركت فاقد سهام ممتاز است
17. مبلغ و تعداد اوراق مشارکت قابل تبديل به سهم: شركت فاقد اوراق مشاركت است

18. مبلغ بازپرداخت نشده اوراق مشارکت: شركت فاقد اوراق مشاركت است
19. مبلغ ديون شركت و همچنين مبلغ ديون اشخاص ثالث كه توسط شركت تضمين شده است مطابق صورتهای مالى حسابرسى شده شش ماهه مورخ 1390/12/29 بدهى كوتاه مدت 
و بلندمدت ش��ركت به ترتيب برابر با 11.906.704 ميليون ريال و 189 ميليون ريال مى باش��د. همچنين براساس يادداشت 25 بدهى های احتمالى به همراه مبلغ تضمين های اعطائى در 

خصوص بدهى های اشخاص ثالث بالغ بر 478.5 ميليارد ريال مى باشد.
20. مدت پذيره نويسی: پذيره نويسى از اول وقت اداری روز يكشنبه مورخ 1391/10/3 آغاز و تا پايان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 1391/10/7 به مدت پنج روز ادامه خواهد داشت.

تذکر: چنانچه سقف سرمايه تعيين شده قبل از انقضای مهلت پذيره نويسى تكميل و وجوه مربوطه تامين گردد، عمليات پذيره نويسى متوقف خواهد شد.
21. حداقل و حداکثر سهامی که هنگام پذيره نويسی بايد تعهد شود: حداقل 10.000 سهم و حداكثر تا سقف حق تقدم های عرضه شده به ميزان 449.515.825 سهم با رعايت 

مقررات فرابورس.
22. بانک عامل: بانك سامان شعبه جام جم، كد 821 شماره حساب 1 - 1372864 - 810 - 821 بنام شركت گروه پتروشيمى سرمايه گذاری ايرانيان

23. مشخصات متعهد پذيره نويسی و ميزان تعهدات آن:
نام متعهد پذيره نويسی: شركت بازرگانى پتروشيمى)سهامى خاص(

ميزان تعهدات: كل سهام فروخته نشده تا سقف تعداد 449.515.825 حق تقدم سهام عرضه شده
موضوع فعاليت متعهد: انجام هرگونه فعاليت اقتصادی بازرگانى برای شركتهای داخلى و خارجى از جمله شركت ملى صنايع پتروشيمى و شركتهای فرعى و وابسته و نيز صنايع پائين 

دستى صنايع شيميايى و پتروشيميايى.
24. روزنامه کثيراالنتش�ار: روزنامه كثيراالنتش��اری كه اطالعيه ها و آگهى های ناش��ر در آن منتش��ر مى ش��ود روزنامه اطالعات و دنيای اقتصاد مى باش��د. همچنين اعالميه مذكور در 

روزنامه های كيهان و جهان اقتصاد )براساس مفاد ماده 177 اليحه اصالحى قسمتى از قانون تجارت( منتشر مى گردد.
25. چگونگی پذيره نويس�ی: با توجه به پذيرش اين ش��ركت در فرابورس ايران، اين س��هام از طريق س��امانه معامالت فرابورس ايران به فروش مى رسد. ضمنا سهامدارانى كه حق تقدم 
فوق را خريداری مى نمايند، مى بايست عالوه بر مبلغ پرداختى بابت حق تقدم، مبلغ اسمى هر سهم را نيز به كارگزار مربوطه بپردازند. وجوه متعلق به پذيره نويسانى كه سهامى به ايشان 

تخصيص داده نشود، حداكثر ظرف مدت 15 روز از تاريخ صدور مجوز استفاده از موجودی حساب بانكى به آنان مسترد خواهد شد.
26. كليه اطالعات و مدارك مربوط به شركت شامل: اساسنامه، طرح اعالميه پذيره نويسى و آخرين صورت های مالى به اداره ثبت شركت های تهران تسليم شده است. همچنين گزارش 
توجيهى هيئت مديره درخصوص افزايش سرمايه، گزارش بازرس قانونى و بيانيه ثبت سهام در دست انتشار در سايت اينترنتى شركت بورس به آدرس)www.codal.ir( و سايت رسمى 

سازمان بورس و اوراق بهادار به آدرس www.seo.ir در دسترس عالقه مندان مى باشد.
27. مشخصات سهامداران عمده:   نام سهامدار: شركت بازرگانى پتروشيمى )سهامى خاص(       تعداد سهام: 90.995.000            درصد مالکيت: 90.995    

28. نحوه عمل در صورت عدم تکميل پذيره نويس�ی س�هام شرکت: شركت بازرگانى پتروش��يمى متعهد گرديده است در صورتيكه ساير سهامداران در مهلت قانونى اقدام به واريز 
سهم خود ننمايند نسبت به پذيره  نويسى سهام واريز نشده در 5 روز پايان پذيره نويسى اقدام نمايد.

نکات مهم:
* مسئوليت صحت و قابليت اتكای اطالعات اعالميه پذيره نويسى برعهده ناشر است.

* ناش��ر، ش��ركت تامين سرمايه، حسابرس، ارزش يابان و مشاوران حقوقى ناشر، مسئول جبران خس��ارت وارده به سرمايه گذارانى هستند كه در اثر قصور، تقصير، تخلف و يا به دليل ارائه 
اطالعات ناقص و خالف واقع در عرضه اوليه كه ناشى از فعل يا ترك فعل آن ها باشد، متضرر گرديده اند.

* ثبت اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، به منظور حصول اطمينان از رعايت مقررات قانونى و مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار و شفافيت اطالعاتى بوده و به منزله تاييد 
مزايا، تضمين سودآوری و يا توصيه و سفارشى در مورد شركت ها يا طرح های مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمى باشد.

* پذيره نويسان مى توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف از موارد ياد شده در اين اعالميه مراتب را كتبا به سازمان بورس و اوراق بهادار به آدرس زير ارسال نمايند.
تهران- ابتدای خيابان مالصدرا- شماره 13 سازمان بورس واوراق بهادار- اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمايه ای

شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان )سهامی عام(

اشخاص حقيقی يا 
حقوقی

شماره ثبت 
اشخاص 
حقوقی

شناسه ملی 
اشخاص حقوقی

شماره نام پدرنماينده
شناسنامه

سمت به طور کاملکدملی

شركت سرمايه گذاری 
ايران

رييس هيئت مديره20405729149425حسينعباس صميمى28659310103236612
)غيرموظف(

شركت عمرانى 
سرمايه گذاری ايران

عضو هيئت مديره5090051968614فرج اهللايرج قربانى303020310103408077
)غيرموظف(

شركت كاال بازار 
ايرانيان

عضو هيئت مديره5091753950899غالمحسينمحمد احتياطى33780410103734796
)غيرموظف(

شركت بازرگانى 
پتروشيمى

مصطفى 7945610101242534
طهرانى صفا

نايب رئيس هيئت 580240032899701عباس
مديره )غيرموظف(

سيدابوالحسن 30458510103418369شركت فراساحل ايران
سيد خاموشى

عضو هيئت مديره و 18960041574400سيدعبداهلل
مديرعامل )موظف(

عضو هيئت مديره13824500191429على محمدحسن بيگى38596010320354635شركت مدبران اقتصاد
)غيرموظف(

شركت طراحى 
مهندسى و تامين 

قطعات و مواد شيميايى 
صنايع پتروشيمى

حبيب اهلل 8924910101336369
معصوميان

عضو هيئت مديره250681634936موسى الرضا
)غيرموظف(

اعالمیه پذیره نویسی سهام شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان )سهامی عام(
ثبت شده به شماره 396888

آگهی حصر وراثت
بانو زهرا شهرت زیستی نژاد نام پدر حسین بشناسنامه 1604 صادره از دزفول درخواستی بخواسته صدور 
گواهی حصر وراثت تقدیم و توضیح داده که 1507/249/91 ح مرحوم حس��ین ش��هرت زیستی نژاد 
بشناس��نامه 80 ص��ادره دزفول در تاریخ 91/9/8 در دزفول اقامتگاه دائ��م فوت ورثه اش عبارتند از: 
1 - متقاضی در  باال 2 - مریم زیستی نژاد به شناسنامه 9527 دزفول )دختران متوفی( 3 - ایمان زیستی نژاد 
به شناسنامه 9-022050-199 دزفول )پسر متوفی( 4 - فاطمه ذوالفقاری به شناسنامه 157 دزفول )زوجه 
متوفی( والغیر. اینک با انجام تش��ریفات قانونی مرات��ب مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس 
اعتراض��ی دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر آگهی ظرف ی��ک ماه به دادگاه تقدیم 
دارد و اال گواه��ی ص��ادر و هر وصیت نامه بجز س��ری و رس��می که بعد از این تاریخ ابراز ش��ود از درجه 

اعتبار ساقط است.
قاضی شورای حل اختالف دزفول- حسینی پویا


