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سیاسی

ایران  -آمریکا؛ کدام اعتماد؟

فروردین ماه سال جاری بود که
برخی اخبار غیر رسمی درباره ارسال
پیام باراک اوبام��ا به ایران از طریق
رجب طیب اردوغان ،نخس��ت وزیر
ترکیه منتش��ر شد که در آن رئیس
جمهور آمریکا از جمهوری اسالمی
ایران خواسته بود با ورود به مذاکرات
نش��ان دهد به طور جدی و واقعی،
آماده توافق بر س��ر برنامه هستهای
خود اس��ت اما در ای��ن بین ،تهران
بای��د توقف همه جنبهه��ای برنامه
هستهای خود را تا زمان رسیدن به
ی��ک توافق بپذیرد و دور جدیدی از
گفتوگوه��ای دیپلماتیک همراه با
تغییر لحن محسوس سیاستمداران
جمهوری اس�لامی نسبت به آمریکا
را آغاز کند!
چن��د ماه بعد یعن��ی مهر ماه،
درست چند هفته مانده به برگزاری
انتخابات ریاس��ت جمهوری آمریکا،
روزنامه نیویورک تایمز در گزارش��ی
به نقل از مقامات دولت باراک اوباما
مدعی شد« ،واشنگتن و تهران برای
اولین بار تواف��ق کردهاند مذاکراتی
مستقیم درباره برنامه هستهای ایران
داش��ته باشند و زمینه را برای آنچه
که میتواند آخرین تالش دیپلماتیک

برای جلوگیری از اقدام نظامی علیه
ایران باشد ،آماده کردهاند»
به ای��ن ترتی��ب ،آمریکاییها
اس��تارت «تمای��ل و آمادگی» خود
ب��رای گفتوگو ب��ا ای��ران را کلید
زدن��د تا به اف��کار عموم��ی جامعه
بینالملل��ی الق��اء کنند ،ای��ن ،آنها
هس��تند که همواره ب��رای تعامل با
ایران پیش قدم میش��وند اما طرف
ایرانی از خ��ود عالقهای برای حل و
فصل مسائل موجود نشان نمیدهد.
سیاستمداران آمریکایی برای نیل به
این هدف ،به همی��ن حد نیز اکتفا
نکردند و سه روز بعد از پیروزی باراک
اوباما در انتخابات ریاست جمهوری،
خبرگزاری آسوشیتدپرس با انتشار
گزارش��ی از ت�لاش دول��ت آمریکا
برای اتخاذ رویکردی جدید در قبال
ایران در مذاکرات آتی  5+1با ایران
خبر داد.
ب��ه موج��ب این رویک��رد ،اگر
ایران توجه بیش��تری ب��ه تعهدات
خود در قبال جامعه جهانی نش��ان
دهد ،تحریمهای موجود علیه ایران
بس��یار سریعتر از آنچه پیشتر تصور
میش��د ،لغو خواهند ش��د .مقامات
آمریکایی هدف آمریکا از اتخاذ این

رویکرد را جلوگیری از شکست دور
آتی مذاکرات با تهران عنوان کردند.
ب��ه گفته این مقامات ،در پیش��نهاد
جدید ،سرعت کاسته شدن از فشار
تحریمها در مقایسه با پیشنهادهای
مطرحش��ده در مذاکرات پیش��ین
بیشتر شد ه است.
بع��د از انتش��ار ای��ن خب��ر،
«هیالری کلینت��ون» ،وزیر خارجه
آمری��کا نی��ز در حض��ور جمعی از
مقام��ات و کارشناس��ان سیاس��ت
خارجی از آمادگی کش��ورش برای
مذاک��رات دوجانبه با ایران خبر داد
به شرط اینکه ایران نیز آماده چنین
مذاکراتی باش��د و سپس گفت« :با
این پیش��نهاد میخواهیم به ایران
بگوییم مس��ائلی وجود دارد که ما
مایل هس��تیم درباره آنها با ش��ما
گف��ت وگو کنیم ،ام��ا انتظار اقدام
متقابل را داریم».
حت��ی ب��اراک اوبام��ا نیز بعد
از پی��روزی در انتخاب��ات ریاس��ت
جمه��وری در کنفرانس خبری در
کاخ س��فید ب��ا تکذی��ب مذاکره با
ایران،گف��ت« :در ماههای پیش رو
تالش میکنم اقدامی انجام دهم تا
ببینم آیا میتوانیم گفتوگویی را با

تاکتیک تهاجم

*اینکه آمریکایی ها از یک سو وعده لغو
تحریمها علیه ایران را میدهند و از سوی دیگر
حلقه تحریمها علیه تهران را تنگتر میکنند
صرفا نشان میدهد دیوار بیاعتمادی میان این
دو کشور چنان بلند است که با سیاست
یک بام و دو هوا نمیتوان آن را فرو ریخت
و فصلی جدید در روابط این دو آغاز کرد.

ایران ،نه فقط ب��ا ما بلکه با جامعه
بینالملل��ی آغاز کنیم تا ببینیم آیا
میتوانیم موضوعات را حل کنیم».
در نگاه اول ،هم��ه موارد فوق
تنه��ا از ی��ک موضوع نش��ان دارد؛
«تمای��ل بیچ��ون و چ��رای دولت
آمریکا برای شروع مذاکرات با ایران،
چ��ه در قالب مذاک��رات دوجانبه یا
گفتوگ��و ب��ا جامعه جهان��ی» .در
واقع ،این دقیقا همان پیامی اس��ت
که دولتم��ردان آمریکایی در صدد
هس��تند به افکار عموم��ی جهانی
مخابره کنند تا مس��ئولیت بنبست
موج��ود در روابط ته��ران با غرب را
متوجه جمهوری اسالمی ایران کنند.
به واق��ع هم با وجود همه این
ابراز تمایله��ای ظاهری ،نمیتوان

حرف و س��خن آمریکاییها را تمام
و کمال باور ک��رد و پذیرفت ،علت
آن را نیز باید در سیاس��ت عملی و
نه کالمی سیاس��تمداران آمریکایی
جستوجو کرد.
درس��ت چند روز بعد از اتمام
انتخابات در آمریکا ،دولت اوباما اقدام
به وضع تحریمهای جدید علیه 17
ش��خص و نهاد ایران��ی کرد که این
تحریمها بر پایه این ادعا وضع شده
بود که این افراد و نهادها ،مس��ئول
نقض حقوق بشر در ایران هستند.
«دیوید کوه��ن» ،معاون امور
اطالعات مالی و تروریس��م در کاخ
س��فید نیز درباره اهداف وضع این
تحریمها مدعی ش��د« :تحریمهای
جدید ،نشان دهنده تصمیم ما برای

متوقف ک��ردن حکومت ای��ران در
جلوگیری از آزادی بیان و دسترسی
به اطالعات آزاد است».
اول دس��امبر س��ال ج��اری
میالدی نیز نمایندگان سنای آمریکا
تحریمهایی را علیه ایران وضع کردند
که ب��ر اس��اس آن تج��ارت فلزات
گرانبها ،فوالد ،آلومینیوم ،زغال کک
و گرافیت با ایران ممنوعشود .منع
شرکتهای بیمه از معامله با صنایع
انرژی ،کش��تیرانی و کشتی سازی
ایران و نیز برقراری محدودیتهایی
در راه مبادل��ه گاز ای��ران با طالی
ترکی��ه از دیگر بخشه��ای مصوبه
جدید سنا بود .جالب اینجاست که
این سومین بار در طول سال جاری
اس��ت که نماین��دگان آمریکایی به

چرا از نام
«بیداری اسالمی» می ترسند؟

رهبر معظم انقالب  :دشمنان از كلمه «بيداري اسالمي»
مي ترسند ،سعي مي كنند عنوان «بيداري اسالمي» براي
اين حركت عظيم به كار نرود .چرا؟ چون وقتي اسالم در
هيئت حقيقي خود ،در قواره واقعي خود
بروز و ظهور پيدا مي كند ،تن اينها مي لرزد.

رهبر معظم انقالب در ديدار ش��ركت كنندگان در اجالس جهاني اس��اتيد
دانش��گاه هاي جهان اسالم و بيداري اس�لامي بيانات مبسوطي درباره نيازهاي
ضروري و اساس��ي كشورهايي كه نس��يم بيداري اسالمي به آنها وزيد و موجب
تغيير نظام سياسي شد ،ايراد كردند .اهميت موارد مطرح شده و جامعيت آن به
نحوي بود كه مي توان ادعا كرد ،اين بيانات در بردارنده اصلي ترين بخش هاي
«منشور بيداري اسالمي» است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در مقدمه اين بحث به توضيح و دفاع از عبارت
«بيداري اس�لامي» پرداختند و فرمودند« :دشمنان از كلمه «بيداري اسالمي»
مي ترسند ،سعي مي كنند عنوان «بيداري اسالمي» براي اين حركت عظيم به
كار نرود .چرا؟ چون وقتي اس�لام در هيئت حقيقي خود ،در قواره واقعي خود
بروز و ظهور پيدا مي كند ،تن اينها مي لرزد .اينها از اسالم برده دالر نمي ترسند،
از اس�لام غرق در فساد و اشرافي گري نمي ترسند...از اسالم عمل ،اسالم اقدام،
اسالم توده مردم ،اسالم توكل به خدا ،اسالم حسن ظن به وعده الهي كه فرمود:
«ولينصرن اهلل من ينصره» مي ترسند».
طرح اين بحث ابتدا براي مخاطبان كه از بسياري كشورهاي اسالمي آمدند

الكساندر دوبچك به مقام دبير كلي حزب كمونيست چكسلواكي رسيد .در آن زمان
چكسلواكي جزو اقمار شوروي سابق بود .دو بچك كه طرفدار يك «سوسياليسم
با چهره بشردوستانه» بود ،بالفاصله اصالحات را آغاز كرد و با آغاز اصالحات وي
«بهار پراگ» هم ش��روع ش��د .وي سانسور را لغو كرد ،رئيس پليس چكسلواكي
را دس��تگير كرد و به ش��هروندان اين كشور كمونيستي اجازه مسافرت به خارج
را داد .لئونيدبرژنف ديكتاتور شوروي سابق كه از رفتار دوبچك براي كشورهاي
بلوك شرق احساس خطر كرده بود ،دستور داد نيروهاي پيمان ورشو اين كشور
را اشغال كنند و چكسلواكي در روز  21اوت سال  1368به اشغال نيروهاي پيمان
ورشو درآمد و بهار كوتاه مدت پراگ به مدت بيست سال خزان شد.
تشبيه قيام مردم كشورهاي شمال آفريقا و غرب آسيا به اقدامات اصالحي و
ناقص دوبچك و «بهار عربي» دانستن آن ،پيش از آنكه ظلم به اين حركت هاي
بزرگ باشد.اهانت به ملت هايي است كه با پشتوانه و نشانه هاي بارز و برجسته
اس�لامي و دادن صدها شهيد ديكتاتورهاي حاكم بر خودشان را سرنگون كردند.
كساني كه در همان ابتداي شكل گيري قيام هاي اسالمي اخير ،احساس كردند
اين قيام ها ريشه دار است و سريع منجر به پيروزي مي شود ،سريعاً به نام گذاري

رضا گرمابدری

شرکت مخابرات استان تهران
(سهامی خاص)

آگهی مناقصه عمومی
یک مرحلهای
شماره /15ت91/

شرکت مخابرات استان تهران (سهامی خاص)

موضوع :تامین مربی و متصدی سالن ورزشی
جهت کس��ب اطالعات بیش��تر به سایت شرکت
مخابرات اس��تان ته��ران  www.tct.irمراجعه
فرمائید.
روابط عمومی و راهبردی
شرکت مخابرات استان تهران

آکهی افزایش سرمایه شرکت کران دریا سهامی
خاص به شماره ثبت  80405و شناسه ملی
10101250896

بموج��ب صورتجلس��ه مجمع عموم��ی فوقالع��اده مورخ
 90/7/20سرمایه شرکت از مبلغ  10000000000ریال
ب��ه مبلغ  30000000000ریال منقس��م به  1000س��هم
 30000000ریالی با نام که تماما پرداختش��ده از طریق
س��ود انباشته افزایش یافتهاست .ماده  6اساسنامه به شرح
فوق اصالح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش س��رمایه در تاریخ
 1390/10/26تکمیل امضاء گردیدهاست.

ضرورت داشت و بعد هم براي سايرين .اهميت بحث براي مخاطبان موصوف به
اين دليل است كه رسانه هاي كشورهاي اسالمي به تبعيت از رسانه هاي غربي به
جاي عنوان «بيداري اسالمي» از «بهار عربي» استفاده مي كنند .و «بهار عربي»
هم وام گرفته ش��ده از «بهار پراگ» اس��ت .مخاطبان موصوف پس از مشاهده
اصرار رهبر معظم انقالب بر عنوان «بيداري اسالمي» و توضيح دليل اين اصرار،
مي توانند ،روند استفاده از عنوان «بهار عربي» در كشورهاي شان را تغيير دهند
و به خاستگاه اصلي اش كه اسالم است بازگردانند.
«به��ار پراگ» ك��ه الگويي براي نام گذاري حركات انقالبي در كش��ورهاي
شمال آفريقا و غرب آسيا (خاورميانه) در نظر گرفته شده است ،مقطعي از تاريخ
اروپاي مركزي ،پس از جنگ جهاني دوم است .در  5ژانويه سال  1968ميالدي

آگهی تاسیس مؤسسه دفتر وکالت و مشاوره
حقوقی رویا شریعتی

مؤسس��ه ف��وق درتاری��خ  1391/9/27تح��ت ش��ماره  331و شناس��ه مل��ی
 10610121855در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ  1391/9/27از لحاظ
امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خالصه آن به ش��رح زیر جهت اطالع عموم
در روزنامه رسمی آگهی میشود.
 .1موضوع مؤسسه:
ایجاد دفتر خدمات حقوقی یا کارشناس��ی توس��ط خانم رویا ش��ریعتی دارای
پروانه مشاوره حقوقی بشماره /187/19512م/پ صادره از طرف معاون محترم
قضائی قوه قضائیه و رئیس هیئت اجرایی مشاوران حقوقی و کارشناسان جهت
ارائه خدمات حقوقی و کارشناس��ی بعنوان مش��اوره حقوقی یا کارشناس��ی در
دعاوی کیفری و حقوقی -انجام وکالت در مراجع قضائی -اداری -مالی -ثبتی-
دادگاههای خانواده -ش��هرداریها و کمیس��یونهای آن بویژه کمیسیون ماده
پنج دادگاههای انقالب و مراجع مرب��وط به تعزیرات حکومتی-مراجع مالیاتی
و کمیس��یونهای آن -هیئتهای رس��یدگی تحت پوش��ش وزارت کار و امور
اجتماعی -دیوان عدالت اداری -همچنین ارائه خدمات حقوقی ش��امل مشاوره
و انج��ام امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی و از طرف ایرانیان در
مراجع بینالمللی و دادگاهها ومراجع قضائی کشورهای خارج مطابق با ضوابط
و قوانی��ن موضوع��ه و موازین حقوقی بینالمللی و انجام امور دادرس��ی اعم از
داخلی و بینالمللی.
 .2مدت مؤسسه :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
 .3مرکز اصلی مؤسس�ه :اس��تان کردستان -شهر س��نندج خیابان
پاس��داران -مجتمع تجاری کردس��تان -طبقه اول -واحد205 - 206
کدپستی 66176 - 33588
 .4سرمایه مؤسسه :مبلغ  1/000/000ریال میباشد.
 .5اولین مدیر مؤسسه :خانم رویا شریعتی به سمت رئیس مؤسسه به مدت
 2سال انتخاب گردیدند.
 .6دارن�دگان حق امضاء :کلیه اس��ناد و اوراق بهادار از قبیل چک ،س��فته،
بروات و عقود اسالمی به امضای مدیرعامل و مهر مؤسسه معتبر است.
 .7اختیارات مدیرعامل :طبق اساسنامه

رئیس ثبت سنندج
واحد ثبتی سنندج

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

بانک انصار میبد باس��تناد سند رهنی ش��ماره  75170مورخ 1387/4/4
تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره  27میبد علیه آقای احمدعلی زارعشاهی
مب��ادرت به صدور اجراییه نموده که پس از تش��کیل پرونده به کالس��ه
 132/887اجرایی��ه در تاری��خ  1391/2/24به مدی��ون ابالغ گردیده و
پس از جری تش��ریفات قانونی مورد وثیقه که عبارت اس��ت از ششدانگ
پالک  38مجزی ش��ده از  4فرعی از  8647اصلی واقع در بخش  21یزد
که در صفحه  10دفتر  129ذیل ش��ماره  17828با جمیع توابع و لواحق
و منضمات شرعیه و عرفیه قرار دارد که حدود آن بدین شرح میباشد:
شماال :بطول  6.65متر به دیوار اشتراکی با دکان باقیمانده 4/8647
شرقا :بطول  5.10متر درب و دیواریست به خیابان امیرآباد
جنوبا :بطول  6.90متر به دیوار اشتراکی با دکان شماره 37/8647
غرب��ا :بط��ول  6.10متر درب و دیواریس��ت به راهی و اش��تراکی پاس��اژ
میباشد.
توصیف اجمالی ملک بدین ش��رح میباشد :ملک به صورت یکباب مغازه
تجاری با نمای آجری و یک درب ورودی میباشد که در تصرف شخص
ثالث میباشد.
به مس��احت  34.5مترمرب��ع که حقوق ارتفاقی ن��دارد ،دارای کنتور برق
میباش��د که بموج��ب ارزیابی کارش��ناس رس��می دادگس��تری به مبلغ
 342.100.000ری��ال ارزیاب��ی گردیده اس��ت و در روز سهش��نبه مورخ
 91/10/26از س��اعت  9صبح الی  12ظهر ب��ه قیمت پایه در قبال کلیه
طلب ،خس��ارات متعلقه ،هزینه اجرایی و حق مزایده در محل اجرای ثبت
میبد به مزایده گذاشته میشود و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته
خواهد ش��د ضمنا هرگونه بدهی مرب��وط به آب ،برق و گاز و تلفن اعم از
حق انش��عاب و یا حق اش��تراک و مصرف و نیز بدهی مالیاتی و عوارض
شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده به عهده برنده مزایده خواهد بود و تنظیم
سند انتقال اجرایی موکول به ارایه مفاصاحسابهای مذکور خواهد بود.
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی میبد
محمدکریم بیگی فیروزآبادی

بانک انصار میبد باس��تناد سند رهنی شماره  79988مورخ 1388/12/1
تنظیمی دفتر اس��ناد رس��می ش��ماره  27میبد علیه آقایان قاسم سپهری
کرمانن��ژاد و محمدرضا دهقانی مبادرت به صدور اجراییه نموده که پس
از تش��کیل پرونده به کالس��ه  133/888اجراییه در تاریخ 1391/2/24
ب��ه مدیون ابالغ گردیده و پس از جری تش��ریفات قانونی مورد وثیقه که
عبارت اس��ت از ششدانگ پالک  397مجزی شده از  4فرعی از 10170
اصلی واقع در بخش  22یزد که در صفحه  91دفتر  45ذیل شماره 2853
ب��ا جمیع توابع و لواحق و منضمات ش��رعیه و عرفیه قرار دارد که حدود
آن بدین شرح میباشد:
شماال :بطول 9.70متر ته دیوار و پنجرهای است به خیابان  24متری
شرقا :اول در دو قسمت که قسمت دوم شمالی است بطولهای  5.5و 2.30
متر درب و دیواریست که به راهپله اشتراکی دوم بطول  6.45متر به دیوار
اشتراکی با پالک  396فرعی
جنوبا :بطول  12متر درب و دیواریست به حیاط مشاعی
غربا :بطول  11.95متر به دیوار اشتراکی با خانه  398فرعی
به مساحت 130.80مترمربع که سقف مورد تفکیک با کف ساختمان طبقه
اول بش��ماره  759فرعی اشتراکی میباشد .حقوق ارتفاقی با حق استفاده از
مش��اعات ،مشترکات ،طبق قانون تملک آپارتمانها و آییننامه اجرای آن
با حق اس��تفاده از عرضه به قدرالسهم میباش��د .دارای کنتور آب و برق
و گاز و سیس��تم خنککننده میباشد که بموجب ارزیابی کارشناس رسمی
دادگس��تری به مبلغ  490.000.000ریال ارزیابی گردیده است و در روز
سهش��نبه مورخ  91/10/26از ساعت  9صبح الی  12ظهر به قیمت پایه
در قبال کلیه طلب ،خسارات متعلقه ،هزینه اجرایی و حق مزایده در محل
اجرای ثبت میبد به مزایده گذاشته میشود و به باالترین قیمت پیشنهادی
نقدا فروخته خواهد ش��د ضمنا هرگونه بدهی مربوط به آب ،برق و گاز و
تلفن اعم از حق انش��عاب و یا حق اش��تراک و مصرف و نیز بدهی مالیاتی
و عوارض ش��هرداری و غیره تا تاریخ مزایده به عهده برنده مزایده خواهد
بود و تنظیم س��ند انتقال اجرایی موکول به ارایه مفاصاحسابهای مذکور
خواهد بود.
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی میبد
محمدکریم بیگی فیروزآبادی

شماره پرونده132/887 :

آگهی مزایده مورد وثیقه

تاریخ انتشار1391/10/2 :

آگهی مزایده مورد وثیقه

تاریخ انتشار1391/10/2 :

ادارهکل حمل و نقل و
پایانههای استان یزد

آگهی مناقصه عمومی
(شماره )91/1

ادارهکل حمل و نقل و پایانههای استان یزد
* موضوع مناقصه :آگهی مناقصه عمومی احداث راه دسترسی (زیرسازی
و آسفالت) به مجتمع خدماتی رفاهی سبحان صفیآباد ابرکوه
* مهل��ت و مح��ل دریافت اس��ناد :س��اعت  14روز ش��نبه مورخ
-1391/10/16یزد -بلوار شهید پاکنژاد -نرسیده به میدان باهنر-
دبیرخانه ادارهکل حمل و نقل و پایانههای استان یزد.
* مهلت و محل تحویل پیش��نهادها :س��اعت  10روز شنبه مورخ
 1391/10/30دبیرخانه حراست ادارهکل حمل و نقل و پایانههای
استان یزد.
* میزان سپرده شرکت در مناقصه 50/000/000 :ریال بصورت
فیش بانکی واریزی به حس��اب سیبا به شماره2176375906003
نزد بانک ملی یا به صورت ضمانتنامه بانکی
* ساعت ،روز و محل بازگشایی پیشنهادها :ساعت  11روز شنبه
مورخ  1391/10/30ادارهکل حمل و نقل و پایانههای استان یزد.
جهت کسب اطالعات بیشتر رجوع شود به سایت
http://iets.mporg.ir

ادارهکل حمل و نقل و پایانههای استان یزد

روي آوردند و كام ًال دقيق و هدفمند ،اسم «بهار عربي» را بر آن گذاشتند.
عل��ت نام گذاري هم اين بود كه آنها مي دانس��تند« ،بهار پراگ» تنها
اشاره اي تاريخي به يك رخداد بدون پشتوانه و بدون اثرگذاري بر تحوالت
بعدي اس��ت و به غير از يك نش��انه هيچ ارزشي ندارد ،آنها با اين نام گذاري
خواس��تند اين قيام ها را نيز در رديف آن حادثه فاقد اهميت قرار دهند تا
ابعاد خاصيتي آن را خنثي كنند و از ارزش بيندازند.
در مقابل هنگامي كه اسم «بيداري اسالمي» بر اين قيام ها گذاشته
مي شود ،تصوير و متن آن كام ً
ال دگرگون مي شود .همه اين دگرگوني به سبب
وصف «اسالمي» اين «بيداري» است« .اسالمي» هم معرف پشتوانه اين قيام ها
است و هم به آنها هويت مي دهد .با وصف «اسالمي» ،كشته شدگان« ،شهيد»
ش��ناخته مي ش��وند .حاكم موجود ،ظالمي به حساب مي آيد كه به حكم اسالم
بايد با آن مقابله كرد ،همه مسلمانان وظيفه دارند براي ساقط كردن حاكم ظالم
مشاركت كنند و حركت به سبب خاستگاه اسالمي از سطح نخبگان عبور كرده
و بالفاصله عرصه عمومي و توده مردم را فرامي گيرد و از همه مهم تر با پيروزي
اين قيام ها مطالبه مردم براي تأسيس حكومت جديد ،اجراي احكام اسالمي است
كه يكي از دستاوردهاي اجراي احكام اسالمي رويارويي با استكبار غرب به رهبري
آمريكا است و نكته مهم ديگر اين نام گذاري ،مشتاق كردن مردم ساير كشورهاي
اسالمي كه حاكمان مستبد دارند به قيام و مقابله با حاكمان مستبد است.
وج��ود چنين ويژگي ها و خصوصيت هايي ازاين دس��ت ،موجب ش��ده تا
دش��من در برابر نام گذاري «بيداري اسالمي» به اين نام ،مقاومت و نام ديگري
را تبليغ و ترويج كند.

«تجدید آگهی مشارکت ،سرمایهگذاری
و بهرهبرداری نوبت سوم»

آگه��ی دع��وت به س��رمایهگذاری و بهرهبرداری از عرصه به مس��احت  3978متر مرب��ع در محوطه پایانه
مس��افربری انقالب جه��ت بهرهبرداری مجموعه خدمات خودروئی ترمینال ش��هرداری واقع در نبش میدان
شهید قندهاری
شهرداری گرگان با استناد به آییننامه معامالت شهرداری و مصوبه شماره  91/3/7 - 91/57306/3شورای
اس�لامی ش��هر در نظر دارد تامین منابع و احداث و بهرهبرداری مجموعه خدمات خودروئی مش��تمل بر جایگاه
پمپ نفت گاز ،پارک اتوبوس در نوبت س��رویسگیری ،کارواش اتوبوسها ،اتاق مدیریت ،اتاق پذیرش و س��ایر
امکانات الزم طرح را برابر نقشه معماری پیوست و مورد تائید شهرداری در قطعه زمین خود به صورت اجاره
ماهیان��ه برای مدت  10س��ال از طریق آگهی عمومی ب��ه بخش خصوصی واگذار نماید .ل��ذا متقاضیان محترم
میتوانند در مدت زمان تعیین ش��ده در اس��ناد به واحد امور قراردادهای ش��هرداری به آدرس گرگان -میدان
شهرداری -ش��هرداری گرگان -طبقه سوم و یا به سایت شهرداری گرگان به آدرس WWW.GORGAN.IR
مراجعه و ضمن دریافت اسنادو مدارک میزان سرمایهگذاری و اجاره ماهیانه پیشنهادی خود را به صورت کتبی
همراه با فیش واریزی سپرده شرکت در این آگهی در پاکت الک و مهر شده به دبیرخانه شهرداری به آدرس
فوقالذکر تحویل نمایند.
مهلت شرکت در آگهی و دریافت اسناد از تاریخ (انتشارآگهی)  91/10/2لغایت  91/10/12تعیین میگردد.

ابراهیم کریمی -شهردار گرگان

آگهی ابالغ

بدینوسیله به شخص یا اشخاصی که نسبت به اتومبیل و موتورسیکلتهای ذیل ادعای مالکیت دارند ابالغ میشود که ظرف مدت
یکماه ( 30روز) از تاریخ نشر آگهی با همراه داشتن مدارک مالکیت و کارت شناسائی معتبر به شعبه  23اموال بالصاحب اداره
امور سرپرستی دادسرای عمومی و انقالب ناحیه  25تهران واقع در تهران زیر پل کریمخان زند ابتدای ایرانشهر شمالی پالک 219
طبقه پنجم شعبه  23مراجعه نمایند .در غیر اینصورت بالصاحب تلقی شده و اقدامات قانونی به عمل خواهد آمد.

دادنامه

پرونده کالسه  9109982810300019شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری
شهرستان قزوین دادنامه شماره 9109972810300638
خواهان :شهرداری منطقه 1قزوین با نمایندگی آقای فرامرز صادقی به نشانی قزوین خ
نواب جنوبی شهرداری منطقه1
خواندگان:
 - 1آقای غالمرضا طاهریزادگان  - 2آقای سید یعقوب آب فروشها  - 3آقای غالمعلی
روزبه  - 4آقای سیفاله گرامیپور همگی به نشانی مجهولالمکان
 - 5اداره ثبت اسناد و امالک قزوین به نشانی
 - 6آقای میررضا اوصیا ثلث آبفروش  - 7آقای سیدحس��ن میرمعزی همگی به نش��انی
قزوین خ دانشگاه ک 26پ 7ط1
خواستهها - 1 :ابطال سند رسمی (موضوع سند ملک است)  - 2ابطال صورتجلسه

رأی دادگاه

درخصوص دادخواست شهرداری منطقه یک قزوین بطرفیت  - 1سیدحسین میرمعزی
 - 2میررضا اوصیا ثلث آبفروش  - 3اداره ثبت اس��ناد و امالک قزوین  - 4س��یدیعقوب
آبفروش��ها  - 5س��یفاله گرامیپ��ور  - 6غالمعلی روزبه  - 7غالمرض��ا طاهریزادگان
مبنی بر ابطال صورتجلس��ه افرازی مورخ 78/8/7اداره ثبت و امالک شهرس��تان قزوین
و ابطال اس��ناد مالکی��ت پالک ثبتی یک اصلی بخش 4واقع در ش��ارع ده متری مقوم
به 5/100/000تومان با احتساب خسارات دادرسی و حقالوکاله وکیل با این توضیح که
خواهان اشعار داشته که براساس قسمت اخیر ماده  101قانون شهرداری ،صراحتاً معابرو
شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث میشود در مالکیت شهرداری قرار گرفته
است و در پرونده مزبور تمامی مالکین پالک ثبتی یک اصلی بخش 4درخواست تفکیک
ملک خویش را نمودهاند و اداره ثبت شهرس��تان قزوین نقش��ه تفکیکی مالکین را جهت
اظهار نظر به شهرداری ارسال و شهرداری نیز به شرط اینکه مساحت 2802/73مترمربع
از ملک بعنوان معبر و به صورت رایگان در سهم شهرداری قرار گیرد با تفکیک موافقت
نموده اس��ت در این راه مالکین با تغییر درخواس��ت خویش از تفکیک به افراز و بدون
توجه اداره ثبت به نقش��ههای ممهور به مهر ماده 101قانون ش��هرداری ،معبر و ش��ارع
عام در س��هم مالکین قرار گرفته شده اس��ت این درحالیست که اقدام مزبور مغایر ماده
 154قانون ثبت و ماده  101قانون ش��هرداری میباش��د لذا درخواس��ت صدور حکم به
ش��رح س��تون خواس��ته را نمودهاند علی هذا دادگاه با عنایت به دفاعیات موجود مدلل
خوانده ردیف س��وم و نیز ردیفهای اول و دوم مبنی براینکه در زمان افراز از شهرداری
استعالم شده و رعایت ماده 101قانون شهرداری انجام شده و حتی به افراز ،عمل آمده
نیز اعتراضی نش��ده اس��ت و با امعان نظر به اصل استحکام و اعتبار اسناد رسمی دعوی
مطروحه از جانب ش��هرداری را غیرموجه تش��خیص داده و مستندا ً به ماده  197قانون
آیین دادرس��ی مدنی حکم بر بیحقی خواهان صادر و اعالم میگردد .رأی صادره ظرف
بیس��ت روز از تاری��خ ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر اس��تان
قزوین میباشد.

رئیس شعبه سوم دادگاه های عمومی قزوین -سیفاله ملکی

م الف 4160

شماره آگهی9100392165900005 :
تاریخ آگهی1391/09/15 :

شماره آگهی9100392165900004 :
تاریخ آگهی1391/09/15 :
شماره پرونده133/888 :

تصوی��ر مقابل کمیل کوچ�کزاده متولد  1374از
تاری��خ  91/2/7از منزل خ��ارج و تاکن��ون مراجعه نکرده
اس��ت .وی هنگام خ��روج از منزل بلوز مش��کی کالهدار و
ش��لوار قهوهای به تن داش��ته و دارای عین��ک بود نامبرده
دارای مشکل ذهنی نیز میباشد.
از مطلعی��ن تقاض��ا میش��ود در ص��ورت اطالع با ش��ماره
تلفنه��ای 0172-2222900-2183609-2183540
تماس حاصل نمایند.

دنبال راههایی برای قطع درآمدهایی
هستند که تهران را به تأمین هزینه
برنامه هستهای ایران قادر میسازد.
هفت��ه گذش��ته نی��ز آمری��کا
تعدادی از ش��رکتها و اشخاصی را
که به ادعای آمریکا در «فعالیتهای
غنیس��ازی غیرقانونی» مش��ارکت
داش��تهاند ،در فهرس��ت تحریمه��ا
قرار داد .در واقع ،تحریمهای جدید
داراییهای هفت شرکت و پنج فرد
را در ارتباط با پرونده هستهای ایران
مسدود میکند.
با توجه به این تناقض آشکار در
رفتار و گفتار دولتمردان آمریکایی،
واکن��ش جمهوری اس�لامی ایران
طبیعی اس��ت چراک��ه این عملکرد
متناقض سیاس��تمداران آمریکایی

در بردارن��ده ی��ک پی��ام مهم برای
ای��ران اس��ت و آن اینک��ه آمریکا و
دموکراتهای کاخ سفید ،همچنان
به رویه پیش��ین خود در قبال ایران
پایبند هس��تند و تغیی��ری در نگاه
و رویک��رد آنها در قب��ال ایران روی
نداده است.
به گ��زارش ف��ارس اینکه آنها
از یک س��و وعده لغو تحریمها علیه
ایران را میدهند و از س��وی دیگر،
حلقه تحریمها علیه تهران را تنگتر
میکنند ،صرفا نشان میدهد دیوار
بیاعتمادی میان این دو کشور چنان
بلند اس��ت که با سیاست یک بام و
دو ه��وا نمیت��وان آن را فرو ریخت
و فصل��ی جدید در رواب��ط این دو
آغاز کرد.

اقدام��ات خصمانه و مداخله جویانه آمری��کا و تحریم یکجانبه
مقامات جمهوری اسالمی ایران از مصادیق نقض آشکار قواعد حقوق
بینالملل و حقوق معاهداتی است.
براس��اس ماده ( )1بیانیه عمومی الجزایر«دولت آمریکا متعهد
به عدم مداخله مستقیم و یا غیرمستقیم در امور داخلی ایران شده
اس��ت» اما جرایمی همچون حمله به هواپیمای مسافربری با 390
سرنش��ین غیر نظامی توس��ط فرمانده ناو وینس��نز ،قانون داماتو و
تحریم مقامات و شرکتهای ایرانی ،حمایت از براندازان خارجنشین
و س��ازمان منافقین و گروهک ریگی و دهها مورد دیگر حاکی از آن
است که کلیت سیاستهای دولت جنایتکار آمریکا براساس مداخله
در امور داخلی کشورها به خصوص ایران اسالمی و نقض حقوق بشر
پایهگذاری شده است.
نظام عام مسئولیت بینالمللی دولتها ،به جمهوری اسالمی ایران
اجازه میدهد تا با استفاده از حق توسل به اقدامات متقابل در برابر
اعمال متخلفانه رژیم آمریکا بایستد ،توسل به اقدامات متقابل ازحقوق
شناخته شده در حقوق بینالملل است ،کمیسیون حقوق بینالملل در
ماده (  )49طرح پیش نویس کنوانسیون مسئولیت بینالمللی دولت
مقرر میدارد؛ «دولت زیان دیده صرفا در راس��تای واداشتن دولتی
که در قبال یک عمل متخلفانه بینالمللی مس��ئول است ،به تبعیت
از تعهداتش می تواند به اقدامات متقابل متوسل شود ».پس اقدام
ایران در «تحریم و تعقیب برخی مقامات آمریکایی» درچارچوب اقدام
متقابل امری موجه است.
صدور کیفر خواست برای  18مقام آمریکایی در راستای اجرای
قانون «تحریم و تعقیب برخی مقامات آمریکایی» در حقیقت تاکتیک
تهاجمی ایران در برابر حرکات و اقدامات مغرضانه دولت آمریکاست.
تالش مس��ئوالن قضایی کش��ور در عمل به این قانون به نتایج
خوبی نیز دست یافته است.
تا آنجا که جک کین فرمانده سابق نیروی زمینی ارتش آمریکا
و رائول مارک گرشت از تئوریسینهای عملیاتی تروریستی همچون
طرح ترورسرلشکر قاسم سلیمانی ،در لیست سیاه پلیس بینالمللی
(اینترپل) قرارگرفتهاند.
همه اینها نش��ان میدهد ملت س��رافراز ایران به چنان اقتدار و
عزتی دست یافته است که میتواند مقامات جنایتکار شیطان بزرگ
را تحت تعقیب قرار دهد و این حاکی از قدرت جمهوری اسالمی در
عرصه بینالمللی و ثبات در مرزهای داخلی است.
کارشناس��ان و مقامات کش��ورهای مختلف جهان اذعان دارند
که تحریم علیه ملت ایران تنها در حد یک شعار باقی مانده است و
جمهوری اسالمی نه تنها با این فشار پوچ ،تسلیم استکبار نشده است
بلکه روز به روز در همه عرصهها در دنیا مطرح میشود و قدرتش را
به رخ جهانیان میکش��اند .فناوریهای علمی ،قدرت نظامی و دفاعی
گوشهای از پیشرفتهای ملت سرافراز ایران است که به دام انداختن
پهپادهای جاسوس��ی رژیم آمریکا توس��ط پاسداران انقالب اسالمی
کمترین آنهاست.
اجرای ط��رح تحریم و تعقیب مقامات آمریکای��ی عالوه بردارا
بودن مستندات حقوقی و قانونی میتواند برای اذهان عمومی مردم
آزادیخواه جهان نیز دلگرم کننده باش��د که نظام مقدس جمهوری
اس�لامی به عنوان حکومتی مقتدر در دنیا میتواند در برابر جنایات
جبهه استکبار با اقتداربایستد و آنها را به میز محاکمه بکشاند.
امیر خداداد همدانی

شعبه  23دادسرای عمومی وانقالب ناحیه 25تهران
آخرین مالک/شماره شهربانی

ردیف

کالسه پرونده

نوع وسیله نقلیه

شماره موتور

شماره شاسی

1

910781/23

موتور هوندا125

-----

-----

 39583/----سریال 532

2

910782/23

موتور هوندا

-----

80111445

 2616/----تبریز6

3

910785/23

موتور هوندا125

-----

9010374

 13771/----تهران24

4

910786/23

موتور پولسار180

-----

8801039

 45165/----تهران36

5

910788/23

موتورسیکلت

2948320

860618

 49254/----تهران 38

6

910805/23

موتور هوندا125

2964495

867173

 51768/----تهران41

7

910806/23

موتور هوندا125

-----

-----

 92225/----تهران 45

8

910807/23

موتور هوندا125

0215851

8504656

------

9

910808/23

خودرو ریو

-----

-----

187/----ه 62ایران 33

10

910809/23

وانت پیکان

-----

-----

 15458/----تهران د

11

910820/23

موتور ویو

-----

9003624

 66242/----ایران 119

12

910828/23

موتور پالس

-----

-----

 88552/----تهران 25

13

910844/23

موتور هوندا125

-----

-----

 61282/----تهران 25

14

910861/23

موتور هوندا125

12105832

8668037

------

15

910868/23

موتور هوندا125

1425923

6016734

 67245/----تهران12

16

910870/23

موتور وسپا

-----

-----

 7441/----تهران 18

17

910871/23

موتور هوندا125

10k00933

60211698

------

18

910879/23

خودرو پراید

-----

-----

 793/----ط  57ایران 22

19

910884/23

موتور پالتینا

48686

8970095

 13942/----ایران 112

20

910885/23

موتور هوندا125

-----

001412

 33842/----ایران 117

21

910892/23

خودرو پرشیا

-----

-----

 163/----ب  43ایران 98

22

910894/23

موتور هوندا125

-----

-----

 74938/----ایران 118

مجله کیهان ورزشی
قدیمیترین مجله ورزشی ایران
شنبه هرهفته بصورت سراسری منتشر میشود

