خبر
منتجبنيا:

نام و شاکله حزب جديد منشعب از
اعتماد ملي بهزودي اعالم ميشود
قائم مقام سابق حزب اعتماد ملي از تشکيل و ايجاد ساختار جديد
منشعب شده از اين حزب خبر داد.
حجت االسالم رسول منتجبنيا در گفتوگو با خبرنگار حوزه احزاب
گروه سياسي خبرگزاري آنا ،درباره ايجاد تشکيالت و حزب جديد
توسط وي ،اظهار کرد :اين موضوع صحت دارد و تشکيالت جديد
فارغ از حزب اعتماد ملي و منشعب از آن ايجاد شده است.
وي افزود :نامي براي اين حزب جديد انتخاب نشده است و کارهاي
تشکيالتي آن در حال انجام بوده و بهزودي شاکله اصلي حزب جديد
اعالم و رسانهاي خواهد شد.

رئيس مجلس:

گروههاي سياسي براي حل
مشکالت کشور متحد شوند
رئيس مجلس شوراي اسالمي گفت :گروههاي سياسي براي
حل مشکالت کشور متحد شوند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري رسا ،علي الريجاني در ديدار با
آيت اهلل مکارم شيرازي گزارش کوتاهي درباره وضعيت اقتصادي
کشور ،شرايط منطقه و کنترل بازار ارز ارائه کرد.وي با اشاره به
شرايط حساس کشور ،حفظ وحدت و لزوم همگرايي احزاب ،گروههاي
سياسي و جناح ها را متذکر شد و بر لزوم همدل شدن همگان
جهت حل مشکالت اصلي کشور و مردم تاکيد کرد.
الريجاني با اشاره به شرايط و موقعيت ويژه مذهبي ،ديني و فرهنگي
شهر مقدس قم ،احداث فرودگاه در استان را مهم عنوان کرد و از
حل شدن برخي موانع مهم در مسير اجراي اين طرح خبر داد.رئيس
مجلس با اشاره به وجود برخي اختالف نظرها در دولت و حتي در
استان براي احداث فرودگاه در قم ،گفت :برخي از عقب افتادگي ها
در مسير اجراي پروژه به همين دليل بود و برخي نيز داليل ديگري
داشت که خوشبتخانه در حال رفع شدن است.

»

کارشناس مسائل بينالملل گفت :اروپا روابط تجاري خود با آمريکا را قرباني ارتباط با ايران
نميکند.فواد ايزدي در گفتوگو با خبرنگار مهر ،در خصوص اعالم مکانيزم مالي ويژه از
سوي اروپا تا پايان سال ميالدي جاري ،اظهار داشت :ما نبايد چندان به طرف اروپايي اميدوار
باشيم چرا که از نظر آنها چه مکانيزم مالي ويژه جهت تداوم همکاري با ايران ارائه شود چه
نشود ،چه به ايران امتياز بدهند يا ندهند ايران در برجام خواهد ماند.وي با بيان اينکه تا
زماني که اين ذهنيت بين اروپاييها در خصوص ايران وجود داشته باشد ،اين وضعيت هم
ادامه خواهد داشت و آنها خود را ملزم به ارائه امتيازي بيشتر و يا رفتاري بهتر نسبت به ايران
نمي بينند تصريح کرد :اروپاييها در بسياري از حوزهها هم فکر و همسو با آمريکاييها هستند
و طبعاً اگر آنها مجبور به انتخاب ميان ايران و آمريکا شوند ،انتخاب آنها آمريکا است و البته
اين انتخاب آنها ده ها سال پيش صورت گرفته و همچنان ادامه دارد.وي با بيان اينکه قرار

فرمانده نيروي زميني ارتش جمهوري اسالمي ايران گفت :ارتش
با اقتدار از مرزهاي شرقي حفاظت ميکند.
امير سرتيپ کيومرث حيدري در گفتوگو با خبرنگار ايرنا ،با
بيان اينکه نيروهاي ارتش در مرزهاي مشترک با کشور افغانستان
استقرار پيدا کرده اند گفت :اين استقرار در راستاي ايجاد امنيت
بيشتر و به دنبال تولد امنيت مضاعف در اين قسمت از مرزها
صورت گرفته است.
فرمانده نيروي زميني ارتش در ادامه با تاکيد بر اينکه تمام مرزهاي
کشور در امنيت کامل هستند ،گفت :هيچ تهديدي از جانب مرزها
جمهوري اسالمي ايران را تهديدي نمي کند.حيدري گفت :حضور
نيروهاي ارتش در مرزهاي غربي به معني وجود تهديدي در اين
مرزها نيست.وي با اشاره به اينکه براساس قانون ،ارتش مسئوليت
حفاظت از مرزها را بر عهده دارد ،اظهار داشت :براي انجام دادن
صحيح اين ماموريت ،حضوري فعال در مرزها داريم.
فرمانده نيروي زميني ارتش تاکيد کرد :نيروهاي ارتش جمهوري
اسالمي ايران تحت فرماندهي فرمانده معظم کل قوا در آمادگي
کامل هستند.

اروپا روابط
تجاري خود با
آمريکا را قرباني ارتباط
با ايران نميکند

سياسي

حجتاالسالم خرسند:

عضو شوراي مرکزي حزب مؤتلفه اسالمي گفت :به
وعدههاي توخالي دشمن اعتماد نکنيم.حجتاالسالم
محمد خرسند در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاري رسا،
با اشاره به اين که طرفداران مذاکره با آمريکا به دو
دسته تقسيم مي شوند ،گفت :اين افراد يا مزدور و يا
مرعوب آمريکا هستند؛ مزدوران براي اين کار اجير شده
و نقش نفوذي دشمن را ايفا مي کنند ،اما عده ديگر از
ابهت ظاهري دشمن مي هراسند.وي با بيان آيه شريفه
« َو ل َ ْن ت َْرضي َع ْن َ
ک ال ْ َي ُهو ُد َو الَ ال َّنصاري َح َتّي تَ َّتب َِع
ِم ّلَ َت ُه ْم» اظهار داشت :امروز بايد بدانيم که خواسته هاي
آمريکا حد يقف ندارد که بگوييم اگر خواسته هايشان
را تأمين کنيم راضي شده و دست از تحريم بر
مي دارند ،بلکه هر چه عقب نشيني کنيم آن ها بيشتر
پيشروي خواهند کرد.خرسند با اشاره به اين که شعار
مذاکره سر دادن با اصل وطن دوستي در تعارض است،
خاطرنشان کرد :در جريان برجام مشاهده کرديم که
تيم مذاکره کننده در برابر خواسته هاي دشمن کوتاه

آمدند و در زمينه هسته اي خسارات فراواني متحمل
شديم ،اما آمريکا به همان مقدار بسنده نکرد و برجام
را زير پا گذاشت و امروز هم مسئله موشکي را مطرح
مي کند؛ حال اگر برد موشکي خود را کاهش دهيم،
باز هم بحثهاي ديگري را مطرح خواهد کرد ،زيرا
درگيري نظام جمهوري اسالمي با آمريکا بر سر مسائل
مبنايي است.امام جمعه کازرون با تأکيد بر اين که آمريکا
به هيچکدام از تعهدات خود پايبند نيست ،ابراز کرد:
آمريکا در هر کجاي عالم که معاهده اي را امضا کرده
است ،پا روي آن گذاشته و حاضر نيست به تعهدات
خود عمل کند؛ به عنوان مثال ترکيه عضو ناتو و هم
پيمان غربيهاست ،اما مشاهده مي کنيم که آمريکا
به هيچکدام از تعهداتش در قبال اين کشور پاسخگو
نيست ،بر اين اساس نبايد انتظار داشت که با ما رفتار
خوبي داشته باشد.وي با بيان اين که «مقاومت» بهترين
راهبرد حل مشکالت کشور است ،گفت :با دقت در
تاريخ انقالب اسالمي درمي يابيم که هر کجا مقاومت

در آينده نزديک؛

رزمايشهاي مشترک دريايي
ايران و روسيه اجرا ميشود

کرديم به پيروزي دست يافتيم ،اما هر کجا سياست
مذاکره و گفت وگو را در پيش گرفتيم ،خسارت
ديديم؛ راهبرد مقاومت دستاوردهاي دفاعي را براي
ما به ارمغان آورده و سبب ترس و بيم دشمن شده
است.خرسند به تأکيدات رهبر معظم انقالب در زمينه
توجه به اقتصاد مقاومتي و عدم وابستگي به بيگانگان

فرمانده نيروي دريايي ارتش گفت :در آينده نزديک رزمايشهاي مشترک
دريايي ايران و روسيه اجرا ميشود.امير دريادار حسين خانزادي در گفتوگو
با خبرنگار گروه سياسي خبرگزاري ميزان ،پيرامون احتمال برگزاري رزمايش
مشترک دريايي ايران و روسيه در آينده اظهار کرد :رزمايشهاي مشترک
ميان ايران و روسيه ،قطعا ما را به يک سطح باالتري از همکاري در دريا
در سطوح راهبردي ،تاکتيکي و عملياتي خواهد رساند.وي افزود :قطعا
رزمايشهاي امداد و نجات ،رزمايشهاي تاکتيکي و رزمايشهاي مقابله با
دزدي دريايي ميان نيروهاي دريايي ايران و روسيه برنامهريزي و در آينده
نزديک اجرا خواهد شد.

اشاره و بيان کرد :ما نبايد به وعده هاي توخالي دشمن
اعتماد کنيم؛ نبايد عده اي در کشور منتظر باشند تا
نسيمي از سوي اروپا بوزد و مشکالت کشور را حل
کند ،زيرا اروپا هم پيمان آمريکا است و در معاهدات
و معامالت نمي تواند از کشور ما طرفداري کند ،بلکه
اروپا تنها به دنبال وقتکشي است.

آي تاهلل توکل:

اعطاي پست کليدي به فتنه گران
اشتباه محض است

آي تاهلل خاتمي:

شور حسيني و کرباليي در 9دي به داد انقالب رسيد

خطيب نماز جمعه تهران گفت :شور حسيني و کرباليي در 9دي
به داد انقالب رسيد.به گزارش خبرنگار گروه سياسي خبرگزاري آنا،
آيتاهلل سيد احمد خاتمي در خطبههاي نماز جمعه اين هفته تهران
درباره خودشيفتگي سياسي اظهار کرد :نخستين بعد خودشيفتگي اين
است که فردي تحليل خود را بهترين تحليل بداند و کس ديگري را
قبول نداشته باشد .حضرت علي(ع) ميفرمايند چنين فردي بيراهه
خواهد رفت.وي با بيان اينکه راه مقابله با اين خودشيفتگي سياسي
اين است که تحليل ديگران را هم بشنويم و نظر را در معرض
مشورت بگذاريم ،تصريح کرد :اميرمؤمنان ميفرمايند کسي که از
نظر ديگران استقبال کند ،خطاي نظر خود را ميفهمد و در صراط
مستقيم قرار خواهد گرفت.امام جمعه موقت تهران کم تحملي و
بيتحملي را عاملي براي خودشيفتگي عنوان کرد و گفت :کسي
که وارد عرصه سياست ميشود بايد تحملش زياد باشد .متأسفانه
ظرفيت بعضي سياسيون ما به اندازه ته استکان هم نيست .خاتمي
نوع سوم خودشيفتگي سياسي را باندساالري و حزب ساالري دانست
و اظهار کرد :متأسفانه اکثر گروهها دچار اين بيماري هستند .به
اين معنا که هر کسي عضو حزب من است ،بهتر ميفهمد.وي
شايسته ساالري را مقابل چنين تفکري خواند و تصريح کرد:
اميرمؤمنان در اين زمينه ميفرمايند هرکس شايستگي دارد جا دارد

جلسه مجمع عمومي بطور فوقالعاده نوبت دوم شركت تعاوني مصرف
فرهنگيان آران و بيدگل راس ساعت  15عصر روز شنبه مورخ 1397/10/22
در محل سالن پذيرايي فرهنگيان واقع در خيابان جمهوري مجتمع اداري
تاالر و رستوران فرهنگيان تشكيل خواهد گرديد.
لذا از كليه اعضاء دعوت ميشود با در دست داشتن كارت يا دفترچه
عضويت راس ساعت مقرر در محل مذكور حضور بهم رسانده و يا وكالي
خود را كتبا معرفي نمايند.
دستور جلسه:
 -1تغيير آدرس پستي شركت تعاوني مصرف فرهنگيان آران و بيدگل
آران و بيدگل خيابان جمهوري-مجتمع اداري-شركت تعاوني مصرف
فرهنگيان كدپستي 8741663391
تاريخ انتشار97/10/8 :
هيات مديره

آگهي تاسيس انجمن صنفي كارفرمايي
وارد كنندگان دام ،كشتارگاهها و
صنايع بسته بندي گوشت قرمز استان
سيستان و بلوچستان

به موجب مدارك تسليمي از سوي انجمن صنفي كارفرمايي وارد كنندگان
دام ،كشتارگاهها و صنايع بسته بندي گوشت قرمز استان سيستان و
بلوچستان اسامي و سمت هر يك از اعضاي اصلي و عليالبدل هيات
مديره كه از تاريخ  97/9/25به مدت  3سال و بازرسان از تاريخ فوق به
مدت يكسال انتخاب شدهاند بشرح زير ميباشد:
 -1رئيس :ناصر علي بون
 -2نائب رئيس :سيداحمد طباطبايي
 -3خزانه دار:لعل محمد بلوچزهي
 -4دبير :حسين سعادتي پور
 -5اعضاي اصلي :نظيراحمد دانشمند ،محمدحسن اهلل ديني ،مرتضي
طيبي ،ولي محمد ريگي
 -6اعضاي عليالبدل هيات مديره:محمود معلم و عيسي شهركي
 -7بازرس اصلي :احمد نارويي
 -8بازرس عليالبدل :سيدطاهر دائمي
ضمنا مطابق ماده  22اساسنامه اسناد و اوراق مالي و بهادار با امضاي رئيس
يا دبير و خزانه دار و ممهور به مهر انجمن صنفي معتبر خواهد بود.
تاريخ انتشار97/10/8 :
مهرداد جهانديده
مدير كل تعاون كار و رفاه اجتماعي استان

خت97/10/8-170

اجاره پاركينگ خودرو

مجاور صياد شيرازي و ساقدوش

فوقالعاده استثنائي

زمين باير به مساحت  9000مترمربع

09121777706
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به وعدههاي توخالي دشمن اعتماد نکنيم

آگهي دعوت

اهداي
خون
اهداي
زندگي

ايزدي:
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فرمانده نيروي زميني ارتش:

ارتش با اقتدار از مرزهاي شرقي
حفاظت ميکند

بود چند هفته پس از خروج آمريکا از برجام اروپايي ها مکانيزم مالي ويژه را تهيه و مراحل
اجرايي آن را آغاز کنند ،افزود :امروز پس از گذشت هشت ماه از زمان خروج آمريکا از برجام،
اروپايي ها وعده آغاز اجرايي شدن اين مکانيسم را تا پايان سال ميالدي جاري ميدهند و اين
موضوع به دليل آن است که آنها خروج ايران از برجام را جدي تلقي نميکنند.ايزدي با بيان
اينکه امروز موضوعي به نام اتحاديه اروپا به معناي واقعي کلمه آن نداريم چرا که هر يک از
کشورهاي اروپايي در حوزه هاي مختلف با يکديگر رقابت دارند ،افزود :يکي از حوزههاي رقابتي
ميان کشورهاي اروپايي ،تالش براي بهبود هرچه بهتر روابط دوجانبه آن کشورها با اين دولت
امريکاست.وي افزود :از آنجا که هدف اصلي در ميان کشورهاي اروپايي بهبود روابط تجاري
با آمريکاست بنابراين موضوع ايران از اهميت بااليي براي آنها برخوردار نيست و هيچ کدام
حاضر نيستند که روابط تجاري خود با را آمريکا قرباني ارتباط با ايران کنند.

که مسئوليت به او داده شود.خاتمي در ادامه درباره گراميداشت
 ۹دي اظهار کرد :مقام معظم رهبري نام حرکت ارزشمند مردم
را حماسه ناميدند .حماسه يعني کار افتخارآفرين و شجاعانه که
با مهارت انجام ميشود و انصافاً اين تعريف براي حرکت  ۹دي
صادق است.وي با بيان اينکه حماسه  ۹دي بيعت با واليت بود،
تصريح کرد :قرآن يکي از جلوههاي مؤمنان را حضور آنان در صحنه
ميداند .لذا مردم ايران اين حماسه را در  ۹دي داشتند.خطيب نماز
جمعه تهران به بصيرت مردم در  ۹دي اشاره کرد و گفت :در سال
 ۸۸دو اردوگاه شکل گرفت ،يکي جبهه سلطنت طلبان ،آمريکا
و منافقين و همه وادادهها در اين اردوگاه بودند و در طرف مقابل
شما مردم ،بسيجيان بوديد که نشان داديد از خواص امتيد .خاتمي
با تأکيد براينکه  ۹دي از جنس عاشورا بود ،خاطرنشان کرد :فتنه
گران روز عاشورا با عزاداران حسيني برخورد کردند و مردم اين
را برنتافتند .لذا شور حسيني و کرباليي به داد انقالب رسيد.وي
به فتنهگران هشدار داد و گفت :بدانيد حماسه  ۹دي قابل تکرار
است.وي با اشاره به قضاياي فرانسه تصريح کرد :فروپاشي در هيئت
حاکمه آمريکا و زير پا گذاشتن تمام ارزشهاي انساني ،ترامپ در
 ۷۰۰روز رياست جمهوري به اذعان خودشان هفت هزار دروغ گفته
است؛ معناي اين حوادث اين است که ليبرال دموکراسي غرب در

آگهي موضوع ماده  3قانون و 13
آئيننامه تعيين تكليف وضعيت اراضي و
ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آراي صادره هيات حل اختالف قانون مذكور مستقر در اداره ثبت اسناد
و امالك شهرستان دورود بشرح ذيل:
رسيدگي و تائيد و انشاء گرديد مراتب در اجراي ماده  3قانون تعيين
تكليف وضعيت اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي دو نوبت به فاصله
 15روز جهت اطالع مالكين و ساير صاحبان حقوق در روزنامه كثيراالنتشار
و محلي آگهي انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص
نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاريخ نشر اولين آگهي و در روستاها
از تاريخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را كتبا به اداره ثبت اسناد و
امالك شهرستان دورود تسليم دارند و برابر مقررات معترض مكلف است
ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست
به مراجع قضايي ذيصالح اقدام و گواهي تقديم دادخواست تحويل ثبت
اسناد نمايد و ادامه عمليات ثبتي موكول به ارائه حكم نهايي ميباشد در
غير اين صورت متقاضي با ارائه گواهي عدم تقديم دادخواست و پس از
انقضاي مدت مذكور و يا عدم وصول اعتراض سند مالكيت مورد تقاضا
براساس مدلول راي وفق مقررات صادر خواهد شد.در هر حال صدور سند
مالكيت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضايي نخواهد بود.
پرونده كالسه  1397114425005000102و راي شماره 139760325005002072
مورخه  97/9/21به تقاضاي آقاي حسن عبدي پور فرزند غالم نسبت به
ششدانگ يكباب ساختمان به مساحت  158/15مترمربع مفروز و مجزا
شده از پالك  -1فرعي از  118اصلي واقع در بخش  4شهرستان دورود
خروجي از مالكيت علي پيامني فرزند غريب
مالف 379
تاريخ انتشار نوبت اول97/10/8:
مصطفي امان اله بهاروندي-رئيس
تاريخ انتشار نوبت دوم97/10/24:
اداره ثبت اسناد و امالك دورود

آگهي حق تقدم درخصوص افزايش
سرمايه شركت تهيه و توليد كاسپين
بتون زنگان (سهامي خاص)

باطالع كليه سهامداران شركت تهيه و توليد كاسپين بتون زنگان (سهامي
خاص) ثبت شده به شماره  8433و شناسه ملي  10460117846ميرساند
كه با عنايت به مصوبه مجمع عمومي فوقالعاده مورخ  97/9/8و تفويض
اختيار عملي نمودن افزايش سرمايه به هيات مديره نظر به اينكه مقرر
است سرمايه شركت از مبلغ  1/000/000ريال به مبلغ  10/000/000/000ريال
منقسم به  1/000/000سهم  10/000ريالي با نام عادي از محل تبديل مطالبات
نقدي حال شده سهامداران از شركت ،افزايش يابد .لذا از كليه سهامداران
محترم شركت درخواست ميشود از تاريخ نشر آگهي به مدت  60روز از
حق تقدم خود استفاده نموده و در صورت داشتن هرگونه مستندي كه
طبق مفاد  185و  187قانون تجارت منجر به صدور سهام از طريق مطالبات
حال شده اعضا گردد به هيات مديره و بازرسين شركت ارائه تا اقدام قانوني
به عمل آيد .بديهي است پس از انقضاءمهلت مقرر ،هيات مديره ميتواند
با توجه به اعتبار حاصله از تفويض اختيار مجمع عمومي فوقالعاده مورخ
 97/9/8نسبت به افزايش سرمايه از محل مطالبات حال شده اعضا طبق
مستندات قانوني ،اقدامات الزم را به عمل آورده و سهام باقيمانده را به
ساير متقاضيان واگذار نمايد.
مالف 1062
هيات مديره شركت
تاريخ انتشار97/10/8 :

شيب سقوط است و همانطور که سوسيال دموکراسي شرق فرو
ريخت ،صداي شکستن استخوانهاي ليبرال دموکراسي غرب هم
به گوش ميرسد.خطيب نماز جمعه تهران به خروج نظاميهاي
آمريکا از سوريه هم اشار ه و بيان کرد :ترديدي نيست که اين
جلوه شکست آمريکا در منطقه است و خودشان هم اين واقعيت
را قبول دارند .آناني که تا ديروز ميگفتند بشار اسد نه ،امروز به
صراحت ميگويند دست از اين شعار برداشتيم و کشورهايي که
همراه آمريکا سفارتخانههايشان را در سوريه تعطيل کرده بودند،
بار ديگر سفارتخانههاي خود را در دمشق باز ميکنند .معناي اين
حرکات اين است که مقاومت جواب ميدهد.خاتمي درباره سفر
مخفيانه ترامپ به عراق خاطرنشان کرد :ترامپ در تاريکي شب با
هواپيمايي که چراغش خاموش است چهار ساعت در پايگاه نظامي
عيناالسد توقف ميکند و ميرود .رئيسجمهور آمريکا در اين زمينه
اعترافي دارد که ميگويد« :غمانگيز است ،ناچاري با کمال خفت به
خاور ميانه سفر کني و هرکاري انجام دهي که سالم به آنجا برسي!
هفت تريليون دالر در خاور ميانه هزينه کرديم ناچاريم مخفيانه به
آنجا سفر کنيم .دوبار قرار بود سفر کنم اما خبر درز کرد و سفر
لغو شد» اين اعتراف ترامپ به دنياي عجز و خفت و اعتراف به
حقانيت شعار مرگ بر آمريکاست.

آگهي موضوع ماده  3قانون تعيين
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و
ساختمانهاي فاقد سند رسمي

نظر به اينكه در اجراي قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي
فاقد سند رسمي برابر راي  1397-3174مورخ  97/9/25تصرفات آقاي
ملك محمد شنبه به ش.ش  5049صادره از اهواز فرزند عبدالحسين داراي
كدملي شماره  1750543745شماره نسبت نسبت به يكباب ساختمان به
مساحت  380مترمربع در قسمتي از ششدانگ پالك  1988در بخش 2
اهواز اخبار خروجي بنام اراضي شركت پاداد منجر به صدور راي گرديده
برابر ماده  3قانون مزبور مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز جهت
اطالع عموم آگهي ميگردد تا هر كس نسبت به تصرفات مفروزه و مالكيت
ايشان اعتراض داشته باشد از تاريخ انتشار نوبت اول اين آگهي به مدت
دو ماه اعتراض خود را مستقيم ًا به اداره ثبت اسناد و امالك اهواز تسليم
و رسيد دريافت نمايند و معترض مكلف است ظرف مدت يكماه از تاريخ
تسليم اعتراض دادخواست به مقامات قضايي تقديم و گواهي تقديم
دادخواست اخذ و به اداره ثبت محل تحويل نمايند .بديهي است در صورت
عدم وصول اعتراض در موعد مقرر اداره ثبت برابر مقررات اقدام به صدور
سند مالكيت خواهد نمود.
مالف 5/2497
97/10/8
اول:
نوبت
تاريخ انتشار
نصرت اله-كفيل اداره ثبت اسناد و
دوم97/10/24:
نوبت
تاريخ انتشار
امالك ناحيه دو اهواز

آگهي فقدان سند مالکيت

نسبت به ششدانگ يك دستگاه آپارتمان مسكوني به مساحت 64/32
مترمربع به پالك  31196فرعي از  23121يك اصلي واقع در تاكستان بخش
 8قزوين ذيل  97809ثبت صفحه  15دفتر جلد  452سند مالكيت به شماره
مسلسل  588904بنام آقاي حسين ايراندوست صادر و تسليم گرديده
است .سپس تمامي آن برابر سند رهني شماره  25611مورخ 91/1/28
دفترخانه  54تاكستان در قبال مبلغ  217302504ريال به مدت  12سال
در رهن بانك مسكن شعبه مركزي  1442تاكستان ميباشد و مازاد آن
هم برابر نامه شماره  9700045مورخ  97/3/29اجراي ثبت تاكستان در
قبال مبلغ  1425200000ريال بابت اصل طلب و نيم عشر متعلقه به دولت
در قيد بازداشت ميباشد .توضيح اينكه انباري قطعه  4به مساحت 7/5
مترمربع واقع در زيرزمين اول متعلق به آپارتمان مذكور ميباشد و خانم
فريبا نوروزي طبق وكالت نامه شماره  33365مورخ  94/3/16دفترخانه
 54تاكستان به مقدار سه دانگ از طرف مالك با ارائه دو برگ فرم شهادت
شهود مدعي فقدان سند مالكيت به علت جابجايي منزل مفقود گرديده
است و تقاضاي صدور سند مالکيت المثني را نموده است عليهذا مراتب
به استناد ماده  120آيين نامه قانون ثبت اعالم مي دارد تا چنانچه هر کسي
نسبت به ملک مذکور حق و ادعايي دارد يا مدعي وجود سند مالکيت نزد
خود ميباشد از تاريخ انتشار اين آگهي به مدت  10روز ميتواند با ارائه
مدارک و يا اصل سند مالکيت اعتراض خود را به اين اداره تسليم نمايد
در غيراينصورت پس از گذشت مهلت مقرر مطابق مقررات ثبت به صدور
سند مالکيت المثني و تسليم آن به مالک اقدام ميگردد .
تاريخ انتشار97/10/8 :
رئيس اداره ثبت اسناد و امالک تاکستان
مسعود رحماني

نماينده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبري گفت :اعطاي پست کليدي به
فتنه گران اشتباه محض است.آيتاهلل سيد رحيم توکل در گفتوگو با خبرنگار
خبرگزاري رسا ،با بيان اينکه فتنه  88از پيش طراحي شده بود و تبعات آن هنوز
هم در کشور جاري است ،گفت :اگر بخواهيم فتنهها را فراموش کرده و نسبت
به منافقان و نقشه هاي دشمن غافل باشيم ،بدون ترديد دشمن بيشتر پيشروي
خواهد کرد.وي با بيان اين که دشمنان به دنبال غافل سازي ملت ايران از فتنه ها
هستند ،اظهار داشت :دشمن مي خواهد با ايجاد غفلت در جامعه ،طرح ها و برنامه هاي
فتنه انگيز ديگر خود را در کشور پياده کند ،بنابراين اگر ملت با بصيرت بوده و
حماسه آفريني ها را به ياد داشته باشد ،دشمن از رسيدن به اهداف شوم خود
نااميد خواهد شد.توکل با تأکيد بر اين که ملت بيدار ضربه نمي خورد ،ابراز داشت:
نهم دي بهترين فرصت براي شناخت دشمن ،فتنه ها و دست هاي پشت پرده
بوده و راه مقابله با جريان هاي ضد انقالب را نشان مي دهد ،بر اين اساس احياي
سالروز نهم دي به مثابه احياي غيرت انقالبي مردم ايران است.نماينده مردم
مازندران در مجلس خبرگان رهبري با بيان اين که دشمن با راه اندازي فتنه 88
به دنبال براندازي نظام جمهوري اسالمي بود ،خاطرنشان کرد :اگر حماسه نهم دي
وجود نداشت ،دشمن به اهداف پليد خود دست پيدا مي کرد و افراد صالح ،عادل
و حق مدار کنار رفته و افراد پست و ظالم روي کار مي آمدند.وي با اشاره به
تبعات و خطرات حضور فتنه گران در مسئوليت هاي کشور تأکيد کرد :وقتي
اين نوع افراد در کشور مسئوليت داشته باشند بديهي است که همواره به دنبال
فتنه انگيزي هستند ،بنابراين اينگونه افراد بايد شناسايي شده ،از پست هاي کليدي
کنار گذاشته شوند و اگر هم چنانچه اظهار ندامت کردند ،با آن ها برخورد نشود،
اما اعطاي پست هاي کليدي به اين افراد اشتباه محض است.

بازديد مديرعامل موسسه فرهنگي
موزه هاي بنياد از موزه بانک ملي ايران
ناصر حميدي خواه مدير عامل و عضو هيئت مديره موسسه فرهنگي موزههاي بنياد از
موزه بانک ملي ايران بازديد کرد.به گزارش روابط عمومي بانک ملي ايران،وي دراين بازديد
ضمن تقدير از اقدام ارزشمند بانک ملي ايران براي جمع آوري مجموعه اي از آثار تاريخي
گفت :حضور در اين مکان و ديدن روحيه تالش و عشق دست اندرکاران ،کامال محسوس
ت روزافزون اين موزه ،براي نسلهاي جوياي دانش و
و قابل ستايش بود .اميدوارم موفقي 
علم مثمر ثمر باشد.دراين ديدار برگزاري نمايشگاه هاي مشترک درآينده نزديک ،مورد
بررسي کارشناسي قرار گرفت و طرفين بر گسترش تعامالت متقابل تاکيد کردند.

اطالعيه پست بانک ايران درخصوص خبر
منتشره کالهبرداري در کرج
با توجه به انتشار خبري به نقل از دادستان محترم استان البرز با موضوع "دستگيري
کارمند پست بانک در کرج" به اطالع ميرساند؛ فرد دستگير شده هيچگونه رابطه
استخدامي با اين بانک نداشته و کارمند بانک نميباشد .فرد متخلف خارج از سيستم
بانک و با جعل اوراق دولتي نسبت به اخذ وجوهي از مردم اقدام نموده و تخلف
نامبرده توسط واحدهاي نظارتي بانک کشف و مورد پيگيري و فرد خاطي نيز با
هماهنگي مقام قضائي بازداشت شده است.

آگهي دعوت مجمع عمومي فوقالعاده
نوبت اول شركت تعاوني مسكن بازارچه
مهاباد ماد
به شماره ثبت 1149 :شناسه
ملي10862122270:

بنا به تصويب هيات مديره جلسه مجمع عمومي فوقالعاده نوبت اول شركت
تعاوني مسكن بازارچه مهاباد ماد راس ساعت  10صبح روز شنبه مورخ
 1397/10/22در محل احداث آپارتمانهاي  384واحدي مسكن بازارچه
واقع در كوي مكريان تشكيل ميگردد از عموم سهامداران و اعضاءمحترم
دعوت ميشود جهت اتخاذ تصميم راجع به موضوعات ذيل در روز و ساعت
مقرر در محل تعيين شده حضور بهم رسانند و يا با توجه به مفاد ماده 19
آئيننامه نحوه تشكيل مجامع عمومي در صورتي كه حضور عضوي در
مجمع ميسر نباشد ميتواند حق راي خود را به موجب وكالتنامه به عضو
ديگر يا نماينده تام االختيار از ميان اعضاء يا غيراعضاء واگذار نمايد .در
اين صورت هر عضوي ميتواند عالوه بر راي خود حداكثر حق سه راي با
وكالت و هر شخص غير عضو تنها يك راي با وكالت داشته باشد .توضيحا
اينكه وكالتنامه هاي عادي بايستي يك روز بعد از انتشار آگهي مذكور تا
يك روز قبل از تشكيل مجمع به غير از ايام تعطيل در محل دفتر شركت
تنظيم شده و توسط هيات مديره بررسي و تائيد گردد و در غير اين صورت
وكالتنامه رسمي حضور در مجمع بايستي به تائيد يكي از دفترخانه هاي
اسناد رسمي رسيده باشد.
دستور جلسه:
اتخاذ تصميم درخصوص تمديد مدت فعاليت شركت تعاوني مربوط به
ماده  6اساسنامه
هيات مديره شركت تعاوني مسكن بازارچه مهاباد ماد
رئيس هيات مديره:محمد توصيفيان
نايب رئيس هيات مديره :علي بهنام
منشي هيات مديره :كامران خضري اقدم
عضو اصلي هيات مديره:عبدالناصر بدرنيا
عضو اصلي هيات مديره :عبدالقادر چاوشيني
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