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صفحه 7
پنج شنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۶ 

۱۶ ذیحجه ۱4۳۸ - شماره ۲۱7۱7

چرا سیستم های اطالعاتی آمریکا
 قابل استناد نیست

چرا باید منابــع اطالعاتی جعلی و 
در  که  آمریکا  مانند  کشوری  کذب 
عین ادعای برخورداری از خبره ترین 
عناصر اطالعاتی )جاسوس و مزدور(، 
اطالعاتی  تجهیــزات  دقیق ترین 
)سیستم های ماهواره ای و جاسوسی( 
نظامی،  تجهیزات  پیشرفته ترین  و 
قادر نیســت تفاوت بین هواپیمای 
مسافربری ایرانی با هواپیمای نظامی 
را تشخیص دهد و آن را هدف قرار 
تصمیم گیری های  بــرای  می دهد، 
بین المللی مورد استناد قرار گیرد؟

نیکی هیلی، نماینده آمریکا در سازمان ملل 
مداخله جویانه  تداوم سیاست های  در  متحد، 
قبلی دولت این کشــور، اخیراً در مصاحبه با 
رویترز گفته بود، ایــاالت متحده قصد دارد 
آژانــس بین المللی انرژی اتمــی را در مورد 
نحوه نظارت بر فعالیت های هســته ای ایران، 
تحت تفحص قــرار دهد، وی در این مصاحبه 
گفته، آمریکا به دنبال دانســتن آن است که 
آیا آژانس برای راستی آزمایی پایبندی ایران 
به برجام، قصد بازرســی از سایت های نظامی 

ایران را دارد یا خیر.
نماینــده آمریکا اضافه کرد: برخی از ســؤاالتی 
که از آژانس خواهد پرسید اینها هستند: »آیا دارید 
همه چیز را بررســی می کنید؟ آیــا اماکنی که در 
گذشته در آنها فعالیت های مخفیانه وجود داشته اند 
را بررســی می کنید؟ آیا قادر به دسترســی به این 
اماکن هســتید؟ یا اینکه دسترسی شما به تعویق 
 می افتد؟ آیا برای انجام این اقدامات با ممانعت مواجه 

می شوید؟«
وی طبق روال گذشته ادعا کرد: »در آن اماکن 
)اماکن نظامی( از قبل مسائلی وجود داشتند، بنابراین 
آیا آنها )آژانس( این موضوع را در بررسی هایشــان 
می گنجانند تا مطمئن شــوند که آن مسائل دیگر 
وجود ندارند؟ آنها اکنون مجوز بررســی سایت های 
نظامی را دارند. آنها مجوز بررسی هر سایت مشکوک 
را دارند. مســئله این اســت که آیا این کار را انجام 

می دهند؟«
در پــی ایــن اظهــارات، این مالقــات انجام و 
نمایندگی آمریکا در ســازمان ملــل، طی بیانیه ای 
نتیجه این گفت وگو را اعالم کرد، در بخشــی از این 
بیانیه آمده است: »هیلی و آمانو درباره نگرانی های 
آمریکا از تضمین پایبندی دقیق ایران به تعهداتش 
بحث کرده و خاطرنشــان کردنــد که گزارش های 
آژانس تنها به اندازه دسترســی هایی که ایران برای 
تأسیسات مشکوک خود برای آژانس فراهم می آورد، 

دقیق خواهند بود.«
این اولین باری نیســت کــه دارنده بزرگ ترین 
زرادخانه های سالح های کشتار جمعی جهان یعنی 
آمریکایی ها به بهانه های واهی، در اقدامی خودسرانه 
و ریاست طلبانه، دولت کشورهای مختلف را به نقض 
قوانیــن بین المللی و تالش در جهت دســتیابی به 
این گونه تسلیحات متهم می کنند و آنها را تهدید یا 

مورد مجازات های ظالمانه قرار می دهند.
این در حالی است که؛ معموالً اتهامات و استنادات 
یانکی ها، پایه و اســاس واقعی و حقوقی ندارد، زیرا 
اکثر آنها یا به شکل هدفمند و مغرضانه در پِی تحقق 
نیت های پلید سردمداران حکومت آمریکاست و یا 
بر اساس اخبار دریافتی از منابع اطالعاتی مجعول، 
مبهم و ناشــناخته یا اطالعات ماهواره ای است که 
بارها ناکارآمدی، نادرســتی و کــذب بودن آنها به 

اثبات رسیده است. 
انتشــار خبر وجود سالح های کشتار جمعی در 
عراق و یا تالش ایران برای دستیابی به بمب اتمی، 
دو نمونه از آخرین آنها در دو دهه اخیر است، که بعداً 
مشخص شد هر دو مورد بهانه ای برای حمله نظامی و 

»پابرهنــگان« را همــه می شناســند، همان هایــی که ســال 57 بــرای تحقق آرمــان  انقالبی خود و 
بــه امیــد روزهای بهتر، بــر رژیم ســلطنتی حاکم شــوریدند. اهداف اصلــی آنها در آن زمان اســتقرار 
 اســتقالل، عدالــت و آزادی بود کــه نهایتا تبلور انقالب پابرهنگان به نام جمهوری اســالمی محقق شــد.

هر چقدر مفهوم انقالب پابرهنگان شفاف و ملموس است، سخن گفتن درباره نیاوران سخت است، مخصوصا وقتی 
 پای یک مکتب هم در میان باشد؛ مکتبی که پدیدآورندگان آن همان پابرهنه های انقالبی چهل سال پیش باشند.
بــرای پاســخ بــه این ســوال که آیــا پا برهنــگان انقــالب، نیاوران نشــین شــده اند؟ یا نیــاوران محل 
 زندگــی پابرهنه هــای انقالبی شــده اســت؟، ابتدا باید پرســید نام مکتب نیــاوران از کجا آمده اســت؟ 
نــام مکتب نیاوران هیچ ارتباطی با ســاختمان تشــخیص مصلحت نــدارد، مکتب نیــاوران مانند میدان 
انقالب که با دانشــگاه تهران شــناخته می شود؛ پاستور که با دولت عجین شــده است؛ مکتب نیاوران هم 
یک نوع نگاه اســت؛ نگاه از باال به پایین؛ یک ســبک زندگی اســت؛ ســبک زندگــی از جنس ژن خوب، 
 دختــر مظلوم وزیر، بنز و مازراتی، چادرهایی با جنس پارچه حریر و ترکیب یقه دیپلمات و ســر آســتین!
در راس تئوری پردازان مکتب نیاوران مســعود نیلی حضور دارد و در این مســیر محمدعلی نهاوندیان، رضا 

صالحی امیری، عباس آخوندی، مسعود کرباسیان و طرفدارانشان آنها را یاری می کنند. 
 عدالت یا توسعه مسئله این است!

پابرهنــگان  جــزو  خــود  روزی  نیــاوران،  مکتــب  ایده پــردازان  اغلــب  اینکــه  وجــود  بــا 
اســت. برگشــته  آنهــا  بــرای  ورق  امــروز  عدالــت،  بــرای  می دریدنــد  ســینه  و   بودنــد 

یعنی پس از اینکه سهم خود را از عدالت، به اسم انقالب گرفتند حاال به دنبال توسعه هستند، فارغ از اینکه 
کشور هنوز تشنه عدالت است، منطق آنها هم این است که عدالت بدون توسعه، یعنی تقسیم فقر، ایضا که 
درست هم می گویند، اما هیچ وقت نگفتند توسعه بدون عدالت هم می شود اختالف طبقاتی؛ می شود شکاف 
طبقاتی، می شــود دره طبقاتی، می شود آینه بغل ماشین شما پس انداز سی ساله ما و در یک کلمه می شود 

حال روز امروز تهران و شهرهای بزرگ.
دولــت یازدهــم مانند تمــام دولت های پس از انقــالب به دنبال بــزرگ کردن کیک اقتصــاد بود و 
 الحق و االنصاف که با رشــد 12 درصدی توانســت این کیک را به بزرگ ترین شــکل ممکن تبدیل کند.
عقل اقتصادی حکم می کند با بزرگ تر شدن یک کیک، سهم مصرف کنندگان آن هم بیشتر شود، اما داستان 
اقتصاد ایران به شــکلی دیگر است، با وجود رشد اقتصادی، ضریب جینی یا همان شاخص توزیع درآمد هم 

افزایش پیدا کرده است که نشانگر فقیرتر شدن فقرا و ثروت مند شدن اغنیا است.
ضریب جینی از سی و شش دهم درصد در سال 90 و 91، به سی و هشت دهم در سال 93 و به سی و 
 نه دهم درصد در سال 94 رسیده است که به عقیده کارشناسان این روند در امسال نیز ادامه خواهد داشت.
به این ترتیب هر آنچه کیک اقتصاد ایران بزرگ تر و بزرگ تر شــود، اگر عدالت رعایت نشــود به حال اقشار 

کم درآمد هیچ تاثیری ندارد، زیرا نسبت سهم درآمدی آنها نسبت به گذشته تغییری نداشته است. 
فاصله مکتب نیاوران تا مکتب جماران

با وجود اینکه فاصله جغرافیایی نیاوران تا جماران زیاد نیســت، اما بین مکتب نیاوران تا مکتب جماران 
فرسنگ ها فاصله وجود دارد.

نگاه اقتصادی امام خمینی)ره( بنیان گذار انقالب اسالمی، نفی تبعیض، حمایت از مستضعفین و رسیدن 
به عدالت اقتصادی است: 

»سرچشمۀ همۀ مصیبت هایی که ملت ها می  کشند این است که متصدیان امورشان از قشر مرفه و از اشراف 
و اعیان- به اصطالح خودشان - از آن ها باشد. و آن ها این طور هستند، اشراف و اعیان این طور هستند که 
تمام ارزش ها را به این می  دانند که آنجایی که زندگی می  کنند بهتر از دیگران باشد، آن رفتاری که مردم با 
آن ها می  کنند، رفتار عبید با موالی باشد؛ تمام افکارشان متوجه به این مسائل است. باید حتماً چند تا پارک 
داشته باشد، چند تا باغ داشته باشد در شمیران، در تهران، در کجا، تا اینکه بشود یک نفر آدم- عرض می  کنم 
که- نخســت وزیر یا یک نفر آدم وزیر کذا. و این ها وضع روحیشــان، به حسب نوع، وضع روحیشان این طور 
بود که چون قدرت را، تمام ارزش ها را به قدرت می  دانستند، تمام ارزش ها را به قدرت مالی می  دانستند، به 
قدرت های دیگر می  دانســتند، در مقابل قدرت باال تر از خودشــان خاضع و َعبد بودند، در مقابل ضعفایی که 
قدرت ندارند، فرمانفرما و حکومت بودند.« )7/6/1361( ایشان در جایی دیگر می فرمایند: »همه آرمان و آروزی 
ملت و دولت و مســئولین کشــور ما است که روزی فقر و تهیدستی از جامعه ما رخت بربندد و مردم عزیز و 

صبور و غیرتمند کشور از رفاه در زندگی مادی و معنوی برخوردار باشند.« »صحیفه امام« ج 20 ص 340
اینهــا بخشــی از نــگاه امــام خمینی )ره( بــه موضوع عدالت، توســعه و ســبک زندگی مســئوالن 
اســت، حال با شــاخص قــرار دادن بیانات امام راحــل، ارزیابی عملکــرد دولتمردان راحت تر می شــود؛ 
 دولتمردانــی که ابایی از زندگی اشــرافی، آقازادگــی، حقوق های نجومی و نمایش آن بــرای مردم ندارند.
اقداماتی که همه و همه برآمده از تفکر، مقدم بودن توســعه بر عدالت یا همان مکتب نیاوران نشــات گرفته 
اســت، این مکتب که واکســینه شده لیبرالیسم و اقتصاد بازار آزاد است ابایی از این ندارد که بگوید له شدن 

مستضعفان زیر چرخ توسعه امری بدیهی است، همانند قانون جنگل، درندگان، حیوانات اهلی را می درند.

تحریم و تحت فشار قرار دادن این کشورها بوده است.
چندی پیش نیز، کاخ سفید مجدداً در بیانیه ای 
جدید که نشــان از توطئه ای دیگر علیه ســوریه و 
جبهه مقاومت دارد، ادعا کرده اســت: »بشار اسد، 
رئیس جمهور ســوریه ثابت کرد، همچنان ســالح 
شیمیایی دارد و آماده است از آن علیه غیرنظامیان 

بی گناه استفاده کند.«
این ادعا در حالی مطرح شــده که دولت سوریه 
در سال 2014 زرادخانه تسلیحات شیمیایی خود را 
به نمایندگان سازمان ملل و سازمان منع تسلیحات 

شیمیایی تحویل داد.
در واقع هدفمندی این گونه اتهامات و اظهارات 
ناشیانه در حدی است که وزارت خارجه روسیه نیز 
در بیانیه ای اعالم کرد، ادعاهای اخیر کاخ ســفید 
درباره اســتفاده دمشق از ســالح های شیمیایی با 
هدف احتمالی تشدید مداخله در امور داخلی سوریه 
مطرح می شوند. در ادامه این بیانیه آمده است: »این 
احتمال را منتفی نمی دانیم که این اظهارات زننده با 
هدف تشدید احتمالی مداخله در امور داخلی سوریه 

مطرح می شوند.«
همان گونه که  اشــاره شد، این اظهارت همانند 
گذشته، اهداف سیاســی خاصی را دنبال می کند، 
به عنوان مثال، در مورد سخنان تحریک آمیز نیکی 
هیلــی در مورد ایــران، گروهــی از صاحب نظران 
معتقدند؛ آمریکایی ها در پی کسب بهانه جدید برای 
ابطال آبرومندانه برجام و افزایش فشارها هستند و 
متقاباًل گروهی دیگر بر این باورند که یانکی ها هرگز 
برجام را پاره نخواهند کرد و این اظهارات، بخشی از 
سناریویی است که تالش دارد تا ضمن حفظ برجام، 

ایران را برنده اصلی آن معرفی نماید.
اســتدالل آنها این اســت که ابهامات برجام در 
حدی است که تمام منافع غرب و شرایط الزم برای 

بهانه جویی هــای جدید برای غــرب و جلوگیری از 
تداوم فعالیت های گسترده ایران در این زمینه را به 
راحتــی فراهم نموده و لذا ابطال آن از طرف آمریکا 
نمی تواند مبنای منطقی داشته باشد، از این رو تالش 
می کنند تا با صحنه سازی، خود را متضرر و با استناد 
به مندرجات آن، ایران را ناقض این پیمان بین المللی 

معرفی نمایند.
البته عوامل دیگــری مانند ابراز قدرت و اثبات 
ادعــای رهبری جهان در حالی که در مقابل انقالب 
اســالمی مستأصل شــده اند، جاسوســی از مراکز 
نظامی ایران و تکمیل اطالعات مورد نیاز، فرافکنی 
و تحت الشــعاع قرار دادن مشکالت داخلی آمریکا، 
ترغیب ایران برای پیش دســتی در خروج از برجام 
و مظلوم نمایــی در جهت مخــدوش نمودن چهره 

جمهوری اســالمی ایران نزد افــکار عمومی جهان 
و همچنین اثبات خوش خدمتی به رژیم اشــغالگر 
قدس و دلخوش کردن البی صهیونیستی ذی نفوذ 
در دولت آمریکا و امثال آن نیز در این یاوه گویی ها 

بی تأثیر نیست.
ماجرا هرچه که باشد، در دشمنی آمریکا با جهان 
اسالم و به خصوص تشدید فشارها به ایران اسالمی که 
استقالل و خوداتکایی کشور را هدف خود قرار داده 
و به تقابل با سیاســت های ظالمانه و افشای اهداف 
پلید غربی ها به ویژه آمریکایی ها برای ایجاد شکاف در 
جهان اسالم و سلطه و چپاول ثروت های موجود در 

منطقه مبادرت نموده، تردیدی وجود ندارد.
با این توصیف، این سؤاالت مطرح است که؛ اوالً 
با وجود سازمان های متعدد بین المللی و با توجه به 

اینکه برجام یک توافق چندجانبه )بین چند کشور( 
تلقی می شــود، آمریکا به چه حقی و با چه مجوزی 
)خــارج از اختیارات قانونی خود( در امور مربوط به 

سایر کشورها دخالت می کند؟ 
اصوالً چرا بایــد منابع اطالعاتی جعلی و کذب 
کشوری مانند آمریکا که در عین ادعای برخورداری 
از خبره ترین عناصر اطالعاتی )جاســوس و مزدور(، 
دقیق تریــن تجهیــزات اطالعاتی )سیســتم های 
ماهواره ای و جاسوســی( و پیشرفته ترین تجهیزات 
نظامی، قادر نیست تفاوت بین هواپیمای مسافربری 
ایرانی با هواپیمای نظامی را تشخیص دهد و آن را 
هدف قرار می دهد، برای تصمیم گیری های بین المللی 

مورد استناد قرار گیرد؟
چگونه می توان به سیســتم اطالعاتی کشوری 
که بارها کمک های به ظاهر انسان دوســتانه خود را 
از طریــق هوایی، روی مواضع تروریســت ها تخلیه 
نموده و متقاباًل بارها و بارها، مواضع جبهه مقاومت 
در عراق و ســوریه را مورد حمله هوایی قرار داده و 
همگی را سهوی و خطای انسانی یا سیستمی اعالم 

نموده است، اعتنا کرد؟
بــه چه دلیل باید اظهارات کشــوری که مردم 
عادی در پاکستان و کاروان عروسی در افغانستان را 
به جای کاروان تروریستی مورد هدف هواپیماهای 
نظامی و پهپادهای خود قرار می دهد و زیرساخت ها، 
بیمارستان ها و سایر مراکز خدماتی را در افغانستان، 
عراق و ســوریه را به اشتباه )بخوانید عمداً( بمباران 

می کند، اعتماد کرد؟
چرا باید اطالعات و منابع خبری آمریکایی ها مورد 
اســتناد نهادهای بین المللی قرار گیرد، در حالی که 
مدت ها پیش، کذب بودن این اطالعات، )حداقل در 
مورد وجود ســالح های کشتار جمعی در عراق(، به 
اثبات رسید و ثابت شده که این ادعا، فقط بهانه ای 
برای حمله به عراق و استقرار در کنار مرزهای ایران 

اسالمی بوده است؟
همه این موارد و صدها نمونه دیگر، همگی بیانگر 
این واقعیت اســت که یا ادعای آمریکایی ها درمورد 
تجهیزات و امکاناتی که در اختیار دارند، غیرواقعی 
و اغراق آمیز اســت که این خود نشانه آسیب پذیری 
آنهاست و یا اینکه اقدامات آنها در تمامی این موارد 
هدفمند و عامدانه بوده که در این صورت باید به عنوان 
جنایتکار جنگی مورد محاکمه قرار گیرند و یا اینکه 
متناسب با شرایط، هر دو فرضیه مصداق داشته که 
در این صورت نیز، چیزی از نقش جنایتکارانه و در 
عین حال ضعف قدرت نظامی و سیســتم اطالعاتی 

آمریکا کاسته نخواهد شد.
قطعاً به همین دلیل است که رهبر معظم انقالب 
در سخنرانی تاریخ 94/2/14 با  اشاره به تهدیدهای 
مقامات رسمی آمریکا همزمان با برگزاری مذاکرات 
هسته ای تأکید کردند: »من موافق مذاکره زیر شبِح 
تهدید نیستم. مسئوالن سیاست خارجی و مذاکره 
کنندگان باید خطوط قرمز و اصلی را به دقت رعایت 
کننــد و همزمان با ادامه مذاکرات، باید از عظمت و 
هیبت ملت ایران نیز دفاع کنند و زیر بار هیچ تحمیل، 

زور، تحقیر و تهدیدی نروند.«
احمدرضا هدایتی

شــرح عکس: روزگاری نه چندان دور سازمان های اطالعاتی آمریکا از وجود سالح های کشتار جمعی در 
عراق ســخن گفتند و با  این بهانه دولت بوش به اشغال عراق پرداخت که در جریان آن میلیون ها نفر کشته و 

زخمی شدند اما بعدها هیچ سالح اتمی یا کشتار جمعی یافت نشد

از انقالب پابرهنگان تا مکتب نیاوران!
محمدنجار صادقی

آگهی فقدان

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان آوج
قدیم آبادی

سند مالکیت بشماره مسلسل - 0070441 نسبت به ششدانگ یک باب 
خانه تحت پالک 81 فرعی از پالک 83 اصلی موســوم به حســن آباد 
واقع در بخــش ده قزوین ذیل ثبت 4550 صفحــه 232 دفتر امالک 
جلد 31 بنام زینب خانلوئی فرزند قاسمعلی دارای شماره شناسنامه 391 
ثبت و صادر و تســلیم گردیده است سپس برابر نامه شماره 941230 - 
94/12/26 شــعبه اول دادیاری... آوج ششدانگ مورد ثبت در قبال مبلغ 
پانصد میلیون ریال بازداشت شــده است و همچنین مازاد اول آن برابر 
نامه شــماره 950075 - 95/3/9 شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهر آوج 
)101 جزایی ســابق( در قبال مبلغ سیصد میلیون ریال بازداشت گردیده 
اســت سپس نامبرده با ارایه دو برگ استشهادیه تنظیمی دفترخانه 103 
تاکستان و برابر درخواست شماره 1396/348 - 95/2/25 اظهار نموده 
که سند مالکیت فوق االشاره بعلت نامعلومی مفقود گردیده و درخواست 
صدور ســند المثنی نموده است مراتب در اجرای تبصره یک الحاقی به 
مــاده 120 آئین نامه قانون ثبت مصوب 53/11/20 در یک نوبت آگهی 
می گردد تا هرکســی نســبت به ملک مورد آگهی ادعایی دارد از تاریخ 
انتشــار بمدت 10 روز ضمن ارائه مستندات خود مراتب اعتراض را کتبا 
به اداره ثبت اسناد و امالک آوج ارائه چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراض 

واصل نگردد سند المثنی صادر و تسلیم خواهد شد.

 دادنامه
پرونده کالســه 9609985183200255 شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سبزوار 

تصمیم نهایی شماره 9609975183200553
خواهان: آقای حسن کوشکی فرزند حسین با وکالت آقای علی خوش بخت فرزند رضا به 

نشانی سبزوار، خ مطهری ساختمان نظام مهندسی طبقه 1
خوانده: خانم صدیقه رحمتی اسک شهر فرزند قاسم به نشانی 

خواســته ها: 1- مطالبه خســارت تاخیر تادیه 2- مطالبه وجه چک 3- مطالبه خســارات 
دادرسی

رأی دادگاه
در خصوص دعوای آقای حسن کشــکی فرزند حسین با وکالت آقای علی خوشبخت به 
طرفیت خانم صدیقه رحمتی اســک شهر فرزند قاسم به خواسته الزام خوانده به پرداخت 
مبلــغ 220/000/000 ریــال وجه نقد بابت وجه قســمتی از یک فقره چک به شــماره 
8/313179 مورخ 1396/2/5 به عهده بانک ســپه شــعبه شــهریار با احتساب خسارات 
دادرســی و تاخیر تادیه؛ نظر به اینکه صدور چک مورد اختالف از جانب خوانده به داللت 
مندرجــات اوراق پرونده از جمله روگرفت چک و گواهینامه عــدم پرداخت بانک محال 
علیه محرز اســت و اینکه وجود چک در ید دارنده داللت بر اشتغال ذمه صادرکننده دارد 
و خوانده با وجود ابالغ وقت در دادگاه حاضر نشده و در قبال دعوای خواهان و مستندات 
ابرازی دفاعی نکرده و خواســته خواهان مصون از تعــرض باقی مانده لذا دادگاه  دعوای 
خواهان وارد و ثابت تشــخیص داده و مســتند به مواد 314 قانون تجارت و 198 و 519 
قانون آیین دادرســی مدنی و تبصره ماده 2 قانون صدور چــک حکم بر الزام خوانده به 
پرداخت مبلغ فوق بابت اصل خواســته و مبلغ 5/880/000 ریال بابت هزینه دادرســی و 
مبلغ 6/480/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل و نیز خســارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور 
چــک تا روز پرداخت در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. این رای غیابی و تا 20 روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف همین مدت قابل تجدیدنظر 

خواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان می باشد.
سیدعلی احمد میری- دادرس شعبه دوم 
دادگاه عمومی حقوقی سبزوار

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای نوبت اول

شرکت آب و فاضالب شهری استان ایالمدستگاه مناقصه گذار:

نصب و اجرای مخزن هوایی فلزی منطقه ویژه اقتصادیموضوع مناقصه:

شهر مهرانمحل اجرا:

4 ماهمدت زمان اجرا پروژه:

5/036/928/357 ریال )فهرست بهاء ابنیه- انتقال و توزیع آب روستایی سال 96(برآورد اولیه اجرای پروژه:

251/840/0000 ریال )ضمانت نامه بانکی برابر نمونه شماره1(مبلغ تضمین:

طرح های عمرانی شرکت )اوراق(محل پرداخت:

96/7/2آخرین مهلت فروش اسناد:

96/7/19آخرین مهلت ارائه پیشنهادات:

)پاکت  پاکت ج  زمان گشــایش 
96/7/22پیشنهاد قیمت(:

حداقل پایه 5 رشته ابنیهپیمانکاران مجاز شرکت کننده:

دفتر مدیرعامل شرکتمحل گشایش پاکت ها:

محل دریافت اسناد:
ایالم- خیابان شــهدای بدرآوی- کوچه شهید چکامه- دفتر مهندسین مشــاور آریو بهین طرح )در زمان خرید اسناد ارائه نامه اعالم آمادگی، گواهینامه صالحیت پیمانکاری، 

پرینت سایت ساجار و گواهینامه صالحیت ایمنی الزامی است.(
تلفن تماس: 08433336669

محل تحویل اسناد و پیشنهادها:
ایالم- میدان دفاع مقدس- شرکت آب و فاضالب استان ایالم- دفتر حراست

»ضمناً هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.«
تلفن تماس: 0843-2230120-7

جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت زیر مراجعه فرمایید:
http://iets.mporg.ir

روابط عمومی 
شرکت آب و فاضالب استان ایالم

وزارت نیرو
شرکت آب وفاضالب استان ایالم

)سهامی خاص(

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای سیدفرشاد میرحسینی قمصری برابر وکالتنامه 100154 مورخ 1396/5/10 دفتر 29 کرج 
از طرف سیدجالل الدین ســعادتی اردستانی و ناهید نیکویی ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه 
تصدیق شــده اعالم نموده است سند مالکیت ششــدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی واقع 
در طبقه اول ســمت جنوبی به مساحت 134/68 مترمربع قطعه 2 تفکیکی به شماره 27041 
فرعــی از 149 اصلــی مفروز از 20525 فرعــی از اصلی ذیل شــماره های دفتر الکترونیکی 
139620331011008885 و 139620331011008886 به شماره چاپی 020489 و 020488 
به ترتیب نســبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ به نام ســیدجالل الدین سعادتی اردستانی و 
نسبت به چهار دانگ مشاع از ششدانگ به نام ناهید نیکویی صادر و تسلیم گردیده است مفقود 
گردیده است و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است. لذا مراتب به استناد تبصره یک 
اصالحی به ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی 
وجود ســند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله نسبت به ملک مذکور باشد از تاریخ انتشار این 
آگهی به مدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم تا وفق 
مقررات عمل گردد بدیهی است چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضی واصل نشود و یا در صورت 
اعتراض اصل سند ارائه نگردد سند مالکیت المثنی طبق مقررات به متقاضی تسلیم خواهد شد.
قنبرپور- کفیل اداره ثبت ناحیه ۳ کرج م الف96/5180/ف

»مفقودی« 
)نوبت دوم(

مدرک دانشــنامه دکتــرای حرفه ای علوم آزمایشــگاهی 
اینجانــب مصطفی لطفــی فرزند محمد به شــماره ملی 
4579796330 صادره از دانشــگاه علوم پزشــکی مشهد 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

برابــر رأی شــماره 139660326006000755 - 1396/5/8 هیئــت اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحــد ثبتی حوزه ثبت ملک مالیر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای/ خانم 
غالمعلی کولیوند فرزند ســبزعلی بشماره شناسنامه 8 صادره از مالیر در ششدانگ 
یکباب خانه به مســاحت 95 متر مربع قسمتی از پالک یک اصلی اراضی دولت آباد 
واقع در بخش چهار مالیر خریداری از مالک رســمی آقــای علی پوردهقان محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراض 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواســت 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: 1396/6/1               تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/6/16
محمدرضا امینی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان مالیر

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

م الف 1454

آگهی تغییرات شرکت توسعه برق و انرژی امداد 
سهامی خاص به شماره ثبت 477۶44 

و شناسه ملی ۱4005۱۶۹۸00 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1395/7/6 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ماده 51 اساسنامه به شرح ذیل اصالح 
گردید: »ســال مالی شــرکت از روز اول بهمن ماه هر سال آغاز 
می شــود و در روز آخر دی ماه سال بعد به پایان می رسد.« محل 
شــرکت در واحد ثبتی تهران از نشــانی پیشین به نشانی جدید: 
تهران، بلوار کشاورز، خیابان شهید شوریده، پالک 5، طبقه 6، کد 
پســتی 1415965171 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه 
به شرح ذیل اصالح گردید: »هیئت مدیره مجاز است مرکز اصلی 

شرکت و شعب آن را در هر نقطه از داخل کشور تغییر دهد«.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی فقدان اسناد فروش
اینجانب محمد ثابت  علی اکبری فرزند غالمحسین شماره شناسنامه 612 صادره از گنبدکاووس 
مالک خودروی ســواری پژو 405 مدل 1387 به شــماره انتظامــی 486 س28 ایران59 به 
شماره موتور 12487083075 و شماره شاسی NAAM01CA38R280451 علت فقدان 
اســناد فروش تقاضای رونوشت المثنی ســند خودروی مذکور را نموده ام. لذا هر کسی ادعایی 
درخصوص خودروی فوق را دارد ظرف مدت ده)10( روز به دفتر منطقه ای ایران خودرو واقع در 
کیلومتر 6 جاده ساری به نکا جنب شرکت شمالیت مراجعه نمایند بدیهی است پس از انقضای 

مهلت مزبور مطابق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.

پروانه تردد یک ساله خودرو هیوندای سوناتا به شماره 
پالک 47117- اروند به رنگ سرمه ای مدل 2014 و 
شماره موتور G4KEDA281264 و شماره شاسی
kmheb41c2ea550409 مفقود شــده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

مدرک دانشــگاهی )دانشــنامه / گواهینامه موقت( اصغر سامی فرزند علی ش ش 
13132 صادره: تبریز در رشــته مهندسی تکنولوژی الکترونیک در مقطع کارشناسی 
ناپیوســته صادره از واحد دانشــگاه آزاد اســالمی واحد شبستر به شــماره تاییدیه 
0424525 )25/502( به تاریخ 90/07/05 در مورخ 96/04/25 مفقود یا سرقت شده 
و از درجه اعتبار ساقط است. از یابنده تقاضا می شود آن را به آدرس: آذربایجان شرقی 
شهرســتان شبستر - بلوار شــهرداری - جنب پارک آزادگان - مجتمع دانشگاه آزاد 
اســالمی واحد شبســتر - اداره امور فارغ التحصیالن به کد پستی 159-53815 و به 

شماره تلفن 04712221340 ارسال و یا تحویل فرمایند.

آگهی فقدان مدرک تحصیلی موقت )نوبت اول(
مدرک فارغ التحصیلی اینجانب اســمعیل محمدی فرزند ابراهیم به شماره 
شناســنامه 1141 صادره از مرودشــت در مقطع کارشناســی رشــته زبان 
انگلیســی صادره از واحد دانشگاهی آزاد اسالمی شیراز با شماره 5009/ف 
تاریــخ صدور 1379/3/21  مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشــد. از یابنده 
تقاضا می شــود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد شیراز کیلومتر 

5 شهرک صدرا ارسال نماید.

برگ ســبز وانت پیکان مدل 62 رنگ کرم 
به شــماره پالک 255 ع 58 ایــران 54 و 
شــماره شاسی 14112789 شــماره موتور 
1516212395 مفقــود گردیــده و از درجه 

اعتبار ساقط است.

شناسنامه مالکیت )برگ سبز( سواری پراید مدل 1382 به شماره 
انتظامی 996د66 ایران 59 و شماره موتور 00491454 و شماره 
شاسی S1412282963348 متعلق به اینجانب عادله مقصودلو 
فرزند ذبیح اله شــماره ملی 2122821108 و شــماره شناسنامه 
1150 صادره از گرگان مفقود گردیده از درجه اعتبار ساقط است.

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم آن
شماره پرونده 159/1/95 ح

خواهان: بانک انصار اندیمشک
خوانده: محمدجعفر محبی پویا

خواسته: مطالبه وجه
وقت رسیدگی: 96/7/16 ساعت 9/45

خواهان دادخواســتی تسلیم دادگاه عمومی اندیمشــک نموده که به شعبه یک 
شــورای حل اختالف مستقر در دادگاه ارجاع و به کالسه فوق الذکر ثبت گردیده 
که وقت رسیدگی به شــرح فوق تعیین شده علی ایحال به علت مجهول المکان 
بودن خوانده جهت درخواســت خواهان و دستور دادگاه به تجویز ماده 73 قانون 
آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود 
که خوانده ازنشر آگهی ظرف 20 روز به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت رسیدگی تعیین شده در 

جلسه دادگاه حضور یابد و اال دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.
دبیر شعبه یک شورای حل اختالف اندیمشک

استان خوزستان - شهرستان اهواز - انتهای  عامری  
اول نیوساید - مجتمع قضایی شهید تندگویان )انرژي(

منشی شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان اهواز - حالج پور

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
و دادخواست و ضمائم به 

آقای مازیار میرزائی 
فرزند البرز

خواهان آقای/ عیسی خون نوروزی پور فرزند خیری دادخواستی به طرفیت خوانده آقای/
مازیار میرزائی فرزند البرز به خواســته اعسار از هزینه تجدیدنظرخواهی مطرح که به این 
شعبه ارجاع و به شــماره پرونده کالسه 9609986110500002 شعبه 2 دادگاه عمومی 
حقوقی شهرســتان اهواز و بایگانی 960002 ثبت و وقت رســیدگی مورخ 1396/7/22 
ســاعت 12:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی 
مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده فوق الذکر و درخواســت خواهان مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده فوق الذکر از تاریخ انتشار 
آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی به اعسار از هزینه تجدیدنظرخواهی 

و استماع شهادت شهود در دادگاه حاضر گردد.

شماره ابالغنامه: 9610106110503046
شماره پرونده: 9609986110500002

شماره بایگانی شعبه: 960002

متن آگهی احضار متهم
)مربوط به دادسرا و نیز دادگاه در فرض عدم وجود کیفرخواست(

در پرونده کالســه 9409983645400346 این شعبه محمد یوسفی کورتی به اتهام سرقت مستوجب تعزیر 
تحت تعقیب قرار گرفته است. با عنایت به مجهول المکان بودن متهم و در اجرای مقررات ماده 115 قانون 
آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری به نامبرده ابالغ می گردد تا ظرف مهلت 30 روز 
از انتشار این آگهی جهت دفاع از اتهام انتسابی در این شعبه حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم حضور، 

مطابق مقررات رسیدگی غیابی بعمل خواهد آمد.
دادیار شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان سمیرم
حسینی نیا

برگ سبز خودروی ســواری 206 مدل 1384 به 
شماره انتظامی 532 ج 42 ایران 87 به شماره شاسی 
 10FX5X2386085 13801899 و شماره موتور
به نام خانم مهین ضیایی قندرقالو مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط است.

آگهی مزایده 
شماره ۹۶/۱7

مزایده گذار: فرماندهی آماد و پشتیبانی 
منطقه ۲ جنوب شرق نزاجا شیراز

فرماندهی آماد و پشــتیبانی منطقه دو جنوب شــرق نزاجا )شیراز( در نظر دارد 
تعداد 53 دستگاه انواع خودروی فرسوده اوراقی شامل )شانزده دستگاه خودروی 
جیپ km، شــش دستگاه خودروی اتوبوس، دو دســتگاه خودروی مینی بوس 
بنز، یک دســتگاه خودروی نیسان وانت، یک دستگاه خودروی مینی بوس رهرو، 
چهار دستگاه خودروی کامیونت رهرو، یک دستگاه خودروی بنز 911 کمپرسی، 
یک دستگاه خودروی کمپرســی لیالند، یازده دستگاه خودروی پیکان سواری، 
دو دســتگاه خودروی پیکان وانت، یک دســتگاه خودروی تویوتا وانت 1600،  
 2Fپنج دستگاه خودروی نیســان پاترول، دو دستگاه خودروی تویوتا آمبوالنس
و تعداد 276 قلم قطعات بالاســتفاده خودرویی جیــپ KM، تعداد 650 حلقه 
انواع الستیک فرسوده، 438 حلقه نوار و تویی فرسوده، تعدادی اقالم مهندسی، 
سررشــته داری، مخابــرات تجاری، ابــزار آالت کارگاهی فرســوده موجود در 

شهرستان اصفهان را از طریق مزایده به فروش برساند.
الف: متقاضیان شــرکت کننده در مزایده می توانند جهت دریافت اسناد مزایده، به 
مدت 10 روز، از زمان انتشــار آگهی در وقت اداری به آدرس شــیراز -  میدان 
ارتش، آماد و پش منطقه دو جنوب شــرق، مدیریــت خرید و پیمان یا از تاریخ 
96/6/25 الی 96/6/28 به آدرس شهرســتان اصفهان، اتوبان ذوب آهن، آمادگاه 

اصفهان، نقطه جمع آوری اقالم فرسوده مراجعه نمایند.
ب: تاریخ بازدید اقالم از روز شنبه مورخه 96/6/25 الی روز سه شنبه 96/6/28 و 
زمان فروش روز چهارشنبه مورخه 96/6/29 در سالن آمفی تئاتر آمادگاه می باشد.
ج: محــل رویت اقــالم:  اتوبان ذوب آهــن - پادگان آمــادگاه اصفهان، نقطه 

جمع آوری اقالم فرسوده می باشد.
د: متقاضیان باید 10 درصد قیمت پیشنهادی خود را به عنوان سپرده شرکت در 

مزایده به حساب مربوطه واریز و اصل فیش واریزی را ارائه نمایند.
دستگاه مزایده گزار در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

جهت کســب اطالعات بیشتر با شــماره تلفن 07137398082 تماس حاصل 
فرمائید.

نیروی زمینی
ارتش جمهوری اسالمی ایران

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای مجتبی صادقی فرزند حســینعلی به شماره شناسنامه 3025 به شــرح دادخواست به کالسه 116/96/ش ح 1 
از این دادگاه درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان حسینعلی صادقی فرزند یداله 
به شــماره شناســنامه 134 در تاریخ 1396/5/18 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به: 1- بهجت میرزائی فرزند فتح اله به شــماره شناسنامه 280 متولد 1338 صادره از سمیرم )همسر 
متوفی( 2- مجتبی صادقی به شــماره شناســنامه 3025 متولد 1366 صادره از ســمیرم )فرزند متوفی( 3- مرتضی 
صادقی به شــماره شناسنامه 120/007266/9 متولد 1370 صادره از ســیرم )فرزند متوفی( و الغیر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.

سیدمحمدفقیهی محمدآبادی- قاضی شورای حل اختالف شعبه اول شهرستان سمیرم


