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ابوالفضل عمویی ،سخنگوی کمیسیون امنیت ملی:

ترامپ،خاطره عیناالسد را مرور کند

سعید امینی
ابوالفضل عمویی ،سخنگوی کمیسیون
امنیتملیمجلسیازدهمدر گفتوگوبا«رسالت»
درباره تويیت ترامپ و متهم کردن جمهوری
اسالمی به دست داشتن در حمله به منطقه
سبز بغداد و کشته شدن پرسنل سفارت آمریکا
در عراق گفت :حمله به سفارت آمریکا در بغداد
نتیجه خشم مردم از حضور بیثابتساز این
کشور در منطقه بوده و پیش از آنکه ایاالت متحده به این بهانه علیه جمهوری
اسالمیدستبهاقدامغیرعقالنیبزند،بهتراستخاطرهبمبارانعیناالسدرا
مرور کند.سخنگوی کمیسیونامنیتملیوسیاستخارجیمجلسشورای
اسالمی گفت :رفتارهای اخیر ترامپ در روزهای پایانی ریاست جمهوریاش
به شدت هیجانی شده و گزارشهایی که از داخل آمریکا در رسانهها منتشر
و پخش میشود ،نشان میدهد که رفتارهای او از منطق روشنی برخوردار
نیست.وی افزود :یکی از ایدههایی که در ذهن بههمریخته ترامپ ظاهرا در
حال بروز است این است که بتواند شرایطی را به وجود بیاورد تا از آن شرایط
بتواند استفاده کند و فضای نظامی را در داخل آمریکا تحمیل کند.نماینده
ن که اخباری مبنی بر افزایش
مردم تهران در مجلس شورای اسالمی با بیان ای 
میزان نارضایتیها در میان نیروهای مسلح ایاالت متحده آمریکا منتشر شده
است ،یادآور شد :ترامپ در سیاست داخلی موفق نبوده؛ چون این روزها هم
ن که ترامپ
کرونا بیشترین کشتهها را در این کشور برجای گذاشته و هم ای 
نتوانسته ادعای وجود تقلب در انتخابات آمریکا را به اثبات برساند؛ بنابراین
از این جهت رفتارهای ترامپ از منطق روشن و راهبردی برخوردار نیست
و بیشتر تحت تأثیر هیجانات سیاسی است.عمویی بیان کرد :در خصوص
اتفاقی که درسفارت آمریکا در بغداد رخ داده باید گفت که جمهوری اسالمی
ی کند ،اما واقعیت این است
ایران هرگونه حمله به اما کن دیپلماتیک را رد م 
که رفتار آمریکا در منطقه و حضور بیثباتساز او در کشورهای منطقه باعث
خشم و ناراحتی افراد و مردم منطقه شده و این حمله میتواند وا کنش مردم
منطقهبهرفتارهایبیثباتسازآمریکاییهاباشد.اوضمنتأ کیدبرهوشیاری
کامل جمهوری اسالمی ایران به آمریکاییها هشدار داد که دست به اقدامات
غیرعقالنینزندودرهمینرابطه گفت:آمریکابهخوبیمیدانددرصورتانجام
اقدامات غیرعقالنی ،وا کنش جمهوری اسالمی ایران بسیار جدی و رسمی
خواهد بود .این کشور حتما خاطره حمله رسمی و بمباران پایگاه عیناالسد
رادر ذهنداردوالزماستمجدداچنینموضوعیرامرورومطالعه کندوبداند
چ کس شوخی ندارد.
که جمهوری اسالمی در دفاع از خود با هی 
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وحید عظیمنیا
ادامه از صفحه اول
البته برخیها هم که امروز نسبت به مجازات فالن
شخص جاسوس خبرنگا رنما فریاد واحسرتا سر
میدهندهرگزسوار قطار انقالبنبودند کهبخواهند
پیاده شوند آنها ابنالوقتهایی هستند که به
اقتضای روزگار رنگ عوض می کنند.
اما حیات عزتمندانه و سرشار از افتخارات انقالب
اسالمی در دنیایی که با قانون جنگل اداره میشود
و هرآنکس که قدرت نداشته باشد محکوم به مرگ
است ،نمیتواند تصادفی باشد بلکه محصول رهبر
داهیانهای است که نسبت ایشان با مردم نه نسبت
هر رئیس نظام سیاسی با مردمانش است.
انقالب اسالمی ایران به پیروزی نمیرسید مگر با
ن کهبنیانگذار کبیرانقالب
پیوندعمیقرهبروامت؛ای 
اسالمی به پشتوانه مردم به صورت رژیم طاغوت
سیلی زد ،رهبر حکیم انقالب هم به پشتوانه همین
مردم در طول بیش از چهار دهه ،کشتی انقالب را
از گردنههای سخت و سهمگين به ساحل آرامش
رسانده است.
یکیاز ساحتهایجنگاینچهاردههعلیهانقالب
اسالمی ،جنگ رسانهای بود که از همان فردای
انقالب شروع شد و هدف غایی آن ارسال چهرهای
نامطلوباز انقالباسالمیوشوراندنافکار عمومی
داخلی و خارجی علیه آن است اما اصالت امامین
انقالب اسالمی و نوع مواجهه اسالمی ایشان این
جنگ را خنثی کرده است و این به منزله نفی ضعف
رسانهای داخلی نیست .حتی آن بخشی از رسانهها
هم که از سر غیرت دینی و ملی به ماجرا ورود داشتند
در مقام دفاع بودند نه تبیین.
محصولچنینرهیافترسانهای کهدر ال کدفاعی
بودند ،مغفول ماندن انعکاس ماهیت پدرانه بودن
رهبری رهبر حکیم انقالب اسالمی است و آنطور که
باید و شاید به اطالع عموم نرسیده است.
ن کهانگارههاینادرستدربارهرهبریرهبرحکیم
ای 
انقالب مطرح شده و مخالفان کینهای انقالب نظیر
محسن مخملباف که به واسطه همین انقالب به

مهدی شریفیان ،عضو کمیسیون اجتماعی مجلس:

ارتباط قلبی عمیقی بین امت و رهبر وجود دارد
حانیه مسجودی
مهدی شریفیان ،نماینده تهران ،ری ،شمیرانات،
اسالمشهروپردیس گفت:بشریتدر آرمانیترینشکلحکومت
هایی کهبرایخودتصور می کندذاتابهدنبالاینچنینارتباطی
میان رهبران و امت است که در انقالب بزرگ اسالمی ما از بدو
شکل گیری تجربه شده است.مهدی شریفیان در گفتوگو
با «رسالت» درمورد مستند« غیررسمی» بیان کرد :مستند
غیر رسمی که به تازگی از رسانه ملی پخش شد از حیث موضوع
ن گونه دیدارهای
تازگی ندارد به این معنا که پیش از این هم ای 
صمیمانه با اقشار مختلف در طول دوره زعامت رهبر معظم
انقالب و قبل از آن در زمان ریاست جمهوری و  ، ...انجام می شد
و برخی هم رسانه ای شده است .شاید آنچه در این مستند

بیش از همه برای مردم و مخاطبان جذاب بود تکرار نمایش
لحظاتی است که نگاه جذاب و پدرانه مقام معظم رهبری را
در قاب رسانه مشاهده کرده و ارتباط بدون تکلف و بی تعارف
ایشان با همه مردم را می بینند.وی افزود :اساسا رهبر در جامعه
اسالمی و مسئول در حکومت اسالمی اینطور تعریف شده است
و این دیدارها و این گونه ارتباطات از این منظر هم چیز عجیبی
نیست .حاال ممکن است بروز و ظهور آن در قالب رسانه کم بوده
باشدویابرخیمسئوالنبرخالفمشیتعریفشدهبرایمدیران
حا کمیت اسالمی ،از مردم فاصله داشته باشند اما این وضعیت
تفاوتیدرسیرهرهبربزرگوارمانایجادنکردهوعالوهبرارتباطقلبی
که تک تک آحاد مردم با این عزیز دارند ،در دیدارها و ارتباطات
مردمی که به طور خصوصی و عمومی با ایشان شکل می گیرد

آ گهی دعوت مجمع عمومی فوقالعاده
نوبت اول شركت تعاونی مسكن
دانشآموختگان كشاورزی به شماره ثبت 6759
بنا به تصویب هیاتمدیره جلسه مجمع عمومی فوقالعاده نوبت اول شركت تعاونی
مسكن دانشآموختگان كشاورزی راس ساعت  11روز پنجشنبه مورخ  1399/10/18در
محلارومیه :گلشهر–2خیابان گلها–انتهایبیستمتری–نبشخیابانبیستمتریو
چهاردهمتری–مجتمعمسكونیدانشآموختگان كشاوری کشاورزیتشكیلمیگردد.از
عمومسهامدارانواعضایمحترمدعوتمیشودجهتاتخاذتصمیمراجعبهموضوعات
ذیلدر روز وساعتمقرر در محلتعیینشدهحضور بههمرسانندویاباتوجهبهمفادماده
 19آییننامه نحوه تشكیل مجامع عمومی در صورتی كه حضور عضوی در مجمع میسر
نباشد،میتواندحقرایخودرابهموجبوكالتنامهبهعضودیگریانمایندهتاماالختیار از
میاناعضاءیاغیراعضاءوا گذار نمایددر اینصورتهرعضویمیتواندعالوهبررایخود
حدا كثرسهرایباوكالتوهرشخصغیرعضوتنهایكرایباوكالتداشتهباشد.توضیح
اینكهوكالتنامههایعادیبایستییكروزبعدازانتشارآ گهیمذكورتایكروزقبلازتشكیل
مجمع به غیر از ایام تعطیل در محل دفتر شركت تنظیم شده و توسط هیاتمدیره بررسی
و تایید گردد و در غیر این صورت وكالتنامه رسمی حضور در مجمع بایستی به تایید یكی
از دفترخانههایاسنادرسمیرسیدهباشد.
دستورجلسه:
 -1اتخاذ تصمیم درخصوص تمدید مدت فعالیت شركت به استناد ماده شش
اساسنامه
تاریخ انتشار99/10/6 :
خ ش99/10/6 :
هیاتمدیره شركت تعاونی دانشآموختگان كشاورزی
5059
آ گهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی و
اراضی وفاقد سند رسمی
برابرآراءصادرههیاتحلاختالفقانونتعیینتكلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهای
فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان علیآباد كتول تصرفات
مالكانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است .لذا مشخصات متقاضیان و امالك
موردتقاضابهشرحزیربهمنظور اطالععمومدر دونوبتبهفاصله15روز آ گهیمیشود.
در صورتی كهاشخاصنسبتبهصدورسندمالكیتمتقاضیاناعتراضیداشتهباشند،
میتوانند از تاریخ انتشار اولین آ گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد
وامالكشهرستانعلیآباد كتولتسلیموپساز اخذرسید،ظرفمدتیكماهاز تاریخ
تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.
خانم خدیجه سوختسرائی فرزند حسینعلی به شماره شناسنامه  27و كد ملی
 4879818542صادره از رامیان در ششدانگ عرصه و اعیان یك قطعه زمین مزروعی
به مساحت  10580مترمربع مفروز و مجزاشده از پالك  – 16اصلی واقع در علیآباد
كتول – روستای حاجیكالته ،زمین كشاورزی بخش  6حوزه ثبت علیآباد كتول به
موجب نامه شماره ص 3/99/339/1047مورخ  1399/08/17اداره منابع آب و
مجوز شماره  1/91932مورخ  1399/08/10جهاد كشاورزی علیآباد و كالسه پرونده
1397114412005000268
تاریخ انتشار نوبت اول99/10/6 :
تاریخ انتشار نوبت دوم99/10/22 :
حجتاله تجری  -رئیس اداره ثبت اسناد
خ ش99/10/6 :
و امالك علیآباد كتول

آ گهی فقدان سند مالكیت
خانم سیدهآسیه شمسیپور به استناد  2برگ استشهاد محلی كه به امضاء شهود و به
گواهی دفترخانه شماره  6دامغان رسیده مدعی میباشد كه سند مالكیت ششدانگ
پالك  1274فرعی از  2529اصلی واقع در بخش یك دامغان كه به نام نامبرده صادر و
تسلیم گردیدهبهعلتجابجاییمفقودومالك درخواستصدورسندمالكیتالمثنی
را نموده است لذا مراتب به استناد ماده  120آییننامه قانون ثبت آ گهی میشود تا
چنانچه كسی مدعی انجام معامله نسبت به ملك مرقوم یا وجود اسناد مالكیت مذكور
نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این آ گهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را ضمیمه
اصل سند مالكیت به این اداره تسلیم و رسید دریافت نماید تا مورد رسیدگی قرار گیرد
واال پس از انقضای مدت مذكور و نرسیدن واخواهی و در صورت اعتراض اصل اسناد
ارائه نشود نسبت به صدور سند مالكیت المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد .ضمنا
برابر سند رهنی  1393/7/12-98004دفتر یك دامغان در رهن بانك رفاه شعبه مركزی
دامغان قرار دارد.
تاریخ انتشار99/10/6 :
رئیس ثبت اسناد و امالك شهرستان دامغان
د ش99/10/6 :

یوپنجم
سال س 
شماره9943

به بهانه پخش مستند «غیر رسمی» از رسانه ملی بررسی شد؛

رهبریپدرانه

اسمورسمیرسیدهاند،باعثتشدیدآنمیشوند،
ریشه در همین ضعف رسانهای داخلی دارد که
نتوانسته است آنطور که باید این رهبری پدرانه را
به تصویر بکشند.
اخیرا مستندی با عنوان «غیررسمی» در حال

به تصویرکشیدن دیدارهای رهبر حکیم انقالب با
جمعی از اهالی قلم و هنر است که به دیدارهای
پنجشنبهایمعروفاست.درایندیدارها،حاضران
از هر طیف و سلیقهای با هر دید ونگاهی هرآنچه در
دل دارند را مطرح می کنند و پاسخ میشنوند.

همین ا ر تبا ط صمیما نه و
قلبی به شکلی تجسم یا فته
دیده می شود و به طور کلی ارتباط
قلبیعمیقیبینامتورهبردرجامعه
اسالمی تعریف شده و وجود دارد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس
تأ کید کرد :برخالف تبلیغ رسانه
های غرب و آن چیزی که بوق های
رسانه ای دشمنان قسم خورده ایران ما سعی در القای آن
به ذهن مردم دارند ،ارتباط رهبر معظم انقالب با همه مردم
و حتی با بسیاری از منتقدین ،ارتباطی پدرانه و از سر لطف و
محبت و شفقت است و اصوال حا کمیت غرب و رسانه های
وابسته به آنها از اشاعه همین ارتباط رهبر و امت و فرا گیر شدن
آن در جوامع دیگر واهمه شدید دارند.شریفیان ادامه میدهد
که حا کمیت و رسانههای غربی از هر ابزاری برای کمرنگ کردن
ارتباط رهبر و امت یا بیاهمیت جلوه دادنش استفاده می کنند
و البته در این زمینه هم شکست خورده اند و خواهند خورد .چرا

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی
به طور فوقالعاده شركت سیمینبرق زریندشت
(سهامی خاص) به شماره ثبت 3492
آ گهی دعوت به مجمع عمومی عادی
به طور فوقالعاده شركت سیمین برق
زریندشت (سهامی خاص) به شماره ثبت
 3492به شناسه ملی 14006094828
بدینوسیله از كلیه سهامداران و اعضای شركت دعوت میشود تا در جلسه مجمع
عمومی عادی به طور فوقالعاده كه در ساعت  10صبح روز چهارشنبه مورخ 99/10/17
در محل دفتر شركت تشكیل میگردد ،حضور به هم رسانند.
دستورجلسه:
 -1انتخاب مدیران
 -2انتخاب بازرسین
 -3انتخاب روزنامه كثیراالنتشار
تاریخ انتشار99/10/6 :
خ ش99/10/6 :
هیاتمدیره شركت سیمین برق زریندشت
5057
رونوشت آ گهی حصر وراثت
آقای بسطام ملكشاهی دارای شماره شناسنامه  916به شرح دادخواست به كالسه
 901/99/4از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده كه
شادروانیاسرملكشاهیبهشمارهشناسنامه5810053947در تاریخ1398/12/20در
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حینالفوت آن مرحوم منحصر است به
 -1بسطام ملكشاهی فرزند امیربگ شش  5891799356متولد  1337پدر متوفی
 -2فرنگیس تقینژاد فرزند عبدمحمد شش  5819801695متولد  1347مادر متوفی
اینك با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یك نوبت آ گهی مینماید تا هر
كسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامهای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آ گهی
ظرف یك ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار99/10/6 :
مدیر دفتر شعبه  4شورای حل اختالف شهرستان ایالم
د ش99/10/6 :
آ گهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی و
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آرای صادره هیات/هیاتهای موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان ایرانشهر تصرفات
مالكانه بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است .لذا مشخصات متقاضیان و امالك
موردتقاضابهشرحزیربهمنظور اطالععمومدر دونوبتبهفاصله15روز آ گهیمیشود
در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت متقاضیان اعتراض داشته باشند،
میتوانند از تاریخ انتشار اولین آ گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد
و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،
دادخواست خود را به مراجع ذیصالح قضایی تقدیم نمایند.
-1بالمنازعبودنتصرفاتمتقاضیداردلذامالكیتمسعودشیهكیبهشناسنامهشماره
 5899كد ملی  3590566396صادره از ایرانشهر فرزند پیربخش در چهار و نیمدانگ
مشاعازششدانگیكبابساختمان(جایگاهسوخت)بهمساحت3726/20مترمربع
قسمتی از پالك شماره  – 13اصلی واقع در قطعه یك بمپور از بخش  12حوزه ثبت ملك
ایرانشهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر مینماید.
-2بالمنازعبودنتصرفاتمتقاضیداردلذامالكیتخانمروزانملكرودینیبهشناسنامه
شماره  2224كد ملی  3590541512صادره از ایرانشهر فرزند سابك در یك و نیمدانگ
مشاعازششدانگیكبابساختمان(جایگاهسوخت)بهمساحت3726/20مترمربع
قسمتی از پالك شماره  – 13اصلی واقع در قطعه یك بمپور از بخش  12حوزه ثبت ملك
ایرانشهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر مینماید.
تاریخ انتشار نوبت اول99/10/6 :
تاریخ انتشار نوبت دوم99/10/21 :
عبدالستار باركزهی
د ش99/10/6 :
رئیس اداره ثبت اسناد و امالك ایرانشهر

برخی حاضران اذعان دارند که با پیشداوری به
جلسه رفته اما بعد از جلسه به یک قضاوت دیگر
و البته صحیحتری دست یافتهاند .فار غ از آنچه
در این جلسات گذشته است ،نوع مواجهه رهبر
حکیم انقالب با حاضران و پای صحبت و درددل

که بشریت در آرمانی ترین شکل حکومت هایی که برای خود
تصور می کند ذاتا به دنبال اینچنین ارتباطی میان رهبران و
امتاست کهدر انقالببزرگاسالمیمااز بدوشکل گیریتجربه
شده است.وی تصریح کرد :ما به عینه دیده ایم که نوع رهبری
رهبر معظم انقالب در دنیای امروز یک نوع خاص و منحصر به
فرد از رهبری بر دلها بر مبنای عقل است به این معنا که این
رابطه عالوه بر آن که یک ارتباط عاطفی عمیق است و عقل و
درک مخاطبان ایشان در شئون و زمینه های مختلف به این
ارتباط عاطفی و عقالنی متصل می شوند و با تأیید فکر و اندیشه
خود به این رابطه دل می سپارند.شریفیان یادآور شد :امروز
شما به وضوح مشاهده می کنید که نفوذ کالم ایشان فقط در
میان مردم و بهویژه جوانان کشور ما نیست و به لطف تأییدات
الهی ،ملت های منطقه و جهان ،اعم از کشورهای اسالمی و
غیر اسالمی در اقصی نقاط عالم از آسیا تا اروپا و آمریکا و  ...گوش
جانخودرابرایشنیدنوپذیرفتن کالمواندیشهایشانباز کرده
اندوپذیرایمنطقوصالبتوصمیمتیهستند کهاز فرمایشات
ایشان به دست می آورند.

آ گهی دعوت به مجمع عمومی
فوقالعاده شركت سرمایهگذاری استان
آذربایجانشرقی (سهامی عام) به شماره
ثبت  20296و شناسه ملی – 10200258715
نماد :وساشرقی
مجمع عمومی فوقالعاده شركت سرمایهگذاری استان آذربایجانشرقی در ساعت
 11صبح روز دوشنبه مورخ  1399/10/29در محل دفتر شركت سرمایهگذاری استان
آذربایجانشرقی واقع در تبریز – فلكه دانشگاه – برج بلور – طبقه هفت – واحد ،A
برگزار میگردد .از كلیه سهامداران ،وكیل یا قائممقام قانونی صاحب سهم و همچنین
نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی ثبتی شركت دعوت میشود جهت اتخاذ تصمیم
نسبت به موضوع زیر در این جلسه حضور به هم رسانند.
دستورجلسه:
 -1تطابق اساسنامه شركت با نمونه اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار
نحوه اعالم و دریافت برگه حضور در جلسه به صورت حضوری و الكترونیكی
سهامداران محترم جهت دریافت كارت حضور در مجمع با در دست داشتن مدارك
هویتی در تاریخ  1399/10/29از ساعت  9الی  10صبح به آدرس تبریز – فلكه دانشگاه
– برج بلور – طبقه هفت – واحد  ،Aشركت سرمایهگذاری استان آذربایجانشرقی
مراجعه فرمایید.
جهتحضور الكترونیكیدر مجمعاز تاریخ1399/10/25بهتارنمایdima.csdiran.ir

مراجعه فرمایید.
تاریخ انتشار99/10/6 :
دعوتكننده به مجمع :هیاتمدیره شركت سرمایهگذاری
خ ش99/10/6 :
استان آذربایجانشرقی (سهامی عام)
رونوشت آ گهی حصر وراثت
آقایشهابحیدریدارایشمارهشناسنامه5بهشرحدادخواستبه كالسه1074/99/4
از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده كه شادروان
مرضیه آزادی به شماره شناسنامه  1034در تاریخ  1399/7/6در اقامتگاه دائمی خود
بدرود زندگی گفته و ورثه حینالفوت آن مرحوم منحصر است به
 -1شهاب حیدری فرزند احمد شش  6349921798متولد  1360همسر متوفی
 -2امیرمهدی حیدری فرزند شهاب شش  4491159297متولد  1397فرزند متوفی
 -3حجیه گلنظری فرزند امین شش  4500365508متولد  1327مادر متوفی
اینك با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یك نوبت آ گهی مینماید تا هر
كسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامهای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آ گهی
ظرف یك ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار99/10/6 :
مدیر دفتر شعبه  4شورای حل اختالف شهرستان ایالم
د ش99/10/6 :
آ گهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی و
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  1071هیات پنجم موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهایفاقدسندرسمیمستقردرواحدثبتیحوزهثبتملكبهارتصرفاتمالكانه
بالمعارضمتقاضیآقایمهدیمحمدیعزمفرزندنجاتعلیبهشمارهشناسنامه21339
صادرهازبهاردرششدانگیكبابخانهبهمساحت165/03مترمربعپالك11098فرعی
از139اصلیواقعدربهارخریداریمعالواسطهازمالكرسمیآقایحبیبالهوكیلیامجد
محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آ گهی
میشود در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت متقاضی اعتراضی داشته
باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آ گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره
تسلیموپساز اخذرسید،ظرفمدتیكماهاز تاریختسلیماعتراض،دادخواستخود
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت عدم انقضای مدت مذكور و
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول99/10/6 :
تاریخ انتشار نوبت اول99/10/21 :
هادی یونسی عطوف
مالف451 :
د ش99/10/6 :
رئیس ثبت اسناد و امالك

آنها نشستن و از همه مهمتر با روی گشاده به حرف
منتقدان گوش دادن مهم بوده و نشان از برخورد
پدرانه ایشان با همه است.
در یکی از همین جلسات ،از ضرورت دغدغهمندی
رهبر انقالب برای همه مردم ایران سخن گفته
میشود .ایشان در پاسخ می گویند همه مردم ایران
را دوست دارند و برای همه مردم ایران از هر گروهی
که باشند ،دعا می کنند چرا که به دعا خیلی عقیده
دارند .البته کیفیت دعا برای افراد متفاوت است؛
مثال دعا برای یکی همچون حاج قاسم عزیز با دعا
برای ذرهای همچون این قلم حتما متفاوت خواهد
بود.آنچه از این مستند به جای مانده ،انعکاس
تصویر حقیقی از رهبری پدرانه رهبر حکیم انقالب
است که از بیش از سه دهه پیش سکان هدایت
انقالب اسالمی ایران را به عهده گرفتهاند و به اذعان
دوست و دشمن به نحو مطلوب هدایت کردهاند
به طوری که جمهوری اسالمی ایران روزبهروز در
عرصه بینالمللی قوی ظاهر میشود تا جایی که
حل خیلی از معادالت منطقهای و بینالمللی بدون
حضور جمهوری اسالمی ایران غیرممکن است و یا
جایی که جمهوری اسالمی ایران اراده کند امری
ممکن شود ،ممکن میشود چرا که از آنچه حق
است دفاع می کند ،عرصه مقاومت در سوریه یکی
از همین ساحتهاست.
البته مشکالت داخلی که ریشه آن اقتصادی است،
نشئت گرفته از مدیریت فشل دولتهاست که
مسئولمستقیماصالحامورمعیشتیمردمهستند،
اما شوربختانه به واسطه ضعف مفرط مدیریتی،
دچار تعارض منافع شدن و ترجیح منافع شخصی
به منافع عمومی ،بیتدبیری مزمن و لجبازیهای
حزبی نتوانستهاند امور را آنطور که باید ،مدیریت
کنند.مجلس یازدهم که متصف به مجلس انقالبی
است ،گامهایخوبیبرایاصالحساختار اقتصادی
کشور برداشته است و امید میرود با روی کار آمدن
دولتی جوان و حزباللهی در گام دوم انقالب ،بیش
از پیش با حل مشکالت به تمدن نوین اسالمی
نزدیک شویم ،انشاءاهلل.

چند کلمه غیررسمی درباره «غیررسمی»
ادامه از صفحه اول
تفکیک میان آرمان خواهی حقیقی و شعاری نیز جایی معلوم می شود که سراغ
مسائل غیرممکن برویم ،درحالی که به فرموده رهبر حکیم انقالب باید «دنبال
آرمانهایحقیقیدر قالبولباسعملیآنبگردید.نبایددنبالایدهآلهاییبود
که عملی و اجرایی نیستند و نباید به کم قانع شد و از آن آرمانها دور ماند».
.3برآیند مستند «غیررسمی» امید بود .کسی در این جامعه حق ناامیدی ندارد.
پدر برای همه پدری می کند ولو ندانند یا متوجه نشوند که پدرانه دوستشان
دارد و برایشان دعا می کند .کشوری که رهبر و شخص اول آن ،این گونه اهل
استماع قول است ،اهل مشورت است ،اهل محبت و گذشت است؛ نگاه کالن
او به مسائل ،به حق ،کالن است نه به ادعا ،به سعادت و کامیابی خواهد
رسید .بچه های انقالب ،باید بایستند و در برابر طوفان حوادث ،راست قامت
بهپیش روند و نگرانی و ناامیدی جایی ندارد چرا که کشتی به دست اوست،
جمع است خاطرم.

آ گهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور
فوقالعاده نوبت اول شركت تعاونی مسكن
دانشآموختگان كشاورزی به شماره ثبت
6759
بنا به تصویب هیاتمدیره جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوقالعاده نوبت اول
شركت تعاونی مسكن دانشآموختگان كشاورزی راس ساعت  11روز دوشنبه مورخ
 1399/10/29در محل ارومیه :گلشهر  – 2خیابان گلها ،انتهای بیستمتری ،نبش
خیابانبیستمتریوچهاردهمتریمجتمعمسكونیدانشآموختگان كشاورزیتشكیل
میگردد.ازعمومسهامدارانواعضایمحترمدعوتمیشودجهتاتخاذتصمیمراجع
به موضوعات ذیل در روز و ساعت مقرر در محل تعیین شده حضور به هم رسانند و یا
با توجه به مفاد ماده  19آییننامه نحوه تشكیل مجامع عمومی در صورتی كه حضور
عضویدر مجمعمیسرنباشد،میتواندحقرایخودرابهموجبوكالتنامهبهعضودیگر
یا نماینده تاماالختیار از میان اعضاء یا غیراعضاء وا گذار نماید در این صورت هر عضوی
میتواند عالوه بر رای خود حدا كثر  سه رای باوكالت و هر شخص غیرعضو تنها یك رای
باوكالت داشته باشد .توضیح اینكه وكالتنامههای عادی بایستی یك روز بعد از انتشار
آ گهیمذكور تایكروز قبلاز تشكیلمجمعبهغیراز ایامتعطیلدر محلدفترشركتتنظیم
شده و توسط بازرس بررسی و تایید گردد و در غیر این صورت وكالتنامه رسمی حضور در
مجمع بایستی به تایید یكی از دفترخانههای اسناد رسمی رسیده باشد.
دستورجلسه:
 -1استماع گزارش هی اتمدیره و بازرس
 -2طرح و تصویب ترازنامه و سایر صورتهای مالی سال  1397و 1398
 -3طرح و تصویب بودجه پیشنهادی هیاتمدیره برای صرف هزینههای سال مالی
1399
 -4انتخاب یك نفر بازرس اصلی و یك نفر بازرس علیالبدل به علت اتمام مدت
ماموریت
 -5انتخاب  5نفر هیاتمدیره اصلی و  3نفر عضو علیالبدل هیاتمدیره به علت
اتمام مدت ماموریت
ضمنا كلیه كاندیداهای عضویت در سمت هیاتمدیره و بازرسی بایستی حدا كثر تا
ظرف مدت یك هفته از تاریخ انتشار آ گهی مذكور حدا كثر تا تاریخ  1399/10/14مدارك
شناسایی ذیل را با مراجعه به دفتر شركت واقع در ارومیه ،خیابان امام ،كوی مسجد
جوانمرد قصاب ،طبقه فوقانی ،سازمان نظام مهندسی كشاورزی ،دفتر شركت تعاونی
مسكن دانشآموختگان كشاورزی تحویل نموده و رسید دریافت دارند.
مدارك شامل :فتوكپی كارت ملی ،فتوكپی شناسنامه ،تصویر آخرین مدرك تحصیلی،
فتوكپی كارت عضویت نظام مهندسی ،تكمیل فرم كاندیدای عضویت در سمت
هیاتمدیره و بازرسی
تاریخ انتشار99/10/6 :
خ ش99/10/6 :
هیاتمدیره شركت تعاونی مسكن دانشآموختگان كشاورزی
5058

آ گهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی و
اراضی و فاقد سند رسمی
برابرآراءصادرههیاتحلاختالفقانونتعیینتكلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهای
فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان علیآباد كتول تصرفات
مالكانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است .لذا مشخصات متقاضیان و امالك
موردتقاضابهشرحزیربهمنظور اطالععمومدر دونوبتبهفاصله15روز آ گهیمیشود.
در صورتی كهاشخاصنسبتبهصدورسندمالكیتمتقاضیاناعتراضیداشتهباشند،
میتواننداز تاریخانتشار اولینآ گهیبهمدتدوماهاعتراضخودرابهادارهثبتاسنادو
امالك شهرستان علیآباد كتول تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یك ماه از تاریخ
تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.
آقاینعمتالهشیرآبادیفرزندعلیمحمدبهشمارهشناسنامه91و كدملی2269697197
صادره از علیآباد در ششدانگ عرصه و اعیان یك قطعه زمین مزروعی به مساحت
46468/560مترمربع مفروز و مجزا شده از پالك  – 16اصلی واقع در علیآباد كتول –
روستای حاجیكالته ،معروف اراضی میانروه بخش  6حوزه ثبت علیآباد كتول به
استناد نامه شماره  1/83868مورخ 1399/7/20
جهاد كشاورزی علیآباد و كالسه پرونده 1397114412005000269
تاریخ انتشار نوبت اول99/10/6 :
تاریخ انتشار نوبت دوم99/10/22 :
حجتاله تجری
خ ش99/10/6 :
رئیس اداره ثبت اسناد و امالك علیآباد كتول

