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خیلی کوتاه

 ترویج استکبارستیزی در دستور کار 
اتحادیه انجمن های اسالمی دانش آموزان

دبیرکل اتحادیلله انجمن های اسللامی دانش آموزان گفت: 
ترویج گفتمان استکبارسللتیزی بیش از پیش در دستور کار این 

اتحادیه قرار گرفته است.
حامد عامتی در جمع مسللئوالن این اتحادیه اظهار داشت: 

بحث مذاکرات هسللته ای این روزها جزو داغ ترین اخبار محسوب 
می شللود و نکته اول، در این مذاکرات، مشللخص شدن کیاست، 
مدیریت و رهبری حکیمانه رهبر معظم انقاب بر همگان اسللت. 
ایشللان به صراحت فرمودند که چه این مذاکرات به نتیجه برسد 

چه نرسد روحیه استکبارستیزی و مقاومت ملت ایران ادامه خواهد 
داشت و ما باید روحیه استکبارستیزی خود را حفظ کنیم.

وی گفت: حسب فرمایشات رهبر معظم انقاب، ترویج گفتمان 
استکبارستیزی در دستور کار این اتحادیه قرار گرفته است.

آگهى تحديد حدود اختصاصى ثبت امالك يك قسمت از بخش دو شهرستان بجنورد 
پيرو آگهى شــماره قبل به موجب ماده 14 قانون ثبت امالك تحديد حدود شــماره هاى به شرح ذيل: بخش 2 
بجنورد ، 125-  اصلى واقع در قريه عزيز ، ششــدانگ پالك 4263 فرعى مفروزى از 252 فرعى ، يك باب منزل 
مسكونى ، ملكى: فاطمه سلطانى فرزند قربان به هويت 2049 صادره بجنورد در روز پنج شنبه دوازدهم شهريور ماه 
يكهزار ســيصد و نود و چهار (94/06/12) ســاعت 11 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد. لذا به موجب ماده 
14 قانون ثبت امالك به صاحبان امالك و حقوق ارتفاقى و مجاورين شماره هاى فوق الذكر بوسيله اين آگهى اخطار 
مى گردد كه در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور به هم رسانند چنانچه هر يك از صاحبان امالك يا نماينده قانونى 
آنها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملك مورد آگهى با حدود اظهار شده از طرف مجاورين 
تحديد خواهد شد و اعتراضات مجاورين نسبت به حدود و حقوق ارتفاقى و نيز صاحبان امالك و حقوق ارتفاقى كه 
در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا سى روز از تاريخ تحديد حدود پذيرفته خواهد شد 
و در اجراى تبصره 2 ماده واحد قانون تعيين تكليف پرونده هاى ثبتى ، معترضين مى بايست از تاريخ تسليم اعتراض 
به اداره ثبت ظرف يكماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذيصالح قضائى تقديم و گواهى الزم از مراجع مذكور 

اخذ و به اين اداره تسليم نمايند. م الف/164 – تاريخ انتشار:1394/05/11
مهران وحدت - رئيس ثبت اسناد و امالك بجنورد

دادنامه
مرجع رسيدگى شوراى حل اختالف شماره 2- خواهان: بهروز مدد كارى فرزند غالمرضا اهل و ساكن سراوان 
خيابان آزادى ، خوانده: عبدالوهاب دهوارى اهل و ساكن سراوان خيابان عدالت – خواسته: الزام خوانده به انجام 
تعهد ، گردشكار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفيت خوانده باال تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين 
شورا و ثبت به كالسه 93/216 جرى تشريفات قانونى در وقت مقرر فوق جلسه شورا به تصدى امضا كنندگان زير 
تشكيل و با توجه به محتويات پرونده و با استعانت از خداوند متعال ختم رسيدگى را اعالم و به شرح زير مبادرت 
به صدور راى مى نمايد: (راى شورا) در خصوص تقديمى خواهان آقاى رضا آذوغ فرزند محمد نبى بطرفيت خوانده 
رشــيد ظفــرى فرزند حيات قلى به خواســته الزام خوانده به ايفاى تعهد در خصــوص پرداخت عوارض بيمه تامين 
اجتماعى و ماليات قانونى بدين شــرح كه اينجانب به موجب قرارداد شــماره 122 مورخ 91/11/16 خوانده دعوى 
متعهــد گرديــده كه پس از پايان كار حق بيمه كارگران تامين اجتماعى و عوارض شــهردارى و ماليات دولتى را طبق 
قــرارداد پرداخــت نمايد كه پرداخت ننموده و فعالً مجهول المكان ميباشــد و خوانده از طريق جرايد و آگهى دعوت 
گرديده در وقت مقرر در جلسه شورا حضور نيافته و هيچ گونه دليل شرعى و قانونى و در مقابل اظهارات خواهان 
دليلى ارائه نداده و نامبرده متن قرارداد را مورد قبول قرار داده و آن را امضاء نموده اســت لذا پس از بررســى 
اوراق و محتويــات پرونده و ســاير قرائن و امارات موجود در پرونده و پس از مشــاوره با اعضاء شــورا دادخواهى 
خواهان محرز و مسلم است لذا مستنداً به مواد 10و219و220و221 قانون مدنى و مواد 198و519 قانون آئين 
دادرسى مدنى مصوب 1379 خوانده را الزام به انجام تعهدات بابت اصل خواسته و مبلغ يكصد و پنجاه هزار ريال 
بابت هزينه دادرسى در حق خواهان محكوم مى نمايد راى صادره غيابى است كه پس از ابالغ به مدت 20 روز قابل 
واخواهى در همين شــورا ميباشــد و پس از آن به مدت 20 روز قابل تجديدنظــر خواهى در محاكم محترم دادگاه 

عمومى حقوقى سراوان ميباشد. شماره 94/88
قاضى شوراى حل اختالف شماره 2 سراوان

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى صحبت غمشادزهى داراى شناسنامه شماره 3700343566 به شرح دادخواست به كالسه 94-437 از 
اين شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان دادمحمد غمشادزهى بشناسنامه 
34 در تاريخ 1394/3/3 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1- 
بهنام غمشاد زهى فرزند داد محمد به ش ملى 3690920493 متولد 1385 صادره سراوان پسر متوفى 2- عمران 
غمشاد زهى فرزند دادمحمد به ش ملى 3691035442 متولد 1387 صادره سراوان پسر متوفى 3- عامر غمشاد 
زهى فرزند دادمحمد به ش ملى 3691259332 متولد 1390 صادره سراوان پسر متوفى 4- جابر غمشاد زهى 
فرزند داد محمد به ش ملى 3691498280 متولد 1393 صادره سراوان پسر متوفى 5- الناز غمشاد زهى فرزند 
دادمحمد به ش ملى 3691344682 متولد 1391 صادره سراوان دختر متوفى 6- الهام غمشاد زهى فرزند داد 
محمد به ش ملى 3690746973 متولد 1383 صادره سراوان دختر متوفى 7- مراد بى بى ارضى زهى فرزند درك 
به ش ملى 3700344767 متولد 1360 صادره سراوان همسر متوفى 8- مرواريد غمشاد زهى فرزند درويش به 
ش ملى 3700026501 متولد 1342 صادره سراوان مادر متوفى 9- صحبت غمشاد زهى فرزند دينار به ش ملى 
3700343566 متولد 1338 صادره سراوان پدر متوفى ، وارث ديگرى ندارد، واينك با انجام تشريفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از 

تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يكماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. بشماره 94/89
رئيس شعبه يكم شوراى حل اختالف مركزى سراوان- سيد عبدالصمد ساداتى

 
رونوشت آگهى حصر وراثت

آقاى على خداوردى داراى بشــماره شناســنامه 729 به شــرح دادخواست به كالســه 71/94 از اين دادگاه 
درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان اصغر خداوردى به شماره شناسنامه 826 
در تاريخ 1394/1/12  اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به : افراد 
زير 1- على خداوردى به ش ش 729 فرزند اصغر صادره از تهران پسر متوفى 2- موسى خداوردى فرزند اصغر به 
ش ش 21598 صادره از تهران پسر متوفى 3- سيده كلثوم خداوردى فرزند خليل به ش ش 11 صادره از دماوند 
همسر متوفى 4- مريم خداوردى فرزند اصغر به ش ش 2131 صادره از تهران دختر متوفى 5- خديجه خداوردى 
فرزند اصغر به ش ش 268 صادره از تهران دختر متوفى 6- هما خداوردى فرزند اصغر به ش ش 53261 صادره 
از تهــران دختــر متوفى 7- كبرى خداوردى فرزند اصغر به ش ش 4506 صادره از تهران دختر متوفى 8- آســيه 
خداوردى فرزند اصغر به ش ش 1628 صادره از تهران دختر متوفى 9- ليال خداوردى فرزند اصغر به ش ش 243 
صادره از تهران دختر متوفى، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا 
هركسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يكماه به دادگاه تقديم 

دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف/2558
رئيس شعبه 12 شوراى حل اختالف جابان

آگهى تحديد حدود اختصاصى ثبت امالك يك قسمت از بخش دو شهرستان بجنورد 
پيرو آگهى شماره قبل به موجب ماده 14 قانون ثبت امالك تحديد حدود شماره هاى زير: 125- اصلى واقع در 
بخش 2 بجنورد ، موسوم به قريه عزيز ، ششدانگ پالك 4241 فرعى مفروزى از 94 فرعى ، يك باب منزل مسكونى 
، ملكى: على ســليمى طراقى فرزند برات به هويت 2 صادره بجنورد در روز ســه شنبه هفدهم شهريور ماه يكهزار 
سيصد و نود و چهار (94/06/17) ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد. لذا به موجب ماده 14 قانون 
ثبت امالك به صاحبان امالك و حقوق ارتفاقى و مجاورين شماره هاى فوق الذكر بوسيله اين آگهى اخطار مى گردد كه 
در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور به هم رسانند چنانچه هر يك از صاحبان امالك يا نماينده قانونى آنها در موقع 
مقرر حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملك مورد آگهى با حدود اظهار شده از طرف مجاورين تحديد خواهد 
شد و اعتراضات مجاورين نسبت به حدود و حقوق ارتفاقى و نيز صاحبان امالك و حقوق ارتفاقى كه در موقع مقرر 
حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا ســى روز از تاريخ تحديد حدود پذيرفته خواهد شــد و در اجراى 
تبصره 2 ماده واحد قانون تعيين تكليف پرونده هاى ثبتى ، معترضين مى بايست از تاريخ تسليم اعتراض به اداره 
ثبت ظرف يكماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذيصالح قضائى تقديم و گواهى الزم از مراجع مذكور اخذ و به 

اين اداره تسليم نمايند. م الف/165 – تاريخ انتشار:1394/05/11
مهران وحدت - رئيس ثبت اسناد و امالك بجنورد

متن آگهى
با توجه به اينكه خانم فرزانه غياثى و محمد غياثى با وكالت خانم پرى نگين طال زاد دادخواستى مبنى برموت 
فرضى بطرفيت آقاى عبدالرضا غياثى و دادســتان محترم ايالم تقديم اين دادگاه نموده كه تحت كالســه 699/94 
اين دادگاه ثبت شده است و وقت رسيدگى آن ساعت 10/30 صبح مورخه 94/9/18 تعيين وقت رسيدگى شده 
اســت لذا حسب درخواست مدعى و دســتور دادگاه وفق ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى بلحاظ مجهول المكان 
بودن خوانده مراتب يك نوبت آگهى تا ظرف بيست روز به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى خود نسخه ثانى 

دادخواست و ضمائم اخذ نمايد در غير اينصورت دادگاه غياباً اتخاذ تصميم خواهد نمود.
دادرسى شعبه چهارم دادگاه حقوقى ايالم

آگهى ابالغ نظريه كارشناسى به عباسعلى پرتويى (برارى مومجى)
بــا توجه بــه مجهول المــكان بودن در خصــوص پرونده كالســه 930831 اجــراى احــكام مدنى موضوع 
محكوميت نامبرده به پرداخت 114890000 ريال بابت نفقه در حق خديجه مقتدايى بدينوسيله به شما ابالغ 
مى گردد كه با توجه به (توقيف پالك) و وصول نظريه كارشناســى آقاى محســن مزينى كه پالك 394/96 شــما 
جمعاً 110000000 ريال ارزيابى شــده اســت بدينوســيله به نامبرده ابالغ چنانچه اعتراضى داريد كتباً ظرف 

سه روز اعالم نماييد. م الف/2556
مدير اجراء احكام مدنى دادگسترى دماوند

رونوشت آگهى حصروراثت 
خانم زهرا فقانى بيلندى فرزند حسن داراى شناسنامه شماره 4 به شرح دادخواست به كالسه 941213 
ازايــن دادگاه درخواســت صدورگواهــى حصروراثت را نموده وچنين توضيح داده اســت كه شــادروان فاطمه 
ســعادت بيلندى به شناســنامه شماره 1346 در تاريخ 81/5/28 در اقامتگاه دائمى خود را خود رافوت نموده 
اســت وورثه حين الفوت آن مرحوم منحصراســت به:1- زهرا فقانى بيلندى فرزند حســن ش ش 4 نســبت با 
متوفى دختر 2- مهدى نقى زاده فرزند حســين ش ش 1239 نسبت با متوفى همسر. اينك با انجام تشريفات 
مقدماتى درخواست مزبوردريك نوبت آگهى مى گردد تا هركسى اعتراضى دارد ويا وصيت نامه اى ازمتوفى نزد 

اوباشد ازتاريخ نشرنخستين آگهى ظرف يك ماه به دادگاه تسليم دارد واال گواهى صادرخواهد شد.
رئيس شعبه40 شوراى حل اختالف استان قم 

آگهى ابالغ وقت تحقيقات بدوى و احضار متهم
شــماره بايگانى شــعبه: 940174- نظر به اينكه در پرونده كالســه 940174 متهم آقاى محمد يزدانى 
فرزند على به اتهام صدور چك پرداخت نشــدنى از ســوى اين داديارى تحت تعقيب مى باشــد و ابالغ احضاريه 
به واســطه معلوم نبودن محل اقامت وى ممكن نگرديده اســت. لذا مقتضى اســت بدين وسيله در اجراى ماده 
174 قانون آيين دادرسى كيفرى مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف يك ماه از تاريخ انتشار آگهى در شعبه هشتم 
داديارى جهت پاسخگوئى به اتهام وارده حاضر گردد، بديهى است در صورت عدم حضور پس از يكماه رسيدگى 

غيابى و اقدام قانونى معمول خواهد شد. م الف/833
دفتر شعبه هشتم داديارى دادسراى عمومى و انقالب كرمانشاه

آگهى احضار متهم
در پرونده شــماره 9409988474200625 شعبه دادستانى دادسراى عمومى و انقالب گيالنغرب آقاى 
كورش نادرى رجبى فرزند عبداله به موجب شــكايت نوراله اســماعيلى پور فرزند عزيز به اتهام سرقت و سوء 
اســتفاده از چك تحت تعقيب قرار دارد با توجه به معلوم نبودن محل اقامت وى و عدم امكان ابالغ احضاريه و 
عدم دسترســى به او طبق ماده 174 قانون آيين داردســى كيفرى مراتب يك نوبت در روزنامه ــ آگهى و متهم 

ظرف مهلت يك ماه احضار مى شود پس از انقضاى مهلت مذكور تصميم الزم گرفته خواهد شد. 
داديار دادسراى عمومى و انقالب شهرستان گيالنغرب

آگهى ابالغ وقت تحقيقات بدوى و احضار متهم
شــماره بايگانى شــعبه: 940456- نظر به اينكه در پرونده كالســه 940456 متهم آقاى آرمين عليزاده 
به اتهام خيانت در امانت از ســوى اين داديارى تحت تعقيب مى باشــد و ابالغ احضاريه به واسطه معلوم نبودن 
محل اقامت وى ممكن نگرديده است. لذا مقتضى است بدين وسيله در اجراى ماده 174 قانون آيين دادرسى 
كيفرى مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف يك ماه از تاريخ انتشــار آگهى در شــعبه هشتم داديارى جهت پاسخگوئى 
به اتهام وارده حاضر گردد، بديهى اســت در صورت عدم حضور پس از يكماه رســيدگى غيابى و اقدام قانونى 

معمول خواهد شد. م الف/831
دفتر شعبه هشتم داديارى دادسراى عمومى و انقالب كرمانشاه

آگهى ابالغ وقت تحقيقات بدوى و احضار متهم
شــماره بايگانى شــعبه: 940262- نظر به اينكه در پرونده كالسه 940262 متهم آقاى حميدرضا گوهر 
پور به اتهام جعل و اســتفاده از ســند مجعول از ســوى اين داديارى تحت تعقيب مى باشــد و ابالغ احضاريه به 
واسطه معلوم نبودن محل اقامت وى ممكن نگرديده است. لذا مقتضى است بدين وسيله در اجراى ماده 174 
قانون آيين دادرســى كيفرى مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف يك ماه از تاريخ انتشــار آگهى در شــعبه هشــتم 
داديارى جهت پاسخگوئى به اتهام وارده حاضر گردد، بديهى است در صورت عدم حضور پس از يكماه رسيدگى 

غيابى و اقدام قانونى معمول خواهد شد. م الف/830
دفتر شعبه هشتم داديارى دادسراى عمومى و انقالب كرمانشاه

متن آگهى
خواهان/ شــاكى ســميه كوليوند دادخواســتى به طرفيت خوانده/ متهم محســن زهره وندى به خواسته 
مطالبــه مهريــه تقديم دادگاه هاى عمومى شهرســتان بروجرد نموده كه جهت رســيدگى به شــعبه اول حقوقى 
شــوراى حل اختالف شهرســتان بروجرد واقع در بروجرد بلوار شــهيد بهشــتى (نيروگاه) – روبروى پارك ارجاع 
و به كالســه 9409986705100110 ثبت گرديده كه وقت رســيدگى آن 1394/06/14 و ساعت 11/00 
تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن خوانده/ متهم و درخواست خواهان/ شاكى و به تجويز ماده 73 
قانون آيين دادرســى دادگاه هاى عمومى وانقالب در امور مدنى و دســتور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از 
جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى شــود تا خوانده/ متهم پس از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشــانى كامل خود نســخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى 

حاضر گردد. 
مدير دفتر دادگاه حقوقى شعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان بروجرد

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
بدينوسيله به متهم مجهول المكان آقاى احمد گودرزى فرزند شاه محمد كه مشخصات بيشترى از وى در 
دسترس نمى باشد ابالغ ميشود به موجب محتويات پرونده كالسه 9309986622600997 متهم به تخريب 
منابع طبيعى ميباشــد لــذا نظر به اينكه وقت رســيدگى به اين پرونده مورخ 1394/06/17 ســاعت 11:00 
تعيين شــده اســت جهت رســيدگى و اخذ توضيح در اين مرجع واقع در دادگسترى بروجرد شعبه 103 دادگاه 
كيفرى 2 حاضر گردد عدم حضور مانع از تصميم دادگاه نميباشد. اين آگهى به تجويز ماده 115 ق آ د ك جهت 

ابالغ قانونى به نامبرده يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار درج ميگردد.
مدير دفتر شعبه محاكم عمومى (جزايى) بروجرد

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
بدينوســيله به كيومرث صمدى مجهول المكان كه مشــخصات بيشترى از وى در دسترس نمى باشد ابالغ 
مــى گردد به موجب محتويات پرونده كالســه 94/8730/2311/01/10 متهــم به عدم رعايت نظامات دولتى 
منتهى به ايراد صدمه بدنى غيرعمدى به ميزان 90 درصد اســت ظرف ســى روز از تاريخ انتشــار آگهى براى 
دفاع از اتهام انتسابى در شعبه دوم داديارى دادسراى عمومى و انقالب بروجرد حاضر شويد بديهى است عدم 
حضور مانع از ادامه تحقيقات و رســيدگى نبوده و تصميم قانونى اتخاذ خواهد گرديد. اين آگهى به تجويز ماده 
174 قانون آئين دادرســى كيفرى جهت ابالغ قانونى به نامبرده يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار 

درج مى گردد.
داديار شعبه دوم دادسراى عمومى و انقالب بروجرد

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
بدينوســيله به ليال ميرزايى مجهول المكان كه مشــخصات بيشترى از وى در دسترس نمى باشد ابالغ مى 
گردد به موجب محتويات پرونده كالســه 9309986707601939 متهم به تحصيل مال مســروقه است ظرف 
ســى روز از تاريخ انتشــار آگهى براى دفاع از اتهام انتسابى در شــعبه دوم داديارى دادسراى عمومى و انقالب 
بروجرد حاضر شــويد بديهى اســت عدم حضور مانع از ادامه تحقيقات و رسيدگى نبوده و تصميم قانونى اتخاذ 
خواهــد گرديــد. اين آگهى به تجويز ماده 174 قانون آئين دادرســى كيفرى جهت ابــالغ قانونى به نامبرده يك 

نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار درج مى گردد.
داديار شعبه دوم دادسراى عمومى و انقالب بروجرد

آگهى  تغييرات
  شــركت ايرانشــهر  توس  سهامى خاص  به شــماره  ثبت  18821 و شناسه ملى  10380343690 به 
استناد  صورتجلسه  هيئت مديره مورخ 1393/10/01 تصميمات  ذيل اتخاذ شد:  آقاى  امير محمد  صديقى  
به سمت مديرعامل  و رئيس هيئت مديره  و آقاى مهدى  جلوه  گر به سمت  نايب  رئيس  هيئت مديره  و خانم  
اعظم يزدانى  به ســمت عضو  هيئت مديره   انتخاب  و كليه اســناد  و اوراق بهادار و تعهدآور شــركت از قبيل  
چك  ســفته  بروات  قراردادها و عقود اســالمى  با امضاءمشــترك  آقاى  امير محمد   صديقى و مهدى  جلوه گر  
همراه با  مهر شركت  معتبر ميباشد   با ثبت اين مستند  تصميمات  تعيين سمت  مديران  تعيين دارندگان  حق 
امضاء انتخاب شده  توسط متقاضى  در سوابق الكترونيك  شخصيت  حقوقى مرقوم  ثبت و در پايگاه  آگهى هاى 

سازمان  ثبت قابل دسترس ميباشد  .م الف: 18821 تاريخ انتشار: 94/5/11
 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى 

 مرجع  ثبت شركت ها و موسسات غير تجارى مشهد

آگهى  تغييرات 
 شــركت ايرانشــهر  توس  ســهامى خاص  به شماره  ثبت  18821 و شناســه ملى  10380343690 به 
استناد  صورتجلسه  مجمع  عمومى  عادى  بطور فوق العاده   مورخ 1393/10/01 تصميمات  ذيل اتخاذ شد:

 اعضاى  هيات مديره  عبارتند از  : آقاى  امير  محمد  صديقى  آقاى مهدى جلوه  گر  و خانم اعظم  يزدانى  
بايگى  براى مدت  دو سال  انتخاب  و آقاى مجيد  اتحاديان  به سمت بازرس  اصلى  و آقاى  محمد رضا هاشمى  
به سمت  بازرس  على البدل  براى  مدت  يك سال مالى  انتخاب شدند  با ثبت اين  مستند  تصميمات   انتخاب 
مديران   انتخاب بازرس  انتخاب شده  توسط متقاضى  در سوابق  الكترونيك   شخصيت  حقوقى مرقوم  ثبت  و 

در  پايگاه  آگهى  هاى  سازمان  ثبت  قابل دسترس ميباشد م الف: 18821 تاريخ انتشار: 94/5/11
 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى 

 مرجع  ثبت شركت ها و موسسات غير تجارى مشهد

متن آگهى
خواهان/ شــاكى بخشــعلى عبداالحدى دادخواســتى به طرفيت خوانده / متهم محمد حســين بختيارى و 
فريده منصورى به خواسته اثبات مالكيت (مالى) تقديم دادگاههاى عمومى شهرستان بهارستان نموده كه جهت 
رسيدگى به شعبه ششم دادگاه عمومى (حقوقى) شهرستان بهارستان واقع در كيلومتر 25 نسيم شهر- ميدان 
هفت تير- ابتداى بلوار خيرآباد- دادگسترى شهرستان بهارستان ارجاع و به كالسه 9409982988600217 
ثبت گرديده كه وقت رســيدگى و اجراى قرار معاينه محلى آن 1394/06/26 و ســاعت 10/00 تعيين شــده 
اســت به علت مجهــول المكان بودن خوانده/متهم و درخواســت خواهان/ شــاكى و به تجويز مــاده 73 قانون 
آيين دادرســى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دســتور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد 
كثيراالنتشــار آگهى مى شــود تا خوانده/ متهم پس از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشــانى كامل خود نســخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر 

گردد. م الف/194
متصدى امور دفترى دادگاه شعبه ششم دادگاه عمومى (حقوقى) شهرستان بهارستان

متن آگهى
خواهان/ شــاكى امــان اهللا نوروزنى دادخواســتى به طرفيت خوانــده /متهم غالمرضا رئــوف مهرپور به 
خواســته تقديم دادگاههاى عمومى شهرستان بهارستان نموده كه جهت رسيدگى به شعبه ششم دادگاه عمومى 
(حقوقى) شهرســتان بهارســتان واقع در كيلومتر 25 نســيم شــهر- ميدان هفت تير- ابتداى بلوار خيرآباد- 
دادگســترى  شهرستان بهارستان ارجاع و به كالسه 9409982988600060 ثبت گرديده كه وقت رسيدگى 
آن 1394/8/3 و ســاعت 12 تعيين شــده اســت بــه علت مجهول المــكان بودن خوانده/متهم و درخواســت 
خواهان/شــاكى و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرســى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دســتور 
دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده/متهم پس از نشر آگهى و اطالع 
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نســخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در 

وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد. م الف/195
متصدى امور دفترى دادگاه شعبه ششم دادگاه عمومى (حقوقى) شهرستان بهارستان

آگهى فقدان سند مالكيت
ســند مالكيت ششدانگ پالك شــماره 46/275 بخش سه ثبتى شــاهرود در صفحه 334 دفتر 68 ذيل 
شــماره 6605 به نام على احمدى صادر و تســليم گرديده است سپس مالك با ارائه دو برگ استشهاديه محلى 
اعالم نموده اســت كه ســند مالكيت به علت جابجايى مفقود گرديده است و تقاضاى صدور سند مالكيت المثنى 
نمــوده اســت لذا برابر تبصــره يك ماده 120 آييــن نامه قانون ثبت مراتــب يك بار در يكــى از روزنامه هاى 
كثيراالنتشــار آگهى تا هر كس نسبت به صدور ســند مالكيت اعتراض دارد و يا سند مالكيت در دست وى مى 
باشــد و يا مدعى انجام معامله اى اســت مراتب را ظرف مدت حداكثر 10 روز پس از انتشار آگهى كتبا به اداره 
ثبت اسناد و امالك شاهرود اعالم در غير اينصورت پس از انقضاى مهلت قانونى اعتراض سند مالكيت المثنى 

وفق مقررات صادر خواهد شد. بشماره 582595 مى باشد.- تاريخ انتشار: 94/5/11
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شاهرود

آگهى فقدان سند مالكيت
ســند مالكيت شــش دانــگ پالك شــماره 3630/4 باقيمانده بخش يــك ثبتى شــاهرود در صفحه 578 
دفتر 56 ذيل شــماره 6592 به نام غالمرضا بهرامى صادر و تســليم گرديده اســت و بموجب ســند صلح خيار 
19308-1387/09/17 دفتر 3 شــاهرود به مهرزاد بهرامى صلح خيارى گرديده اســت سپس مالك با ارائه 
دو برگ استشــهاديه اعالم نموده اســت كه ســند مالكيت به علت نقل و مكان مفقود گرديده اســت و تقاضاى 
صدور ســند مالكيت المثنى نموده اســت لذا برابر تبصره يك ماده 120 آيين نامــه قانون ثبت مراتب يك بار 
در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشــار آگهى تا هر كس نســبت به صدور ســند مالكيت اعتراض دارد و يا سند 
مالكيت در دســت وى مى باشــد و يا مدعى انجام معامله اى اســت مراتب را ظرف مدت حداكثر 10 روز پس از 
انتشــار آگهى كتبا به اداره ثبت اسناد و امالك شــاهرود اعالم در غير اين صورت پس از انقضاى مهلت قانونى 
اعتراض سند مالكيت المثنى وفق مقررات صادر خواهد شد. بشماره چاپى 0146848 مى باشد بموجب اسناد 
رهن 17111و 17112 و17114-1391/01/26 دفتر 20 شــاهرود و 16223 و 16238 و 16239 مورخ 

1392/04/31 دفتر 36 شاهرود در رهن بانك ملت قرار دارد.تاريخ انتشار: 94/5/11
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شاهرود

آگهى مزايده 
شــماره بايگانى شــعبه: 920006- زمان برگزارى مزايده:1394/06/04- نوبــت مزايده: نوبت اول ، 
محل برگزارى مزايده: اجراى احكام حقوقى دادگاه بيســتون – در خصوص پرونده كالســه 920006 به ســود 
مسعود محمدى و به زيان حاجيعلى رضايى دائر بر پرداخت اجور وفق نظريه كارشناسى مضبوط در پرونده واحد 
اجــراى احكام بخش بيســتون در نظر دارد اموال غير منقول موصوف در زير بــا مطابق ماده 137 قانون اجراى 
احكام مدنى به فروش برســاند: مشــخصات مال غيرمنقــول: نام و نام خانوادگى صاحب مــال: حاجيعلى رضايى 
-1- مقدار 34403 مترمربع از اراضى زراعى آبى داراى يك حلقه چاه واقع در ابتداى جاده شهرستان هرسين 
بــه مبلــغ جمعا به مبلغ 1720150000 ريال پايه 2- مقدار 23936 مترمربــع از اراضى زراعى ديم واقع در 
ابتداى جاده هرسين به مبلغ 359040000 ريال پايه 3- يك حلقه چاه برقى واقع در جنب كشتارگاه بيستون 
درون باغ مثمر به طول متوســط به مبلغ 390000000 ريال پايه – ســاعت و روز و محل مزايده: 94/06/4 
ســاعت 10 صبح الى 11 ضمناً مورد مزايده توسط كارشــناس رسمى به تاريخ 93/12/27 ارزيابى شده است 
طالبين و خريداران مى توانند پنج روز قبل از موعد مزايده به اين اجرا واقع در دادگاه عمومى بخش بيستون 
مراجعه  تا ترتيب مالحظه آنها از اموال موضوع آگهى فراهم شود. مزايده از قيمت ارزيابى شده شروع ميشود 
و هر كس كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايد برنده مزايده شناخته خواهد شد و برنده مزايده مكلف است 10 
درصد بهاى پيشــنهادى را فى المجلس به عنوان سپرده به حساب سپرده دادگسترى توديع و رسيد دريافت و 
باقيمانده آن را حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ مزايده به حساب مزبور واريز كند در صورت عدم پرداخت 
بقيــه بهــاى مال در موعد مقرر مطابــق ماده قانون اجراى احكام مدنى ســپرده فوق الذكر پس از كســر هزينه 
مزايده به نفع دولت ضبط خواهد شــد پس از احراز صحت جريان مزايده توســط دادگاه دستور سند انتقال به 

نام خريدار صادر مى شود و هزينه نقل و انتقال بر عهده خريدار است.
مدير دفتر دادگاه عمومى بخش بيستون

آگهى فقدان سند مالكيت
آقاى سيد رضا ميرنظامى طبق وكالتنامه شماره 89108-86/11/10 و تفويض وكالت شماره 89110-
86/11/1 دفترخانــه 3 كــرج به وكالت از طرف مالك آقاى قدرت اله آژير ضمن تســليم دو برگ استشــهاديه 
ـ  تصديق شــده اعالم نموده اســت كه سند مالكيت ششدانگ يكباب خانه به مساحت 208/22 مترمربع قطعهـ 
تفكيكى به شــماره 9651 فرعى از 157 از اصلى مفروز از پالك 3360 فرعى از اصلى مذكور واقع در اراضى 
كرج جزء حوزه ثبتى شهرســتان كرج مورد ثبت 448348 صفحه 311 جلد 1310 امالك به نام قدرت اله آژير 
ثبــت و صادر گرديده و برابر تصميم هيات ــ شــماره 2092-72/4/23 به متقاضى منتقل شــده و به موجب 
ـ مى باشــد به علت اســباب كشــى مفقود گرديده و تقاضاى صدور  ـ در رهنـ  ـ دفتر خانهـ  ســند رهنى شــمارهـ 
ســند مالكيت المثنى نموده اســت لذا مراتب به استناد تبصره يك اصالحى به ماده 120 آئين نامه قانون ثبت 
در يك نوبت آگهى مى شــود تا چنانچه كســى مدعى وجود سند مالكيت نزد خود و يا انجام معامله نسبت به ملك 
مذكور باشــد از تاريخ انتشــار اين آگهى به مدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالكيت به اين 
اداره تســليم تا وفق مقررات عمل گردد بديهى اســت چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضى واصل نشــود و يا در 
صورت اعتراض اصل ســند ارائه نگردد ســند مالكيت المثنى طبق مقررات به متقاضى تســليم خواهد شد. م 

الف/23678
اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه 1 كرج

آگهى ابالغ وقت
بدينوســيله به خانم الهام كاويانى باغبادرانى كه فعالً مجهول المكان مى باشد ابالغ مى گردد كه آقاى محمد 
احســان خديور دادخواستى به خواســته مطالبه وجه به طرفيت شما تقديم كه به كالسه 940053 ثبت و براى 
روز 94/6/17 ســاعت 10/30 وقت رســيدگى تعيين گرديده، لذا مراتب جهــت تقاضاى خواهان و در اجراى 
مقــررات مــاده 73 قانون آئين دادرســى مدنى دادگاه هــاى عمومى و انقالب يك نوبت در يكــى از روزنامه هاى 
كثيراالنتشــار محلــى همدان درج مى گردد خوانــده مى تواند ظرف يك ماه از تاريخ انتشــار آگهى جهت دريافت 
نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم به شــعبه 144 واقع در ميدان بيمه انتهاى كوچه مشكى شوراى حل اختالف 
همدان مراجعه و در روز و ســاعت مقرره فوق در جلســه رســيدگى حاضر و هرگونه دفاعى دارد به عمل آورد 
واال شورا غياباً رسيدگى و تصميم مقتضى صادر خواهد نمود و چنانچه منبعد آگهى الزم شود يك نوبت و مدت 

آن ده روز خواهد بود. 
دبيرخانه 144 شوراى حل اختالف همدان

دادنامه
شــماره بايگانى شــعبه: 940066- خواهان: آقاى محمد ناصرى فرزند اكبر به نشــانى شهرستان همدان 
شــهرك بهشــتى امالك نيكان ، خواندگان: آقاى حامد زندى فرزند حميد به نشــانى شهرســتان همدان شــهرك 
بهشتى بلوك دى شركت شيشه درب 5 دست چپ – رضا سريشى فرزند حسن مجهول المكان ، خواسته: الزام 
به تنظيم ســند – گردشكار: خواهان دادخواستى به خواســته فوق به طرفيت خوانده تقديم داشته كه پس از 
ارجاع به اين شــعبه و ثبت و اجراى تشــريفات قانونى ، قاضى شــورا پس از مشورت با اعضا حوزه به شرح آتى 
الذكر به استعانت از خداوند منان مبادرت به صدور راى مى نمايد. (راى قاضى شورا)  در خصوص دادخواست 
آقــاى محمد ناصرى بطرفيت آقايان 1- حامد زنديه 2- رضا سريشــى خواســته تقاضاى صدور حكم خواندگان 
دعوى مبنى بر تنظيم ســند رسمى پيكان سوارى شماره 325ج97- ايران 18 فعالً مقوم 30/000/000 ريال 
با منظور نمودن هزينه دادرسى نظربه دادخواست و اظهارات خواهان و كپى مدارك ضم پرونده و اقامه شهود 
توســط خواهــان كه انجام معامله و در تصرف مالكانه داشــتن خودرو توســط ايشــان را تاييــد نمودند و اينكه 
خواندگان عليرغم ابالغ قانونى در جلســه رســيدگى حاضر نگرديده ودفاعى در قبــال دعوى خواهان از خود به 
عمل نياورده اند لذا دعوى خواهان را به شكل حاضر ثابت تشخيص داده و با توجه به اينكه طى پاسخ واصله از 
پليس راهور مالك خودرو را آقاى رضا سريشى معرفى گرديده است به استناد مواد 237 و 362 قانون مدنى 
و مــواد 198و515 قانون آيين دادرســى مدنى راى به محكوميت خوانده رديف 2 به حضور در يكى از اســناد 
رســمى و تنظيم و انتقال سند خودرو پيكان ســوارى به شماره انتظامى 325ج97- ايران 18 به نام خواهان با 
پرداخــت الباقى ثمن معاملــه و پرداخت مبلغ 240/000 ريال بابت هزينه دادرســى و 220/000 ريال بابت 
خســارت دادرســى در حق خواهان صادر و اعالم مى گردد و نسبت به خوانده رديف 1 با توجه به اينكه مالكيتى 
در خودرو مذكور ندارد به استناد بند 4 ماده 84 قانون آيين دادرسى رد دعوى خواهان صادر و اعالم ميگردد 
راى صادره غيابى محســوب و ظرف مدت بيســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين شورا و پس از انقضاى 

اين مدت ظرف بيست روز قابل تجديدنظر در محاكم عمومى شهر همدان مى باشد.
قاضى شوراى حل اختالف شهر همدان

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى 
فاقد ســند رســمى.برابر راى شــماره 1394603180040037343-94/04/07 هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى مســتقر در واحد ثبتى رودبار تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى قربانعلى صادقپور داكدره فرزند ابراهيم در : 1- ششــدانگ يكباب خانه و محوطه 
به مســاحت 255/85 مترمربع به پالك 591 مجزى شــده از پالك 59 واقع در داكدره سنگ اصلى 6 بخش 18 
گيالن. به آدرس واقع در رودبار- محله داكدره  گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى كه اشــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته 
باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ 
رســيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى 
است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.تاريخ 

انتشار نوبت اول: 94/5/11 تاريخ انتشار نوبت دوم: 94/5/26 
  268

رييس ثبت اسناد رودبار – پور احمد 

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى 
فاقد ســند رســمى.برابر راى شــماره 139460318004003781-94/04/07 هيــات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى مســتقر در واحد ثبتى رودبار تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى على قيامى پشــته فرزند يونس  در : 1- ششــدانگ يكباب خانه و محوطه به مساحت 
720/35 مترمربع به پالك 920 مجزى شده از پالك 1 و 4 متصل به هم  واقع در پشته  سنگ اصلى 21 بخش 
20 گيالن. به آدرس واقع در رستم آباد- پشته  گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى كه اشــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته 
باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ 
رســيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى 
است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.تاريخ 
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آگهى رونوشت حصر وراثت
خواهان رونوشــت حصر وراثت عبدالخالق آريا صفت فرزند عبدالطيف به شرح دادخواست تقديمى ثبت 
شــده به كالسه 9409987430500452 از اين دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح 
داده كــه شــادروان عزيز اله آريا صفت در اقامتــگاه دائمى خود در تاريــخ 1394/4/23 بدرود حيات گفته و 
ورثــه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به :1- عبدالخالق آريا صفــت ش ش 1072 پدر متوفى 2- ظريف 
د بداب ش ش 311 مادر متوفى 3- ســميرا ولى نژاد ش ش 4220393102 همســر متوفى ، اينك با انجام 
تشــريفات مقدماتى درواســت مزبور يك نوبت آگهى مى گردد تا چنانچه شخصى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه 
اى از متوفــى نزد او مى باشــد از تاريخ نشــر آگهى ظرف مــدت يك ماه به اين دادگاه تقديــم دارد واال گواهى 

صادر خواهد شد.
مسئول دفتر شعبه پنجم شوراى حل اختالف شهرستان ياسوج

 گالیه هاشمی از تأمین اجتماعی 
و بیمه سالمت ایرانیان

وزیر بهداشت از بیمه های تأمین اجتماعی و سامت 
ایرانیان در خصوص عدم انجللام تعهد به قول هایی که در 
جلسه گذشته شورای عالی پیوند داده بودند، گایه کرد.

به گزارش تسللنیم، سید حسن هاشللمی در پنجمین 
جلسلله شورای عالی پیوند با بیان اینکه باید در کشور زیر 
سللاخت های پیوند عضو را فراهم کرد، اظهار کرد: انتظار 
نداریم که تا 2 سللال دیگر تمام اقدامات انجام شللود و به 
نتیجه برسللد بلکه انتظار داریم تا 10 سال آینده ایران از 
نظر پیوند عضو سیمای متفاوتی نسبت به وضعیت موجود 

داشته باشد.
وزیر بهداشللت گفت: در دانشللگاه ها باید اعتبارات و 
نیز افراد متخصص مرتبط با پیوند حضور داشللته باشند، 
بنابراین ایجاد سازمان برای پیوند اعضاء و یا تقویت اداره 

پیوند اعضاء وزارت بهداشت ضروری به نظر می رسد.
هاشللمی با اشللاره به عدم وجود شورای عالی پیوند در 
سللال های گذشته افزود: در دولت یازدهم این شورا تشکیل 
شد و تصمیمات جهادی و بزرگی را گرفت اما هنوز مشکات 
زیللادی وجود دارد کلله اطمینان دارم بللا توجه به همت و 

دلسوزی اعضای شورا این کاستی ها بر طرف خواهد شد. 
وزیر بهداشت با گایه از بیمه های تأمین اجتماعی و 
سامت ایرانیان در خصوص عدم انجام تعهد به قول هایی 
که در جلسلله گذشللته شللورای عالی پیوند داده بودند، 
گفللت: بیمه ها متعهد شللدند که هزینه هللای مربوط به 
دارو، تجهیزات، هتلینگ و آزمایشات بخش پیوند عضو را 

پرداخت کنند اما متاسفانه این اقدام صورت نگرفت.
هاشمی در خصوص اعضای شورای عالی پیوند گفت: 
شما خودتان را وقف این امر انسان دوستانه و خیرخواهانه 

کردید و بعید است که چنین نسلی دوباره تکرار شوند.

شیوع باالی سرطان معده در کشور
عضو هیأت  علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
گفت: مصرف بیللش  از اندازه نمللک در وعده هاي غذایی، 

احتمال ابتا به سرطان معده را افزایش می دهد.
احمللد عامللری در گفت وگو با فللارس گفت: یکی از 
شللایع ترین سرطان ها در بین مردان ایرانی سرطان معده 
اسللت که عوامل ژنتیکی، مصرف زیاد غذاهای نمک دار، 
مصرف زیاد سللیگار و رژیم های غذایی کم فیبر و چاقی از 
عوامل ابتا به این بیماری است. همچنین مصرف نکردن 
موادی که حاوی آنتی اکسللیدان اسللت؛ مثل سبزی های 
تازه و همچنین افزایش مصرف فست فودها و مواد حاوی 

نیترات درصد ابتا به این سرطان را افزایش می دهد.
دبیر انجمن کلینیکال آنکولوژی ایران گفت: ناراحتی 
گوارشی مبهم یا درد خفیف شکم، تهوع مختصر ولی دائم 
یا سوزش سر دل است که مدت طوالنی همراه فرد است و 
همچنین عائم دیگر مثل وجود خون در مدفوع، استفراغ، 
خستگی و ضعف شدید یا کاهش وزن شدید ممکن است 
از عوامل ابتا به این سللرطان باشللد و باید توسط پزشک 

متخصص معاینه و بررسی شود.

چرا ایللران نمي تواند به خاطر 
درحـــاشيه

گروه جامعه
فرآورده هللاي خونللي آلللوده 
فرانسلله غرامت دریافت کند؟ 
تاکنون اخبار منتشللره مبني بللر دریافت غرامت از 
سللوي برخي کشللورها از جمله عراق بود اما اکنون 

این خبر هم تکذیب مي شود.
رئیس سللازمان انتقال خون با اشللاره به اینکه به 
دلیللل مباحث حقوقللی نمی توانیم از فرانسلله درباره 
فرآورده های آلوده خونی غرامت بگیریم، گفت: ولی این 
مطالبه ایران می تواند همیشه بهترین چانه زنی سیاسی 

باشد کما اینکه در مذاکرات با 1+5 نیز استفاد شد.
به گزارش تسنیم، علی اکبر پورفتح اهلل در نشست 
خبری به مناسللبت رونمایی از سللامانه هم  خون یار 
درباره اقدامات سللازمان انتقال خللون برای گرفتن 
غرامت ایران از فرانسلله با توجه به حضور وزیر امور 
خارجه فرانسلله در تهران درباره فرآورده های آلوده 
خونی اظهللار کرد: در این باره باید عنوان کنم وقتی 

 آلللوده بودن فرآورد های خونی در ایران مطرح شللد 
مربوط به30 سللال قبل بود یعنی زمانی که بیماری

HIV یک بیماری نوظهور در دنیا شللناخته شده به 
طوری که این بیماری در بیماران کشللورهای غربی 

بسیار بیشتر بود.
وی ادامه داد: مثا در فرانسه 80 درصد بیماران 
تاالسللمی این کشور دچار HIV شدند و چون این 
بیماری نوظهور بود شخص لوران فابیوس نخست وزیر 
اسللبق فرانسه و دیگر مسللئوالن این کشور با وجود 
آنکه به دادگاه فراخوانده شدند ولی در نهایت تبرئه 

شدند زیرا این آلودگی تعمدی نبود.
پورفتح اهلل ادامه داد: بر اسللاس پیگیری هایی که 
انجللام دادیم امکان گرفتن غرامت ایران از فرانسلله 
امللکان ندارد ولللی می توانیم  آلودگللی فرآورده های 
خونی فرانسلله را در معادالت و برخوردهای سیاسی 

به عنوان یک ابزار استفاده کنیم.
رئیللس سللازمان انتقللال خللون بللا تاکیللد بر 

امکان چانه زنی سیاسللی ایللران از ابزار آلودگی های 
فرآورده هللای خونللی فرانسلله عنوان کللرد: همین 
چانه زنی هللا دربللاره این موضللوع در مذاکرات 5+1 
صللورت پذیرفت و ایران توانسللت از این موضوع در 

این مذاکرات استفاده کند.
وی در پاسخ به این پرسش که اگر امکان دریافت 
غرامت ایران از فرانسه امکانپذیر نیست چرا فرانسه 
به برخی از کشورها پرداخت کرده است، گفت: این 
غرامت که با کمک شرکت های فرانسوی در قبال آن 
خسارت آلودگی به برخی کشورها پرداخت کرده اند 
متفاوت اسللت زیرا ما هنوز نتوانسللته ایم یک سند 
رسللمی محکومیت مسئوالن فرانسللوی درباره این 

فرآورده های آلوده خونی یافت کنیم.
پورفتللح اهلل خاطرنشللان کللرد: بر این اسللاس 
حتللی وقتی بنده به عراق سللفر کردم به جد دنبال 
چگونگی دریافت غرامت بیماران عراقی از فرانسلله 
بودم ولی متوجه شللدیم که شللرکت های فرانسوی 

کلله فرآورده های خونللی آنان آلوده بللود به چنین 
کشللورهایی کمک هایی داشتند ولی این کمک ها به 
عنوان غرامت نبوده اسللت بنابرایللن تنها کاری که 
ما می توانیم دربللاره فرآورده های آلوده خونی انجام 
دهیم اسللتفاده از چانه زنی های سیاسی در معادالت 
و مجامللع بین المللی اسللت که یک مللورد آن را در 

مذاکرات1+5 انجام دادیم.
وزارت بهداشت عراق دي ماه سال 93 خواستار 
اعطای غرامت به خانواده کسانی شد که خون آلوده 
به ویروس ایدز را که توسللط یک شللرکت فرانسوی 

وارد عراق شده دریافت کرده اند.

کمیسللیون بهداشللت و محیط زیسللت پارلمان 
عللراق در آن زمللان اعام کللرد: وزارت خارجه علیه 
شللرکت فرانسوی ماریو اعام شللکایت کرده و آن را 
بلله صادر کردن فراورده های خونللی آلوده به ویروس 
نقص سیستم دفاعی بدن )ایدز( در دهه هشتاد قرن 
گذشته متهم کرد. یک تیم حقوقی برای پیگیری این 

شکایت تشکیل شده است.
مقامات وزارت بهداشللت تاکنون شکایتي را از 
این شرکت فرانسوي نکرده اند اما دولت عراق عاوه 
بر شللکایت بر اساس اخباري که منتشر شده غرامت 

هم دریافت کرده است.

جهيزیه  عروس از ۱۲ تا ۱۰۰ ميليون
 وام ازدواج دردی دوا نمی کند

با گشت و گذار در بازار پر طمطراق جهیزیه 
شــــهر ر در پایتخت و محاسبه سر انگشتی قیمت ها د

مي توان گفت که باید 12 میلیون در جیب 
داشته باشی تا بشود یک جهیزیه آبرومندانه و حداقلی تهیه کرد.

به گزارش مهر، بعد از انتشار گزارش هایی در مورد هزینه هاي 
آقا داماد از خواستگاری تا عروسی که حدود 20 میلیون تومان شد 
و همچنین انتشار گزارش جشن هاي عروسی 100 میلیون تومانی 
در تهران این بار به سللراغ بازار جهیریه ویژه عروس خانم ها رفتیم. 

بازاری پر طمطراق که امروزه به بازاری مکاره تبدیل شده است.
در بازار جهیزیه باید کفش آهنی پا کرد و پرسان پرسان بهترین 
کاال و ارزان تریللن آن را برای جهیزیه خریللد. در این میان انتخاب 
لوازم اصلی آشللپزخانه مانند اجاق گاز، یخچال، ماشین لباسشویی 
و جاروبرقی و... از اهمیت بیشتری برخوردار است و به قول معروف 
پیشانی جهیزیه محسوب مي شللود. با عروس و دامادهای جوان در 
بازار همراه شللدیم تا نحوه خرید جهیزیلله را گزارش کنیم. برخی 
فقط قیمت مي پرسیدند و به هم خیره مي شدند و برخی هم کارت 
فروشللگاه را گرفته و گروهی هم سفارش خرید می دادند. همه جور 

عروس دامادی را دیدیم .... از کم درآمد تا قشر پردرآمد!
نکته قابل تامل این بود که در میان بازار لوازم خانگی )امین حضور 
تهران( برخی خانواده ها بیشللتر بلله دنبال کاالی ایرانی و برخی به 
دنبال کاالی خارجی بودند. یکی از فروشللندگان کاالهای ایرانی در 
گفت وگویي می گوید: افرادی بوده اند که از وضع مالی بسللیار خوبی 
برخللوردار بوده اند اما تاکید بر خرید کاالی ایرانی داشللته اند. وقتی 
سللوال کردیم می گویند ایرانی باید کاالی ایرانی بخرد تا هم چرخ 

اقتصاد بچرخد و هم کشللور رونق بگیرد. برخی از این خریداران بر 
اساس فرمایشات و تاکیدات مقام معظم رهبری و برخی هم بر اساس 

شعار کاالی ایرانی رونق اقتصادی بر این تفکر استوار هستند.
اما در این میان برخی خانواده ها به  دلیل قیمت پایین کاالهای 
ایرانی به سمت خرید جهیزیه ایرانی می روند در حالی که میل شان 
به کاالی خارجی است. وقتی با آنها گفت وگو کردیم گفتند کاالی 
ایرانللی مرغوبیت خوبی نللدارد. هرچند شللاید گارانتی و خدمات 
پس از فروش آنها وطنی باشللد اما آنچه از یخچال و گاز و ماشین 
لباسشویی خارجی می خواهیم در ایرانی نیست و اصا ایرانی قدرت 

رقابت با خارجی را ندارد.
با حضور در برخی از فروشگاه های ایرانی از چند و چون قیمت 
لللوازم خانگی با برند و مارک های ایرانی سللوال کردیم. که به طور 
میانگین می توان گفت که اگر عروس و دامادهای جوان قصد خرید 

کاالی ایرانی دارند قیمت ها فعا اینطور است:
اجاق گاز: از 800 هزار تومان تا 1.۴ میلیون تومان
یخچال: از ۷00 هزار تومان تا 3.۷ میلیون تومان

جاروبرقی: از 380 تا ۴50 هزار تومان
ماشين لباسشویی: از 900 هزارتومان تا 1.۶ میلیون تومان

ماکروفر: 590 هزارتومان
در میان کاالهای خارجی هم پس از گشت و گذار در بازار به یک 

نسبت میانگین رسیدیم که مي توان به شرح ذیل عنوان کرد:
اجاق گاز: از 2.۷00 تا 5.5 میلیون تومان

یخچال: از 2.5 میلیون تا 11 میلیون تومان
جاروبرقی: از 500 هزار تومان تا 1.2 میلیون تومان

ماشين لباسشویی: از 1.۷ میلیون تا ۴ میلیون تومان
ماکروفر: از ۴00 هزار تومان تا 1.۶ میلیون تومان

تلویزیون: از 1.2 میلیون تا 3 میلیون تومان
گللزارش میدانی در بازار شللوش و مولوی کلله مرکز توزیع و 

عرضه چینی و بلور و لوازم جهیزیه اسللت هم قیمت های جدیدی 
را به دست ما داد.

قوری و کتری: از ۶0 تا 2۴0 هزار تومان
سرویس قابلمه تفلون: از 120 تا 250 هزار تومان

قاشق و چنگال: از 220 تا ۴80 هزار تومان
ميز اتو: از 20 تا 200 هزار تومان

سرویس چينی: از 250 هزار تومان تا 1.5 میلیون تومان
سرویس و تکه هاي بلور: از 100 هزار تومان تا یک میلیون تومان

فرش ماشينی ۶ متری: از ۴00 تا 900 هزار تومان
آیينه و شمعدان: از 200 و 350 هزار تومان تا 2 میلیون تومان

اتوی بخار: از ۶0 هزار تومان تا 500 هزار تومان
سرویس پالستيک: از 100 هزار تا 500 هزار تومان

البته در میان لیسللت خریللد از پرده خانه تللا کبریت، لوازم 
خیاطی، لوازم آرایشللی و بهداشللتی، کمد و تخللت خواب و... هم 
بود که ریز قیمت ها را با توجه به کثرت اقام نمی توان نوشللت اما 
حدود قیمت ها به دست آمد به نحوی که می توان گفت یک عروس 
خانم یا همان خانواده عروس برای تامین جهیزیه در حد متوسللط 
)کمترین هزینلله برای خرید کاالهای متعارف( باید حداقل 12 تا 

15 میلیون تومان هزینه کند.
در میان این بازار بزرگ و شلوغ جهیزیه، میانگین جهیزیه های 
شللیک و خارجی هم به دست آوردیم. یعنی می توان گفت که اگر 
خانواده دختر از وضع مالی خوبی برخوردار باشد میانگین می تواند 

از 50 تا 100 میلیون تومان هزینه کند.
شللاید سللوال کنید چگونه؟ در پاسللخ باید گفت که در میان 
کاالهللای خارجللی برخللی کاالها خیلللی خارجی بودنللد! یعنی 
یخچالی دیدیم که داخلش چندین دوربین و حسللگر داشللت و با 
اسللم یخچال آمریکایی با قیمت حللدود 21 تا 22 میلیون تومان 
عرضه می شللد. همچنین اجاق گازی که به اینترنت متصل شده و 

قیمت 1۴ میلیونی داشللت یا ماشین لباسشویی که قیمتش حدود 
۶ میلیون تومان بود. سللرویس های بلللور ۴ تا 5 میلیون تومانی و 

وسایل تزئینی خانه قیمتشان سر به فلک می کشید.
در ایللن گللزارش تنها هدف ارائه نرخ اقتصللادی جهیزیه نبود 
بلکه پاسللخ خانواده ها در برابر چند پرسللش قابل تامل و بررسللی 
اسللت. واقعا ازدواج خوب چقدر به جهیزیه خوب مرتبط است؟ آیا 
جهیزیه خوب ماک و آغاز زندگی خوش اسللت؟ چقدر خانواده ها 
برای تامین جهیزیه زیر بار قرض و اقساط با بهره می روند؟ هرچند 
پاسللخ ها شاید تاسف آور باشللد اما کاما روشن بود. در گفت وگوی 
خبرنللگاري با خانواده ها از سللکته قلبی پدر و طللاق و دعواهای 
خانوادگی شللنیدیم تا زندانی شدن سرپرست خانواده برای تامین 

جهیزیه و قرض ها و چک هایی که برگشت خورده است.
هر چند شاید مبلغ 12 میلیون تومان برای تامین یک جهیزیه 
آن هم بسللیار بسیار ساده برای گروهی هیچ باشد اما برای عده ای 
که حقوق ماهانه آنها یک میلیون است بسیار باالست. در این میان 

وام ازدواج 3 میلیونی هم نمی تواند چاره کار باشد. 
این در حالی اسللت که میانگین هزینه عروسی و جهیزیه یک 
پسللر جوان حدود 20 میلیون تومان مي شللود که آن هم حداقل 
اسللت و با محاسبه ودیعه مسکن مي توان گفت که یک زوج جوان 
باید حداقل در کانشللهری ماننللد تهران 50 تا ۶0 میلیون تومان 

پول نقد داشته باشند تا به خانه بخت بروند.
حللاال خودتان این هزینه را با وام ازدواج 3 میلیونی مقایسلله 
کنید. مي شللود به آسللانی ازدواج کرد؟ در این میان تنها فرهنگ 
سللازی چاره کار نیسللت بلکه باید دولت هم کمک هزینه ازدواج 
جوانان را چند برابر کند. از تسهیاتی مانند سالن عروسی رایگان 
تا وام ازدواج و حتی مسللکن ویژه زوج هاي جوان که چند سللالی 
بدون اجاره بتوانند خود را جمع و جور کنند. اینها پیشنهاداتی بود 

که در گفت وگو هاي ما از سوی زوج هاي جوان عنوان شد.

رئيس سازمان انتقال خون، آب پاکي را روي دست شاکيان پرونده ریخت

چرا ايران نمي تواند از فرانسه غرامت بگيرد؟


