
رفتار غیر انسانی پلیس سوئد 
پلیس ســوئد در یک کارشکنی آشکار و غیرقانونی 
مانع از برگزاری نمایشــگاه اسناد جنایات منافقین 
توســط بنیاد هابیلیان)خانواده شهدای ترور کشور( 
در مقابل دادگاه استکهلم شــد.این نمایشگاه پس 
از کســب مجوزهای قانونــی و الزم از مراجع ذی 
صــاح از جمله پلیس، قرار بــود در روزهای 19 و 
20 خرداد برگزار شود اما پس از برگزاری آن در روز 
نخست، اجازه اســتمرار آن در روز دوم و پایانی در 
مقابل دادگاه داده نشد.این در حالی است که عناصر 
گروهک منافقین پــس از این اقدام پلیس، بنرها و 
تصاویر خود را در محلی که قرار بود نمایشگاه اسناد 
جنایت این گروهک باشد، بدون مجوز نصب کردند 
و نمایشــگاه خانواده قربانیان ترور در محل دیگری 
که مناسب فضای نمایشگاهی نبود نصب شد که در 
آنجا نیز اعضای منافقین با حمله به نمایشگاه اقدام 

به پاره کردن تابلوها و بنرها کردند.
در نخســتین روز ایــن نمایشــگاه نیــز به دلیل 
تعلــل و ناتوانــی نیروهای پلیس مســئول حفظ 
امنیــت، تعــدادی از عناصر گروهک تروریســتی 
منافقین)ســازمان مجاهدیــن خلق( بــا حمله به 
نمایشــگاه، منجر به تخریب و پاره شدن تعدادی از 
تابلوها شــدند و در ادامه نیز با حمله به فیلمبردار 
و خبرنگار شــبکه پرس تی وی آن ها را مورد ضرب 
و شتم و مسئول نمایشــگاه را با چاقو مورد حمله 
قــرار دادند کــه منجر به بازداشــت تعــدادی از 
تروریست های منافق شــد. اقدام غیرقانونی پلیس 
ســوئد در جلوگیری از برگزاری نمایشگاه در محل 
مورد توافق، در حالی صورت می گیرد که دســتگاه 
قضایی این کشور نیز اخیرا در رویه ای غیرمتعارف 
و ناعادالنه، از اعضای گروهک تروریستی منافقین 
به عنوان شاکی و شاهد در جلسه محاکمه نمایشی 
و سیاسی حمید نوری شهروند ایرانی بهره گرفت.

دیپلماسی ترانزیت
معاون دیپلماســی اقتصــادی وزارت امور خارجه 
مســیرهای ریلی و جاده ای ایــران را مطمئن ترین 

مسیرهای حمل و نقلی خواند.
الدولی  بیــن  دبیرکل کمیســیون  »آســاوبایف« 
کریدورهای اروپا، قفقاز و آسیا موسوم به تراسیکا با 
»مهدی صفری« معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت 
امور خارجه دیــدار و گفت وگو کرد. در این دیدار، 
آســاوبایف هدف از سفر خود به کشورمان را تاکید 
بــر بهره برداری حداکثری از مســیرهای ترانزیتی 
ایران برای انتقال کاال از کشورهای آسیای مرکزی 
به اروپا عنوان کرد. وی با اشــاره به وضعیت جدید 
منطقه اظهار داشت: هم اکنون حجم حمل و نقل 
کاال از آسیای مرکزی به اروپا از طریق دریای خزر 
و جمهــوری آذربایجان بیش از ظرفیت آن اســت 
ولذا مســیرهای عبوری از ایران هم اکنون بســیار 

مورد توجه هستند.  فارس

 سفر هیاتی از اداره راه آهن طالبان
 به ایران

هیأتــی از اداره  خط آهن طالبان با هدف گفت وگو 
با مقام های ایرانی برای از ســرگیری ساخت قطعه  

سوم خط آهن هرات ـ خواف به تهران سفر کرد.
این هیأت ســه نفره به ریاســت ما بخت الرحمن 
شــرافت، سرپرســت اداره  خط آهن طالبان راهی 
ایران شــده اســت.بر اســاس اعام اداره راه آهن 
طالبان، این هیأت قرار اســت دربــاره  آغاز دوباره 
انتقاالت و تنظیم برنامه های آموزشی برای پرسنل 
اداره خط آهن افغانســتان نیز با مســئوالن ایرانی 
گفت وگــو کند.همچنیــن هیأت طالبــان درباره  
پیشــنهاد وزارت راه و شهرســازی ایــران درباره  
ســرمایه گذاری در خط آهن افغانســتان نیز بحث 

خواهد کرد.  ایرنا

واکنش ایران به اتهام زنی طرف اردنی 
پــس از آنکه ســخنگوی ارتــش اردن گروه هایی 
وابسته به ایران را به تجارت مواد مخدر در مرزهای 
این کشــور متهم کرد، یک مقام سفارت جمهوری 
اسامی ایران در امان ضمن رد این اتهامات، آن را 

»غیرقابل قبول« خواند.
 سفارت جمهوری اسامی ایران در امان به اتهامات 
واردشده علیه تهران در ارتباط با قاچاق مواد مخدر 
واکنش نشــان داد.یک مقام سفارت ایران در اردن 
در گفت و گــو با پایگاه خبری »میدل ایســت آی« 
در واکنش بــه این اخبار گفت: »ایــران هیچ گاه 
تهدیــدی بــرای اردن نخواهد بــود. امنیت اردن 
بخشــی از امنیت خاورمیانه اســت؛ خاورمیانه ای 
که خود اولویت امنیت ملی ایران به شمار می آید. 
حضور ایران در ســوریه با دعوت کشور سوریه و با 
هماهنگی نیروهای این کشــور در نقاط مشخصی 
اســت و هدف از آن مبارزه با گروه های تروریستی  
مانند گروه های داعشی، جبهه النصره، انصارالدین 

و دیگر گروه هاست.«  فارس

رشد ۴ پله ای صادرات ایران به عمان 
رایزن بازرگانــی ایران در عمــان از افزایش 12۶ 
درصدی صادرات ایران به عمان در 2 ماه اول سال 

1۴01خبر داد.
 فاح اوریمی  رایزن بازرگانی کشــورمان در عمان 
اعام کرد: صادرات کاال به عمان طی2 ماهه ســال 
1۴01به203میلیون دالر رســیده است که نسبت 
به مدت مشابه سال قبل 12۶درصد از نظر ارزشی 
افزایش داشــته است.وی افزود: طی مدت یاد شده 
عمان در رتبه 7 کشــورهای هدف صادرات ایران و 
در رتبه 5کشــورهای همسایه و همچنین در رتبه 
دوم کشورهای شورای همکاری خلیج فارس طرف 

صادرات ایران قرار دارد.  تسنیم

اخبــــار گزارش

ایــن روزها در حالی آمریکایی ها با توهم کســب امتیازات 
بســیار و ندادن امتیاز اقدام به تصویب قطعنامه ای نخ نما 
شــده در شــورای حکام کرده اند که این رفتار حتی با نقد 
شــدید رسانه های غربی همراه شده و بسیاری اذعان دارند 
که بیش از دو دهه سیاست  واشنگتن در قبال ایران با تمام 
فراز و فرودهایش به شکســت انجامیده و صدور قطعنامه 
علیه ایران در شــورای حکام آژانس نیز تداوم همین مسیر 

اشتباه است.
 نشــریه »فارن پالیســی« با انتشــار مطلبی به سلســله 
اشــتباهات راهبردی آمریکا در قبال ایران پرداخت است 
چنانکه بیش از دو دهه سیاســت  واشنگتن در قبال ایران 
با تمام فراز و فرودهایش به شکســت انجامیده اســت. در 
ادامه این اقدامات اشتباه غرب برای احیای توافق هسته ای 
2015، آمریکا، انگلیس و فرانســه پیش نویس قطعنامه ای 
را علیه ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی ارائه کردند 
که به تصویب رســید؛ موضوعی که با خشم مقامات ایران 
مواجه شد تا جایی که آنها شماری از دوربین های آژانس را 

قطع و به افزایش غنی سازی مبادرت کردند.
از نــگاه صاحبنظران، این مســیر نباید ادامــه می یافت. 
در روابــط دو دهه گذشــته آمریکا و ایران فهرســتی از 
فرصت های از دســت رفتــه و ســوءتفاهم های عمیق در 
این روابط به چشــم می خورد. حتی »ویلیام برنز« رئیس 
ســابق سازمان سیا در سال 2019 مکررا در گفت وگوها و 
یادداشت های خود از »کانال پشتی« )دیپلماسی پنهان( با 
هدف باز کردن کانال های جدید سخن به میان آورده بود. 

رویکــرد آمریکا و غرب در مواجهه با ایــران متناقض و با 
تردید بوده اســت. به اعتقاد »حسین بنائی« از نویسندگان 
مقالــه ای در مورد روابط ایــران و آمریکا که مقاله او مورد 
تحســین قرار گرفت، تیم بایدن عمدا یا سهوا برای احیای 
برجام با همان دولتی در ایران که به توافق دست یافته بود، 

تاش نکرد.
بیشــتر کارشناســان در این زمینــه اتفاق نظــر دارند و 
معتقدند حتــی در صورتی که ترامپ توافق هســته ای را 
زیر پا نمی گذاشــت و کارزار »فشــار حداکثری« را بر این 
تحمیل نمی کرد باز هم روابط این دو کشور همچنان تیره 
می ماند. بیانیه اوباما پس از امضای برجام نیز آشکارا بهبود 
روابط آمریکا با ایران و اینکه تهران بازیگر خوبی اســت را 
رد می کرد. امروز فرصت های مهم برای بهبود روابط میان 
ایران و آمریکا از دست رفته است؛ این موضوع به واقعه 11 
ســپتامبر برمی گردد که »جرج دبلیو بوش« رئیس جمهور 
وقت آمریکا، تاش های ایــران را برای همکاری رد کرد و 
در مقابــل، ایــران را در کنار عراق و کره شــمالی »محور 

شرارت« نامید.
هم اکنون نیــز امید به تغییر رژیــم و براندازی در تهران 
همچنــان موضوع عمــده بحث و گفتگوها در واشــنگتن 
اســت. با این حال ممکن است که همانند گذشته غیرواقع 
بینانه بودن این مسئله ثابت شود. فارن پالیسی با اشاره به 
سرنوشــت اعتراضات قبلی در این مورد گفت: در کل هیچ 

گونه تغییری در کوتاه مدت پیش بینی نمی شود.
در همین حال خبرگزاری فرانســه نیز نوشت تاکتیک های 

هسته ای ایران موجب شــده رئیس جمهور آمریکا در برابر 
انتخاب های دشواری قرار بگیرد.

رئیس جمهور آمریکا دوران ریاست جمهوری اش را با وعده 
برای بازگشــت به توافق هسته ای ســال 2015 که دونالد 
ترامپ از آن خارج شده بود آغاز کرد. مذاکرات برای احیای 
این توافق از ســه ماه پیش بر ســر آخرین جزئیات دچار 
وقفه شــده است.خبرگزاری فرانســه نوشته است: »بدون 
حصول توافق- و با نزدیک تر شــدن ایــران به زمان گریز 
هســته ای- بایدن در معرض انتخابی ســخت قرار گرفته 
اســت: او یا باید امتیازات بیشتری به تهران بدهد و توسط 
رقبای جمهوری خواهش در آســتانه انتخابات میان دوره ای 
کنگره به ضعف متهم شود و یا باید مرگ مذاکرات را اعام 
کند کــه این هم می تواند به ایجاد یــک بحران جدید در 

خاورمیانه منجر شود.«
 مذاکــرات رفع تحریم ها در وین از ســه مــاه پیش دچار 
وقفه شــد. دولت آمریکا از زمان آغاز این مذاکرات به جای 
پیشنهاد دادن ابتکارهای عملی برای پیشرفت گفت وگوها 
بارهــا تاش کرده طرف های مختلف را به کند کردن روند 
مذاکرات و ایجاد مانع بر ســر راه آن متهم کند.کشورهای 
غربی و به ویژه آمریکا در ماه های گذشــته، بعد از وقفه در 
مذاکرات وین، به رویه همیشــگی خود در متوســل شدن 
به عملیات های روانی و رســانه ای جهت مقصرنمایی ایران 
و ســلب مســئولیت از خود روی آوردند.این کشورها ابتدا 
بــا متصل کردن موضوع مذاکرات بــه جنگ اوکراین ادعا 

کردند که روسیه مانع از پیشبرد گفت وگوها شده است.

در این میان در اظهاراتی تامل برانگیز مدیرکل آژانس بین 
المللی انرژی اتمی با اشــاره به اینکه اقدام ایران در توقف 
فعالیت دوربین هــای نظارتی اقدامی منفی اســت گفت: 
امیدوارم که در سریع ترین زمان ممکن به ایران سفر کنم.
مدیــرکل آژانس بیــن المللی انرژی اتمــی در گفت وگو 
با شــبکه الجزیره گفت: عملیات بازرســی به ایران کمک 
می کند و بــه آن فرصت می دهد که حرف های خود مبنی 
بر عدم مخفی کردن چیزی در برنامه هسته ای اش را اثبات 
کند.گروسی در ادامه خاطرنشان کرد: ایران باید همواره بر 
بازرســی بی طرفانه و متعادل حساب باز کند و این مساله 
ای اســت که تنها آژانس بین المللی انرژی اتمی می تواند 
انجام دهد.مدیرکل آژانــس همچنین گفت: اقدامات اخیر 
ایران تاثیر منفی بر مذاکرات وین خواهد گذاشــت. در این 
میان دســتیار وزیر امورخارجه آمریکا قرار است در جریان 
سفر خود به ســرزمین های اشغالی و کرانه باختری درباره 

موضوعات دوجانبه، منطقه ای و ایران رایزنی کند.
از سوی دیگر نماینده روســیه در سازمان های بین المللی 
دربــاره ارزیابی خــود از احتمال احیای برجــام در زمان 
کنونی گفت این شانس همیشه وجود دارد.دیپلمات روس 
در توییتی نوشت: این شانس همیشه وجود دارد. قطعاً زود 
است که بگوییم این توافق مرده است. در وضعیت بن بست 
قــرار دارد که بــه احتمال زیاد پــس از تصویب قطعنامه 
نابخردانه و غیرســازنده در ارتباط با ایران توســط شورای 
حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی، این وضعیت تا مدتی 

مشخص ادامه خواهد یافت.
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وزیر امور خارجه در دیدار وزیر مشــاور در امور خارجی 
نیجریه گفت که جمهوری اســامی ایران برای توسعه 
روابط و مناسبات با نیجریه هیچ محدودیتی قائل نیست.
حســین امیرعبداللهیان وزیر امورخارجه کشورمان در 
رایزنی های سیاســی با »زبیرو دادا« وزیر مشاور در امور 
خارجــی نیجریه که برای برگزاری اجاس کمیســیون 
مشــترک اقتصادی ایران و نیجریه، به تهران سفر کرده 
اســت، ضمن ابراز خرسندی از توسعه روابط فیمابین به 
ویــژه در زمینه اقتصادی و تجاری طی دو ســال اخیر،  
اظهــار داشــت: حجم فعلــی تعامات بین دو کشــور 
متناســب با ظرفیت های موجود در دو کشور نبوده و با 

نقطه مطلوب فاصله زیادی دارد. 
وزیر امور خارجه کشــورمان با اشــاره به عــزم و اراده 
دولت جمهوری اســامی ایران برای تعامل و همکاری 
بــا کشــورهای آفریقایی به ویژه نیجریــه در چارچوب 
سیاست خارجی دولت سیزدهم ، تصریح کرد: جمهوری 
اســامی ایران برای توسعه روابط و مناسبات با نیجریه 
هیچ محدودیتی قائل نیســت و برگزاری این اجاس به 
عنوان گام مهمی برای توســعه روابــط دوجانبه قلمداد 
می شــود. امیرعبداللهیان با اباغ سام های گرم رئیس 
جمهور کشورمان به محمدبوهاری همتای نیجریه ای، از 
رئیس جمهور نیجریه برای سفر به تهران به طور رسمی 

دعوت به عمل آورد. 
وزیــر مشــاور در امــور خارجــی نیجریه نیز بــا ابراز 
خرســندی از ســفر به تهران و برگزاری موفق اجاس 
کمیسیون مشــترک اقتصادی دو کشور، از طرف ایرانی 
بــرای هماهنگی های انجام شــده به منظــور برگزاری 
موفق این اجاس سپاســگزاری کــرد و گفت: با برنامه 

ریــزی خوب، فرصت هــای زیادی در روابط دو کشــور 
وجــود دارد.این مقــام نیجریه ای ابراز امیــدواری کرد 
اجــرای توافقات حاصل در این اجاس، کمک شــایانی 
به افزایش ســطح تعامات تجاری دو کشــور کند.  در 
همین حــال در جریان حضور هیئــت نیجریایی برای 
شرکت در کمیسیون مشــترک ایران - نیجریه، هیئتی 
 از این کشــور از پــارک فناوری و نــوآوری نفت و گاز 

بازدید کرد.
آجایی و اونومیتا یوتانگ، نمایندگان وزارت نفت نیجریه 
از باالترین ســطح کمیسیون مشــترک ایران - نیجریه 
بــا حضــور در پارک فنــاوری و نوآوری نفــت و گاز با 
محمداسماعیل کفایتی، رئیس و محمد صابر کرم بیگی، 
معاون پــارک فناوری و نــوآوری نفــت و گاز دیدار و 
گفت وگو کردند.در این نشســت قابلیت های ایران برای 
آموزش، تبادل دانشــجو و انتقال فنــاوری برای طرف 
نیجریه ای تشریح شد، همچنین هیئت نیجریه ای بعضی 
از نیازهای خود درباره صنعت پاالیش و پتروشــیمی را 

توضیح دادند.
در این دیدار دو طرف بر توســعه مناســبات ذیل سند 
تفاهم نامــه ای که در روزهای اخیر در کمیســیون روی 
مفاد آن بحث و تبادل نظر شده است، تأکید کردند.یکی 
از بندهــای مهم این تفاهم نامه آموزش و موضوع انتقال 
فناوری بود که پارک تمایل دارد آن را از طریق معاونت 
امور بین الملل و بازرگانی وزارت نفت با طرف نیجریه ای 
دنبال کند.نیجریه ظرفیت های خیره کننده ای در صنایع 
پایین دستی پاالیشگاهی و پتروشیمی برای توسعه دارد 
زیرا تعداد مجتمع های نیجریه در بخش پاالیشــگاهی و 

پتروشیمی انگشت شمار است.

توسعه مناسبات ایران و  نیجریه بدون هیچ محدودیتی
حمیدرضا آصفی اقدام آژانــس بین المللی انرژی اتمی 
را سیاســی دانســت و تصریح کرد: برای اینکه متوجه 
شویم کار آژانس سیاسی بوده، کافی است به سفر آقای 
گروسی در آســتانه اجاس شــورای حکام به اسرائیل 

توجه کنیم.
حمیدرضا آصفی با اشــاره به واکنش جمهوری اسامی 
ایران نســبت به رای شــورای حکام آژانس بین المللی 
انرژی اتمی به قطعنامه انتقادی علیه ایران گفت: وزارت 
خارجه نســبت به ایــن رای بیانیه ای ارائــه داد و نقد 

خودش را نسبت به این بیانیه آژانس اعام کرد.
وی با ابراز تاســف از  این اقدام آژانس بین المللی انرژی 
اتمی، اظهار کرد: متاســفانه برخی از کشورها نیز با آن 
همراه شدند، همراهی کشورهایی مانند امارات، سنگال، 
مالزی قابل تامل اســت و وزارت امور خارجه باید برای 
این دسته از کشورها هم بیشتر روشنگری کند و تاش 

کند این کشورها را از بقیه جدا کند.
ســخنگوی اســبق وزارت امور خارجه این اقدام آژانس 
بین المللی انرژی اتمی را سیاسی دانست و تصریح کرد: 
برای اینکه متوجه شویم کار آژانس سیاسی بوده، کافی 
است به سفر آقای گروسی در آستانه اجاس به اسرائیل 
توجه کنیم. گروســی نشــان داد بی طرف نیست یعنی 
ابتدا رفته و با اســرائیلی ها رایزنی هایش را کرده اســت 
و این اقدام عوامانه و خبطی بوده اســت.وی به واکنش 
ایران پرداخت و عنوان کرد: ایران قدم اول را برداشــت 
و دوربین های فراپادمانی را غیر فعال کرد و نســبت به 
بقیــه اعام کرد فیلم هایش را یا ضبط نمی کنیم و یا در 
اختیــار نمی گذاریم. این اقدامات خوب بودند اگرچه در 
قطعنامه تاش کرده اند که به زعم خودشان نرم باشد و 

نه ارجاع به شورای امنیت هست و نه انتقاد تندی است 
و به نوعــی تاش کردند ایران را البتــه با زبانی خیلی 
زشت تشویق کنند تا هکاری هایش را ادامه دهد.آصفی 
با یادآوری بسته شــدن پرونده پی.ام.دی ایران از سال 
2015 و قبل از برجام گفت: یکی از شروط ما در برجام 
این بود که موضوعات گذشته را خاتمه یافته تلقی کنیم 

و بعد به جلو برویم.
وی بــه دیگر اقدامات ایران در صورت پیشــروی چنین 
اقداماتی از سوی غرب و آژانس بین المللی انرژی اتمی 
اشــاره کرد و گفت: ایران قدم اول را برداشــته است، ما 
کشــوری نیستیم که تحت فشار و تهدید بخواهیم آنچه 
را که آژانــس می خواهد انجام دهیــم. اقدامات زیادی 
اســت که ایران می تواند انجام دهد که آخرینش خروج 
از ان. پــی. تی اســت. ایران می تواند بــه تدریج دامنه 
فعالیت هــای خــودش را زیادتر کنــد و از آن طرف به 
مــوازات دامنه محدودپذیری خودش را کم کند. آژانس 
باید به این موضوع توجه داشته باشد و آلت دست رژیم 
صهیونیستی و آمریکا قرار نگیرد.سخنگوی اسبق وزارت 
امور خارجه متذکر شد: کاری که آژانس و آمریکا انجام 
می دهند لبه های یک قیچی هســتند یکی از یک طرف 
فشــار می آورد و دیگری از طرف دیگر و هرچه پاسخ ما 
محکمتر و قوی تر باشد طرف مقابل زیاده خواهی اش را 

کمتر می کند.
وی در خصــوص تاثیــر این نوع اقدامــات در مذاکرات 
سیاسی بین گروه 1+۴ گفت: چینی ها و روس ها سریعا 
نســبت به این موضوع موضع گرفتند و گفتند این یک 
اقدام بیهوده اســت. طبیعی است که این مواضع دست 

طلبکارانه ما را در مذاکرات بازتر می کند.  ایسنا

آژانس و آمریکا لبه های یک قیچی هستند

فارن پالیسی از استمرار حماقت های واشنگتن می گوید 

براندازی؛ همچنان اولویت آمریکا در قبال ایران

**اطالعیه**
اداره صنعت،معدن وتجارت شهرستان پارس آباد

کمیسیون نظارت شهرستان پارس آباد
هیات اجرایي برگزاري انتخابات اتحادیه های صنفی شهرستان پارس آباد

آگهی فراخوان ثبت نام تمدید نوبت اول داوطلبین عضویت در هیات مدیره وبازرس 
اتحادیه صنف خواربارفروشان وصنوف الحاقی

هيات اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی 
شهرستان پارس آباد

وبازرسان  مديره  هيات  انتخابات  برگزاري  نحوه  اجرايي  نامه  آيين   6 ماده  براساس 
است  نظر  (در  صنفي  نظام  قانون   22 ماده   3 تبصره  )موضوع  صنفي  هاي  اتحاديه 
الحاقی   وصنوف  خواربارفروشان  صنف  اتحاديه  بازرس  و  مديره  هيات  انتخابات 
برگزار گردد.لذا از واجدين شرايط عضويت در هيات مديره و بازرس اتحاديه صنف 
از روز دو شنبه  مزبور که در ذيل شرايط آنان اعالم گرديده دعوت بعمل می آيد، 
نام  ثبت  به  نسبت  روز   10 مدت  به   1401/03/25 لغایت   1401/03/16 مورخ 
کانديداتوري خود در سايت ايرانيان اصناف اقدام و شخصَا با دردست داشتن مدارک 
ذيل به دفترهيات اجرايی برگزاری انتخابات اتحاديه های صنفی واقع در اداره صنعت 

معدن و تجارت شهرستان پارس آباد مراجعه نمايند.
شرایط داوطلبین:

1- تابعيت جمهوری اسالمی ايران .
2-اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ايران .

3-عدم ممنوعيت تصرف در اموال مانند حجر ، ورشکستگی و افالس .
4- نداشتن سوء پيشينه کيفری موثر و عدم اعتياد به مواد مخدر.)در اين خصوص 

استعالم مربوطه از سوی هيات اجرايی صادر می شود(
5-عدم اشتهار به فساد .

6- داشتن حداقل مدرک تحصيلی ديپلم برای افراد فاقد سابقه عضويت در هيأت 
مديره اتحاديه .)مدرک تحصيلی يا گواهی نامه معتبر ازاداره آموزش و پرورش(

7-حداکثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال .
8-داشتن پروانه کسب معتبر دائم : پروانه کسب معتبر پروانه کسبی است که تاريخ 
اعتبار آن منقضی نگرديده ، صاحب پروانه تغيير شغل نداده و واحد صنفی خود را به 

غير واگذار و يا اجاره نداده ، واحد صنفی فعال و مکان آن تغيير نيافته باشد
 9- وثاقت و امانت 

10-افرادی که سابقه عضويت  در هيات مديره به صورت چهار دوره متناوب يا دو 
دوره متوالی را دارند.حق ثبت نام وکانديداتوری در انتخابات را ندارند.

مدارک مورد نیاز ثبت نام:
1- شش قطعه عکس 4×3 جديد.

2-دو برگ تصوير پروانه کسب همراه با اصل آن.
3-دو سری تصوير از کليه صفحات شناسنامه همراه با اصل آن.

4-دو برگ تصوير کارت ملی همراه با اصل آن.
5-دو برگ تصوير گواهی ديپلم به همراه اصل آن .

6-دو برگ تصوير اعتبار نامه جهت افرادی که دارای سابقه عضويت در هيأت مديره 
می باشند .

7-پوشه روغني 

آگهی مفقودی 
برگ ســبز خودرو ســواری پژو پارس به رنگ سفید روغنی مدل1390 به شماره 
موتور12490224995  وشماره شاسی NAAN01CA5BK118437 مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط میباشد ساری
*************************************************************

کلیه مدارک ســواری پژو PARS XU7 مدل 1391 رنگ ســفید روغنی شــماره 
موتــور 124K0081472 شــماره شاســی NAAN01CA0CK806508 شــماره پــاک 
ایران82-467ق76 به نام افســانه احســانی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ســاقط 

است. ساری
*************************************************************

برگ سبز و سند کمپانی تاکسی پراید 141DLXI مدل 1386 رنگ خورشیدی با 
نوار مشــکی شماره موتور 2061842 شماره شاسی S1482286219157 شماره پاک 
ایــران62-292ت55 به نام یارعلی نیک پور مفقود گردیده و از درجه اعتبار ســاقط 

است. ساری
*************************************************************

برگ ســبز و سند کمپانی تاکســی پژو ROA مدل 1389 رنگ خورشیدی با نوار 
 NAAB31AA6BH101172 مشــکی شماره موتور 11689001680 شــماره شاسی
شــماره پاک ایران62-915ت56 به نام ابراهیم نیک پور مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط است. ساری
*************************************************************

سند کمپانی و سند مالکیت موتور سیکلت آپاچی مدل 1394 شماره پاک 588-
64193 شــماره موتــور C1B5096813 شــماره شاســی N2G150J9415342 مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. ساری
*************************************************************

ســند کمپانی سواری ســمند LX مدل 1386 رنگ نقره ای متالیک شماره موتور 
12486121396 شــماره شاسی 73500561 شــماره پاک ایران72-749د18 به 

نام مازیار محمدی رودسری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. ساری
*************************************************************

برگ سبز سواری ام وی ام تیپ X33 به رنگ سفید روغنی مدل 1392 به شماره 
موتور MVM48FAFD025007 و شــماره شاســی  NATGBAXKXD1024965 به 
شــماره پاک ایران 62- 167 ب 49  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ســاقط اســت. 

ساری
*************************************************************

آقــای پرویز رنجوری فرزند غام حســین به شــماره ملــی 4869655462 مالک 
خودروی ســواری سیســتم پژو تیپ PARS TU5 مدل 1401 رنگ ســفید به شماره 
موتور 139B0270691 و شــماره شاسی  NAAN11FE5NK183654 به شماره پاک 
69-187 ن 91 بعلت فقدان ســند مالکیت برگ ســبز تقاضای رونوشت المثنی سند 
خــودروی مذکور را نموده اســت. لذا چنانچه احدی ادعایــی درخصوص خود روی فوق 
دارد ظرف مدت ده روز به دفتر منطقه ایی ساری واقع در کیلومتر5 جاده ساری به نکا 
جنب شــرکت شمالیت مراجعه نمایند. بدیهی اســت پس از مهلت مزبور مطابق ضوابط 

مقرر اقدام خواهد شد. گنبد
*************************************************************

ســند مالکیت "برگ ســبز" وســیله نقلیــه موتورســیکلت سیســتم  تکتاز تیپ 
TK125S  بــه رنگ آبــی مدل 1393 به شــماره موتور 0124NEJ021220 و شــماره 
تنه NEJ *** 125G9305190 به شــماره پاک ایــران 596-44752 متعلق به علی 
جوانمــرد فرخانی نام پدر اســمعیل شــماره ملــی 2031729993 مفقــود گردیده و 

ازدرجه اعتبار ساقط می باشد. گنبد

*************************************************************
جواز ساختمان، پایان کار، بنچاق، استعامات و مدارک مربوط به شهرداری، دارائی 
و اداره ثبت اســناد و اماک مربوط به ملک مســکونی به پاک 5593 فرعی از 2 اصلی 
واقــع در دماوند دوراهی احمدآباد نیســتان 11 ســمت چپ پاک 27 بــه نام محبوبه 
درخشــانی فرزند ابراهیم مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. )دماوند(- 

نوبت دوم
*************************************************************

برگ سبز)شناسنامه(ســند کمپانی)کارخانه( خودرو ســواری سیســتم تویتا تیپ 
 1GRA298141 مدل 2011 برنگ خاکســتری روغنی بشــماره موتور FJCRU1SER
شماره شاسی  JTEBU11F7BK113453 و شماره پاک ایران 20-   792س 54 به 

نام شهنام نادری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد . بندرعباس
*************************************************************

  اصل ســند برگ ســبز خودروی پراید به شــماره انتظامــی 71891 و 96   و به 
شماره  شاسی S1412283387548 شماره موتور  01007345  به نام سیما سلیمانی 

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است. پارس آباد مغان 
*************************************************************

اجراییه
شــماره پرونــده:96/833 محکــوم له: محســن آکوبه نشــانی آمل 
خیابان جانبازان نمایشــگاه اتومبیــل صبا محکوم علیه: محمدکاظم  تقوی 
-مجهول المکان  به موجب رأی شماره 97/134 تاریخ 1401/01/29 
شــعبه دهم شــورای حل اختاف آمل قطعیت یافته اســت:محکوم علیه 
محکــوم می باشــد بــه پرداخــت چهــل و دو میلیــون ریال بابــت اصل 
خواســته و پرداخت مبلغ 1.115.000 ریال هزینه دادرســی و پرداخت 
خسارت تاخیر تادیه از سررســید چک به شماره 849665/828 تاریخ 
1392/12/15 بــه مبلغ 42.000.000 ریال لغایت اجرای حکم در حق 
محکوم له  و پرداخت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت که بر عهده 
محکوم علیه می باشــد. به استناد ماده 19 آیین نامه اجرایی ماده 189 
قانــون برنامه ســوم توســعه اقتصادی،اجتماعی فرهنگــی  محکوم علیه 
مکلــف اســت : پس از اباغ ایــن برگ اجراییه ظــرف ده روز مفاد آن را 
بــه موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی بــرای پرداخت محکوم به یا انجام تعهد 
و مفــاد رأی بدهد در غیر این صورت پرونــده جهت اقدام قانونی برای 

اجرای احکام دادگاه یا دادگستری محل تحویل خواهد شد.م/الف
          قاضی شعبه 10 شورای حل اختاف آمل-محمدعلی علی نیا

آگهی مزایده
 بدین وســیله به اطاع می رســاند اداره اوقاف و امور خیریه بســطام و 
متولی موقوفه در نظر دارند ســردرختی موجود در باغ موقوفه ما محمد ملک 
مجن شــامل گیاس و آلبالو و زردآلو واقع در مجن از طریق نشــریه مزایده 
بــه شــماره 1401/226137 مــورخ1401/03/19 برگــزار نمایــد جهت 
اطاعات بیشــتر به اداره اوقاف و امور خیریه بســته ها مراجعه و یا با شماره 

02332524420 تماس حاصل نمایید .
محمدرضا بخشــی رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرســتان بســطام 
استان سمنان


