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خطر افزایش نقدینگی 
تزریق پول به بهانه حمایت از تولید؛

 صفحه8

 صفحه7

 صفحه2

فروش نفت ایران افزایش یافت

در پی امضای تفاهم نامه 2۵ ساله 
ایران و چین

۵

یک کارشناس ارشد حوزه انرژی گفت: 
افزایش تولید نفــت جهانی که اخیرا با 
تصمیــم اوپک پالس صــورت گرفت 
ارتباطی با ایران نــدارد و اکنون ایران 
به ســبب تحوالتی که با چین داشته 
میزان فروش خود را افزایش داده است. 
مرتضی بهروزی فر، بــا تاکید بر اینکه 
تفاهم نامه منعقد شــده با چین هنوز 
وارد مرحله اجرایی نشده است، اظهار 
کرد: طبق گزارشهای اعالم شده، چین 
با توجه به تخفیفاتی که دریافت کرده 
میــزان واردات نفــت را افزایش داده 

است. وی افزود: اینکه تصور شود...

 صفحه8

رویای دور خانه دار شدن
افزایش حدود 100 درصدی قیمت مسکن در یکسال اخیر

دو استان وارد موج چهارم 
کرونا شدند

رییس جمهوری از ورود دو اســتان کشــور به 
موج چهــارم کرونا خبــر داد و گفــت: اگر در 
سایر اســتان ها هم مردم مراعات نکنند، ممکن 
اســت وارد موج چهارم شــوند. حجت االسالم 
والمســلمین حســن روحانی دیروز  در جلسه 
ستاد ملی مقابله با کرونا ضمن تشکر و قدردانی 
از مردم بــرای رعایت پروتکل های بهداشــتی 
اظهار کرد: خرید شــب عید، رفــت و آمد عید و 
سفرها در مجموع ممکن اســت ما را با مشکلی 
مواجه کرده باشــد بر این اســاس در بررسی ها 
دیدیم متاسفانه در دو اســتان موج چهارم آغاز 
شده است و در برخی اســتان های دیگر هم اگر 

مراعات نکنیم، ممکن است وارد این موج...
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روزانهم رسارسی
 قائم مقام اجرایی مدیــر عامل بهمن 
موتــور از آمادگی ایــن مجموعه برای 
عرضه عمومی دیگنیتی در ابتدای سال 
1400 خبر داد. غالمرضا محمدی، قائم 
مقام اجرایی مدیر عامل بهمن موتور با 
اشاره به آغاز تولید انبوه محصول جدید 

گروه بهمن درباره روند تولید ..

رونــد نزولی بازار ســرمایه دیروز هم 
ادامه داشــت و شــاخص کل بورس 
بیش از 11 هزار واحد کاهش یافت.در 
معامالت دیروز بازار سرمایه شاخص 
کل بــورس با 11 هــزار و ۶4۸ واحد 

نزول تا رقم یک میلیون و...
 صفحه7 صفحه3

دیگنیتی به تولید 
انبوه رسید

شاخص بورس بیش 
از 11 هزار واحد 

کاهش یافت



روزنامه   اقتصادی، سیاسی و اجتماعی2

عملیات نوسازی گذرگاه مرزی 
 ایران و افغانستان با سرعت

 ادامه می یابد
معاونین وزرای امور خارجه ایران و افغانســتان توافق 
کردند که عملیات راهســازی و نوسازی گذرگاه مرزی 
بدون تاثیر بر مســائل مرزی و حقوقی با سرعت ادامه 
یابد. به گــزارش ایرنــا از اداره کل رســانه ای و امور 
سخنگویی وزارت امور خارجه، محسن بهاروند معاون 
امور حقوقــی و بین المللی وزارت امــور خارجه و میر 
ویس ناب معاون سیاسی وزارت امور خارجه جمهوری 
اســامی افغانســتان روز دوازدهم فروردین در نقطه 

مرزی دوغارون- اسام قلعه ماقات کردند. 
طرفیــن ضمن بازدیــد از عملیات نوســازی و مرمت 
گذرگاه مرزی بین دو کشــور مســائل مرزی و مسائل 

مرتبط با تردد و ترانزیت را مورد بررسی قرار دادند. 
معاونیــن وزرای امور خارجه دو کشــور توافق کردند 
که عملیات راهسازی و نوســازی گذرگاه مرزی بدون 
تاثیر بر مســائل مرزی و حقوقی با سرعت ادامه یافته و 
اینگونه مسائل صرفا توسط کمیسیون مشترک مرزی 

دو کشور مورد بررسی و حل و فصل قرار گیرد.
دو طرف در این دیدار  مســائل مربوط به لزوم توسعه 
و همچنین توازن تجارت بین دو کشــور، تاش برای 
ســاماندهی تردد اتباع، لزوم تشــدید مبارزه با قاچاق 
انســان و قاچاق مواد مخدر و تروریســم بین المللی، 
تسهیل کمک رسانی بین دو طرف در زمان بروز بایای 
طبیعی و موارد اضطراری و سایر موضوعات فیمابین را 

مورد بحث قرار دادند.

درخواست وزیر بهداشت برای 
توقف یک هفته ای ایاب و ذهاب با 

کشور ترکیه
وزیر بهداشت با توجه به شیوع گسترده بیماری کووید 
19 در کشــور ترکیه با ویروس موتاســیون یافته، در 
نامه ای به وزیر کشور و فرمانده قرارگاه عملیاتی ستاد 
مبارزه با بیماری کرونا، بر ضرورت توقف یک هفته ای 
ایاب و ذهاب از طریق مرزهای هوایی و زمینی با کشور 
مذکور و لزوم همکاری استانداران در این زمینه، تاکید 

کرد.
 به گزارش ایسنا، دکتر سعید نمکی در نامه ای به وزیر 
کشور و فرمانده قرارگاه عملیاتی ستاد مبارزه با بیماری 
کرونا، درخصوص مسافرینی که قصد ورود و خروج به 
کشور را دارند، گفت: شهروندان ایرانی که در ترکیه به 
ســر می برند و قصد ورود به کشور را دارند و همچنین 
اتباع کشــور ترکیه که در ایران بــوده و قصد خروج از 
کشور را دارند، می توانند با رعایت پروتکل های مربوطه 
و انجام تست PCR و اطمینان از عدم آلودگی اقدام به 

ورود و خروج کنند.
در متن نامه دکتر سعید نمکی خطاب به دکتر رحمانی 
فضلی آمده اســت:» با توجه به شیوع گسترده بیماری 
covid-19 در کشور ترکیه با ویروس موتاسیون یافته، 

ضروری است، حداکثر تا 48 ساعت آینده به مدت یک 
هفته ایاب و ذهاب از طریق مرزهای هوایی و زمینی با 

کشور مذکور متوقف گردد.
بدیهی است شــهروندان ایرانی که در ترکیه به سر می 
برند و قصد ورود به کشــور را دارنــد و همچنین اتباع 
کشور ترکیه که در ایران بوده و قصد خروج از کشور را 
دارند، می توانند با رعایت پروتکل های مربوطه و انجام 
تست PCR و اطمینان از عدم آلودگی اقدام به ورود و 
خروج نمایند. ضمناً جهــت هموطنانی که از مرزهای 
زمینی و هوایی وارد کشــور می شوند، ایجاد قرنطینه 
برای موارد مشــکوک یا مثبت ضــروری خواهد بود. 
خواهشمند است دستور فرمایید، استانداران محترم در 

این زمینه همکاری و مساعدت الزم را به عمل آورند.«

سخنگوی کاخ سفید: گفت وگوهای 
غیرمستقیم با ایران سازنده است

در حالی که مقامات کشــورمان تاکید می کنند "هیچ 
نیازی به مذاکــره با آمریکا وجود ندارد"، ســخنگوی 
کاخ سفید تاکید کرد که از نظر آمریکا، گفت وگوهای 

غیرمستقیم با ایران سازنده خواهد بود.
به گزارش ایســنا، جن ساکی ســخنگوی کاخ سفید 
در یک نشســت خبری تاکید کرد کــه از نظر آمریکا، 
گفت وگوهای غیرمســتقیم با ایــران در وین به طور 
بالقوه ای سازنده اســت. وی اظهار داشت: کاخ سفید 
مذاکرات غیرمســتقیم با ایــران را در وین به شــکل 
بالقوه ای ســازنده می داند اما درباره دیپلماسی کاما 
شفاف اســت و در حال حاضر نیز انتظار ندارد که گفت 

وگوهای مستقیم )با ایران( انجام شود.
سیدعباس عراقچی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه 
کشورمان جمعه شــب در یک گفت وگوی تلویزیونی 
تاکید کرد: ما هیــچ مذاکره ای با آمریــکا نداریم چه 
مستقیم و چه غیر مســتقیم، ما فقط با اعضای برجام 

مذاکره و گفت وگو می کنیم.
عراقچی با اعــام مطلب فوق افــزود: همین اعضایی 
کــه االن به عنــوان گروه 1+4 شــناخته می شــوند 
طــرف گفت وگوهای مــا خواهند بود و آنها هســتند 
که با طرف های دیگر هر طور که خودشــان بخواهند 
می توانند صحبت کننــد، ولی ما هیچ گفت وگویی چه 

مستقیم و چه غیر مستقیم با آمریکایی ها نداریم.
این دیپلمات ارشد کشــورمان همچنین خاطر نشان 
کرد: از نظر ما هیچ طرح گام به گامی وجود ندارد و اصا 

به نقشه راه احتیاج نداریم.
عراقچی تصریح کرد: مــا فقط یک گام نهایی داریم که 
آمریکا باید بردارد و تمام تحریم هایی را که اعمال کرده 
بردارد و بعد از آن است که ایران راستی آزمایی می کند 

و بعد به تعهدات خود بر می گردد.
معاون سیاســی وزیر امورخارجه کشــورمان بار دیگر 

تاکید کرد: ما هیچ عجله ای نداریم و صبر می کنیم.

زمانی برای از دست دادن در حوزه 
برجام نداریم

ســفارت آلمان در ایران تاکید کرد کــه زمانی برای از 
دست دادن در مورد برجام نداریم.

به گزارش ایلنا، ســفارت آلمان در ایــران در توییتی 
نوشــت: زمانی برای از دســت دادن نداریم، پیشرفت 
خوبی به دست آمده و توافق کردیم که هفته آینده برای 
اجرای کامل برجام به نتیجه برسیم. آلمان، انگلیس و 
فرانسه در هفته های  گذشته برای رسیدن به این هدف 

خیلی کار کردند. حرکت، برکت است.

جوکار: اعتماد مردم باید برای 
مشارکت حداکثری در انتخابات 

تقویت شود
رئیس کمیسیون امور داخلی کشــور و شوراها تاکید 
کرد: بــرای افزایش انگیزه مردم به منظور مشــارکت 
حداکثری در انتخابــات باید احســاس اعتماد مردم 
تقویت شــده و مردم باید احســاس کننــد که دولت 

خدمتگزار آنها است.
محمد صالح جوکار در گفت وگو با ایســنا، با اشاره به 
اینکه چگونه می توان انگیزه مردم را برای مشارکت در 
انتخابات افزایش داد، بیان کــرد: در حقیقت برای باال 
بردن انگیزه مــردم برای مشــارکت در انتخابات باید 
احســاس اعتماد مردم افزایش یابد که این امر در گرو 
شفاف ســازی اســت. از نظر بنده دو نکته برای مردم 
بسیار حائز اهمیت اســت اول اینکه دولت با مردم رو 
راست باشد و تمام مســائل را به طور شفاف با مردم در 
میان بگذارد و دوم اینکه دولت در این مدت باقی مانده 

اهتمام الزم را برای رفع مشکات مردم داشته باشد.
وی در ادامه اظهار کرد: مردم باید احســاس کنند که 
دولت خدمتگزار مردم است. متاسفانه در شرایط فعلی 
اعتماد مردم به دولت به کمترین میزان رســیده است. 
زمانی که مردم شــاهد اقدامات و ترتیباتی نباشند که 
فشار را بر روی زندگی آن ها کاهش دهد، قطعا اعتماد 

آنها کاهش یافته و انگیزه آنها نیز سلب می شود.
نماینده مردم یــزد در مجلس تصریح کــرد: مردم ما 
همواره در طول چهار دهه عمر انقاب با اینکه مشکات 
خود را مطرح کرده و نســبت به ناکارآمدی ها اعتراض 
کردند، اما همیشه پای صندوق رای حاضر شدند. امروز 
بنا به شــرایط و اعمال تحریم های ظالمانه از یک سو 
و ضعف مدیریتی درونی از ســوی دیگر شرایط را برای 
مردم سخت کرده است. اما مردم حضور و مشارکت در 

انتخابات را یک تکلیف شرعی می دانند.
وی در ادامه تاکید کرد: مشــارکت مردم در انتخابات 
سرنوشت چهارساله مدیریت اجرایی کشور را رقم می 
زند و مردم با حضور در پای صنــدوق های رای منافع 
خود و کشور را در چهار سال پیش رو تضمین می کنند. 
اگر مردم با شناخت کافی پای صندوق های رای حاضر 
شده و یک انتخاب آگاهانه مطابق با معیارهای تبیین 
شده داشته باشند، قطعا وضعیت ما در چهار سال آینده 

روبه رشد خواهد رفت.
وی افزود: الزم اســت دولت در این مــدت باقی مانده 
به طور جهادی برای حل مشــکات مردم گام بردارد 
و اگر در برخی از حوزه ها مشکاتی وجود دارد به طور 
شفاف با مردم درمیان بگذارد. همان طوری که حضور 
مردم در هشت ســال دفاع مقدس بسیار حائز اهمیت 
و تاثیرگذار بود امروز نیز حضور و مشــارکت مردم در 
انتخابات پشتوانه محکمی برای گام برداشتن به سمت 
اقتصاد مقاومتی و توسعه کشور در چهار سال پیش رو 

خواهد بود.

برگزاری رفراندوم به یک تابو 
تبدیل شده است

مدیرعامــل بنیاد باران گفت: برگــزاری رفراندوم یک 
بحث تازه و بدون پشتوانه نیست؛ بلکه از ابتدا در قانون 
اساسی هم مطرح بوده اما به دلیل عدم استفاده از این 

ظرفیت، به یک تابو تبدیل شده است.
جواد امــام در گفت وگو بــا ایلنا درباره طرح مســاله 
برگــزاری رفرانــدوم و مراجعه بــه آراء عمومی که به 
تازگی توسط رئیس جمهور مطرح شد، گفت: من فکر 
می کنم با توجه به مشکاتی که متوجه کشور در عرصه 
سیاست داخلی و سیاست خارجی با آن ها مواجه است، 
بحث رفرانــدوم و مراجعه به آراء مــردم یک ضرورت 
اجتناب ناپذیر محسوب می شــود چراکه عما تغییر 

ریلی صورت نمی گیرد.
وی افزود: بــا توجه به ظرفیت قانون اساســی که این 
موضوع در آن پیش بینی شده، می توان از این ظرفیت 
استفاده کرد؛ ضمن اینکه باید توجه کنیم که برگزاری 
رفراندوم یک بحث تازه و بدون پشتوانه نیست بلکه از 
ابتدا در قانون اساســی هم مطرح بوده اما به دلیل عدم 

استفاده از این ظرفیت، به یک تابو تبدیل شده است.
امام در ادامه اظهار داشــت: اخیرا یکی از نواب رئیس 
مجلس بحث خط قرمز بودن مذاکره با آمریکا را مطرح 
کرده است، خب نباید تصمیم گیری های کان ما تحت 
تاثیر نظر اشخاص و بدون در نظر گرفتن نظر اکثریت 
جامعه باشد؛ بلکه ما باید در راستای منافع ملی تصمیم 
بگیریم و حرکت کنیم. دبیرکل حزب مجمع ایثارگران 
اصاح طلب تصریح کرد: مســاله رفرانــدوم چندبار از 
سوی رئیس جمهور مطرح شــده اما تاکنون به جایی 
نرسیده اســت. من فکر می کنم که آقای روحانی باید 
موضوعــات مهم مدنظر برای رفرانــدوم را احصا کرده 
و برای آن ها رســما درخواســت رفراندوم کند. روند 
اتفاقات در کشــور به گونه ای اســت که عما در حال 
نزدیک شدن به یک بن بست هستیم و مردم احساس 
می کنند که در تصمیم گیری هــای کان نقش آفرین 
نیســتند؛ لذا من فکر می کنم اگر ما برای این شرایط 
چاره اندیشــی نکنیم با بحران مواجه می شویم. یکی از 
راه های خروج از ایــن وضعیت، مراجعه به آراء عمومی 
است که از طریق رفراندوم باید اخذ شود. فعال سیاسی 
اصاح طلب درباره مخالفت هایی که نســبت به مساله 
رفراندوم وجود دارد، خاطرنشان کرد: به عقیده من این 
فقط تهدیدی است برای یک جریان خاص و محدود که 
اقلیت هستند و منافع خود را در خطر می بینند؛ در غیر 
اینصورت اگر آن ها احساس می کنند که منافع کشور 
را در نظر دارند، باید بدانند منافع کشور بدون نظر و آرا 
عمومی قابل دسترسی نیست و نمی شود منافع ملی را 
براساس میل و نظر خودشان انتخاب و دنبال کنند. وی 
افزود: در نتیجه همه باید از این مساله استقبال کنند اما 
عدم استقبال به معنای این اســت که یک گروه صرفاً 
منافع خودشــان را می بینند و این درواقع زیرســوال 
رفتن و محدود شدن قدرت یک جریان و افراد خاصی 
است. امام در پایان گفت: مراجعه به آراء عمومی حتما 
پشــتوانه نظام را تقویت خواهد کــرد، اگر تصمیمی 
پشتوانه مردم را داشته باد، قطعا مردم حمایت می کنند 

و این موجب تقویت رابطه مردم و نظام می شود.

سیاسی

بین الملل
براساس آخرین اعام ستاد انتخابات کشور ثبت نام 
داوطلبین این انتخابات از روز ســه شنبه مورخ ۲1 
اردیبهشت آغاز و تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 

۲۵ اردیبهشت به مدت ۵ روز ادامه می یابد.
به گزارش ایسنا، براســاس ماده ۶۵ قانون انتخابات 

ریاست جمهوری انتخاب شوندگان هنگام  ثبت نام  
باید  دارای شرایط زیر باشند:
 1- از رجال مذهبی، سیاسی.

 ۲-ایرانی االصل . 
۳-تابعیت کشور جمهوری اسامی ایران.

4-مدیر و مدبر.
۵-دارای  حسن سابقه و امانت و تقوی.

۶-مومن و معتقد  به مبانی جمهوری اســامی ایران 
و مذهب رسمی کشــور نمایندگان مجلس یازدهم 
طرح اصاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را دست 

بررســی دارند، ولی با توجه به زمان اندک باقی مانده 
تا برگزاری انتخابات ریاســت جمهوری، به نظر می 
رســد که قانون انتخابات ریاست جمهوری اسامی 
ایران مصوب 4/۵/ 1۳۶4 با اصاحات بعدی همچنان 

مبنای برگزاری انتخابات باشد.

ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری از ۲۱ اردیبهشت آغاز می شود
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رییس جمهــوری از ورود دو اســتان 
کشــور به موج چهارم کرونا خبر داد و 
گفت: اگر در سایر اســتان ها هم مردم 
مراعات نکنند، ممکن اســت وارد موج 

چهارم شوند.
بــه گــزارش ایرنــا، حجت االســام 
والمســلمین حســن روحانــی دیروز  
در جلســه ســتاد ملی مقابله با کرونا 
ضمن تشــکر و قدردانی از مردم برای 
رعایت پروتکل های بهداشــتی اظهار 
کرد: خرید شــب عید، رفت و آمد عید 
و ســفرها در مجموع ممکن اســت ما 
را با مشــکلی مواجه کرده باشد بر این 
اساس در بررسی ها دیدیم متاسفانه در 
دو اســتان موج چهارم آغاز شده است 
و در برخــی اســتان های دیگر هم اگر 
مراعات نکنیم، ممکن اســت وارد این 

موج شویم.
وی افزود: بــرای روز طبیعت از مردم 
متشکریم. اکثریت قاطع مردم مراعات 
کردنــد و از خانه بیــرون نرفتند البته 
مامورین موظف بودند بــه مردم تذکر 

مامــوران  از  و  بدهنــد 
و  انتظامــی  نیــروی 
مسووالن ذی ربط تشکر 
امیــدوارم  و  می کنیــم 
شــرایط طوری شــود تا 

سال های بعد مردم جبران کنند.
رییس جمهوری گفت: ما امســال در 
سال 14۰۰ که سال پایان قرن هستیم،  
در هر قرنی ممکن است مسائلی پیش 
آمده باشــد. در یک قرن اخیر حوادث 
فراوانی از جمله جنگ های بین الملل را 
داشتیم. بی تردید یکی از حوادث بسیار 
مهم در این قرن این بیماری است و ما 
شــاهدیم که چه جمعیتی مبتا شدند 
و چه جمعیتــی  از دســت رفتند که 
این رقم نزدیک ســه میلیون نفر است. 
خیلی های دیگر هــم در دنیا بودند که 
مثبت بودند و تست گرفته نشده است 
و رقم مرگ و میر باالتر از این هاســت،  
االن حدود 1۳ و 14 ماه است که جهان 

گرفتار است.

 سه ســال جنگ اقتصادی در 100 
سال اخیر سابقه نداشته است

روحانــی با بیــان اینکه مــا در ایران 
دو حادثــه بی نظیــر در این ســال ها 
داشته ایم، اظهار داشــت: یک حادثه، 
پاندمی کرونا بود که همه کشــورها را 
گرفتار کرد و ما هم مبتا شــدیم ولی 
در کنار آن، جنگ و تروریسم اقتصادی 
را داشــتیم که بی نظیر بوده است. سه 
ســال جنگ اقتصادی در 1۰۰ ســال 
اخیر بی نظیر بوده اســت. ســه سال 
جنگ اقتصــادی مــدام را هیچ وقت 
نداشــتیم و در جهان هم کمتر اتفاق 

افتاده است.  
وی اضافه کرد: کرونا فشــار سختی بر 
مردم وارد کرد اما مردم با ایســتادگی، 
وحدت، کمک مومنانــه، یاری، تاش 
پزشــکان و فداکاری کادر درمان با این 
ویــروس مقابله کردند. کشــور هم در 
برابــر این بیماری و هم در برابر فشــار 

اقتصادی کارنامه قابل قبولی دارد.  
روحانی ادامه داد: عــده ای در برابر این 
بیماری خطرناک جانشــان را از دست 
می دهند، عده ای هم سامتی شــان با 
تهدید روبه رو می شــود و هــم در برابر 
جنگ اقتصادی زندگی شــان سخت تر 

می شود.  
رییس دولــت دوازدهم بــا بیان اینکه 
قدرت ملــی ما بســیار مهــم و قابل 
افتخار بوده اســت، خاطرنشــان کرد: 

ملــت ایــران در کنار هم 
ایستادگی کرده  و توانست 
از مشــکات خارجــی، 
طبیعی و بیماری و... عبور 

کند.  

واکسن برسد شرایط بهتر می شود
وی با اشــاره به دوران باقــی مانده از 
مسئولیت دولت دوازدهم ابراز داشت: 
چهار مــاه از دوران مســئولیت دولت 
باقی مانده اســت و همچنــان یکی از 
اولویت هــای ما مقابله بــا این بیماری 
و ویروس اســت. با همه تــوان تاش 
می کنیم آن را مهــار و کنترل کنیم. با 
واکسن هایی که امروز برنامه ریزی شده 
است،  حتما شــرایط نسبتا قابل قبولی 

خواهیم داشت.
رییــس دولــت دوازدهم بــا تاکید بر 
اینکــه اگر واکســن ها در اواخــر بهار 
و اول تابســتان به دســت ما برســد و 
واکسیناسیون انجام شــود، شرایط ما 
بهتر می شود، بیان کرد: مسئله مقابله با 
ویروس کرونا، شکست تحریم ها، بهبود 
معیشت مردم و تکمیل طرح های مهم 
اقتصادی که در پیــش رو داریم، چهار 
اصل مهم دولت در چهار ماه باقی مانده 

است.
روحانــی گفــت: این ویروس ســبک 
زندگی جدیدی را برای دنیا به ارمغان 
آورده اســت و در همه دنیــا در غرب و 
شــرق می بینیم که سبک زندگی شان 
با ۲ ســال پیش فرق کرده اســت و در 
برخی جاها ویروس شــدیدتر و برخی  

جاها خفیف تر شیوع پیدا کرد.
 وی بیــان کــرد: یکی از تبعــات این 
ویروس ایــن بود که ســبک زندگی را 
برای ما بــه ارمغان آورد و مــا ناچاریم 
که این ســبک زندگی را مراعات کنیم 
و این ویروس این سبک زندگی را برای 
جامعه، مراکز عبــادی، ملی، آموزش، 
فرهنگ، بازار و کسب و کارمان تحمیل 
کرده  اســت. اگر این سبک که ویروس 
به ما تحمیل کــرده را رها کنیم، حتما 
ضرر می کنیم و تا زمانی که مشکل این 
بیماری برای ما وجود دارد چاره ای جز 

رعایت پروتکل ها نداریم.
 رییس جمهوری ادامه داد: این ویروس 
در طول این 14 ماه، نــه از بین رفت و 
نه ضعیف شــد. در ابتدا تصور این بود 
که داروی طبیعی یا شیمیایی، آمپول 
و یا قرصی پیدا می شــود، که ۵-۶ روز 
استفاده شــود و این ویروس را از میان 

ببرد ولی اینگونه نشد و  بشر به دارویی 
نرســید که بتواند این ویروس را از بین 
ببرد و خود ویــروس مقاومت کرد و از 

بین نرفت.
روحانی عنوان کرد: برخی از ویروس ها 
بعد از یک دوره  زمانی ۶ماهه تا یکی دو 
یکسال از بین می روند، ولی این ویروس 
االن یــک ســال و چند ماه اســت که 
ایستادگی کرده و بدتر هم شده است.  

وی گفــت: این ویروس نــه تنها مانده 
بلکه جهش پیدا کرده و نوع جدید این 
ویروس که نام آن را ویروس انگلیسی، 
برزیلی، آفریقایی بگذاریم، خطرناک تر 
و بدتر اســت. ما در این یکی دو استانی 
کــه اکنون شــروع جهش چهــارم را 
مشــاهده می کنیم، ماننــد یک خط 
مستقیم باال می رود و انحنا ندارد و کج 
نیست. وقتی خط مســتقیم به سمت 
باال می رود معنایش این است که چقدر 
خطرناک اســت و چه مقدار آلودگی را 

سریع  منتشر می کند.
رییس جمهوری تصریــح کرد: اکنون 
در برخی از بیمارســتان هایی که مردم 
مراجعه می کنند یک نفر نیســت، همه 
خانواده یعنــی پدر، مادر، بــرادر، نوه، 
عــروس و داماد و همه با هــم مراجعه 
می کنند و این نشــان می دهد که این 
ویروس خطرناکی اســت. این ویروس 
دارویی نــدارد، خود ایــن ویروس هم 
که از بین نرفته و ایســتادگی می کند 
بنابرایــن تنهــا راه این اســت که ما 
توانمند شــویم یعنی بتوانیم جامعه را 
در برابر این ویــروس قویتر و توانمندتر 

کنیم و راه دیگری نداریم.
راه هــای  بهتریــن  از  یکــی  وی 
توانمندسازی جامعه را واکسن  عنوان 
کرد و گفت: واکســن می تواند بدن ما 
را  آمــاده و توانمند کنــد و امروز ورود 
و خرید واکســن به عنوان اولویت مورد 
توجه همه دستگاه های مسئول است و 
همه این را دنبال می کنند و دولت هم 

این را دنبال خواهد کرد.
رییس جمهوری افــزود: مردم عزیز ما 
بدانند با کمترین عامت باید هم رابطه 
را با دوستان، اقوام قطع کنند و هم باید 
به پزشــک مراجعه کنند. ممکن است 
این عائم به صــورت درد بدن یا عائم 
تنفســی و یا عائم گوارشــی یا حس 
بویایی یا چشــایی بروز کنــد یا عائم 

مختلف دیگری داشته باشد.
روحانی ادامه داد: ما باید مرتب به مردم 
آموزش بدهیم و همه این عائم را برای 

آنها تکرار کنیــم. مردم به محض اینکه 
به هر یک از این عامت ها مبتا شدند، 
تصور نکننــد خســتگی و کوفتگی یا 
سرماخوردگی عادی است و این را مهم 
بدانند و به پزشک مراجعه کنند و برای 
اینکه دیگران آلوده و گرفتار نشــوند، 

مراقبت کنند
وی در ادامه مساله تجمعات و دورهمی 
را بــه عنوان یــک خطر تلقــی کرد و 
گفت: این بیمــاری همچنان ادامه داد 
و و ویروس جهــش یافته آن در جامعه 
شایع شده اســت بنابراین در تجمعات 
و دورهمی ها به خصــوص در فضاهای 

بسته باید کاما مراقبت کنیم.  

 کاهش مراعات دســتورالعمل ها 
یعنی موج و خطر جدید 

روحانــی با تاکیــد بر این کــه تعهد و 
مســوولیت پذیری که ملــت در طول 
ایــن ماه ها اجرا کرده انــد باید دقیق تر 
ادامه پیــدا کند افزود: آمــار می گوید 
بهداشتی  دســتورالعمل های  مراعات 
کاهش پیدا کرده اســت. هر زمانی که 
دستورالعمل ها کاهش پیدا کند یعنی 
موج و خطر جدیــد. زمانی که مراعات 
8۵ تا 9۰ درصد باشــد ایــن اطمینان 
بخش اســت امــا وقتی مراعــات زیر 
۶۰ درصد شــود با مشــکل مواجه می 
شویم، یعنی هر وقت مردم این ویروس 
را دســت کم گرفتند و عــادی انگاری 
کردند، احســاس کردند که مشــکل 
تمام شــده با یک معضل بزرگی مواجه 

شدیم.  
رییس جمهور تاکید کرد: مردم نسبت 
به ســالمندان و بیماری های زمینه ای 
باید کاما مراقبت کنند چــرا که آنها 

بیشتر در معرض خطر هستند.  
وی در ادامه به مباحث جلســه ســتاد 
ملی اشــاره کرد و گفت: در این جلسه 
گزارشــی از شــرایط اســتان ها و هم 
شــرایطی از ویروس جهــش یافته و 
هــم دربــاره اقدامات الزم نســبت به 
استان هایی که پیک در آنها شروع شده 
و یا در معرض شــیوع ویروس هستند، 

داده شد.  
روحانی گفــت: همچنین در جلســه 
تاکید شد کســانی که تست آنها مثبت 
است باید با همه توان مراقبت شود که 
از قرنطینه خارج نشــوند چــرا که این 
خارج شــدن تخلف بزرگ و حتی جرم 
است که باید با آن برخورد شدید شود.  

 باید با متخلفین برخورد قاطع شود

رییس دولت دوازدهم افزود: کســانی 
که ســوار قطار، هواپیما و یــا اتوبوس 
می شوند چک می شــوند و در صورتی 
که کســی مبتا باشــد از ورود آن فرد 
ممانعت مــی کنند اما کســانی که با 
وسیله شخصی ســفر می کنند ممکن 
اســت مراعات نکنند بنابراین آنهایی 
که عامت بیماریشــان مثبت می شود 
باید مراقبت کنیم که از قرنطینه خارج 
نشــوند و اگر تخلف کردند قاطع با آن 

برخورد کنیم.  
رییــس جمهــوری بــا بیــان این که 
در دســتورالعمل های ســتاد ملــی 
هیچ دوگانگــی وجود نــدارد، گفت: 
دســتورالعمل ها برای همه کشــورها 
یکی است که بگوییم دســتورالعملی 
برای یک کشور است برای کشور دیگر 
نیست نه اینگونه نیست. در حال حاضر 
برای 4۰ کشور دستورالعمل های ویژه 
داریم و اجرا می کنیم. کسی که از سفر 
می آید دســتورالعمل ها برای آنها اجرا 
می شــود،  بر همین اساس هال احمر 
و وزارت بهداشــت و نیروهای کمکی 
در مرزها مســتقر هســتند و مراقبت 
می کنند که کســانی وارد می شــوند، 

مبتا نباشند.  

 برگزاری مراسم مذهبی در مناطق 
نارنجی و قرمز ممنوع است

روحانی در ادامه به مســاله ماه مبارک 
رمضان و برنامه های آن اشــاره کرد و 
گفت: در مناطقی که آبی و زرد اســت 
مراســم مذهبی با اجــرای دقیق همه 
پروتکل های بهداشــتی آزاد اســت و 
مناطقی که نارنجی و قرمز است ممنوع 
است. البته برای شــب های قدر هنوز 
فرصت هســت و ممکن است تصمیم 
خاص برای شــب های قــدر بگیریم 
اما فعا مراکز عبادی بــه این صورتی 
که اعام شــد خواهد بــود امیدواریم 
روزهای آینده روزهای ســختی پیش 

روی مردم نباشد.
رییس جمهــور گفت: به همــه کادر 
درمان کــه 14 ماه در رنــج و زحمت 
هستند، همه استانداران، فرمانداران و 
بخشداران، مسوولین، نیروهای مسلح 
و انتظامــی و همه  کســانی که در این 
امر بســیار مهم به طــور منظم و مدام 
تاش کردند و می کنند خسته نباشید 
می گوییم و تشکر می کنیم و امیدواریم 
تاش آنهــا مــورد قبــول خداوند و 

قدردانی مردم باشد.

روحانی: 

دو استان وارد موج چهارم کرونا شدند

دبیرکل جمعیت فداییان اســام گفت: مردم 
با طیف چــپ و راســت کاری ندارند جناح ها 
هــم نتوانســتند جــذب حداکثری داشــته 
باشــند و دعوای اصاح طلبــان و اصولگرایان 
 نه خدمــت به مــردم بلکه بر ســر پســت و 

مقام است.
محمدمهدی عبدخدایی روز گذشته در گفت و 
گو با ایرنا گفت: نتوانستیم جامعه را به بالندگی 
برســانیم تا هر فردی نســبت به انتخاب یک 

شخص مســوول باشــد. وقتی لیست ۳۰ نفره 
ارایه می دهند مردم از کجا مــی خواهند آنها 
را بشناســند؟ نتوانســتیم مردم را به بالندگی 

برسانیم.
دبیرکل جمعیت فداییان اسام ادامه داد: مردم 
باید خودشان تشخیص دهند و به نمایندگانی 
رای دهند که خودشــان انتخاب می کنند. من 
با این موضــوع  مخالفم که یک شــخصیت یا 
جریانــی ۳۰ نفر را معرفی کنــد بگوید به این 

افراد رای دهید.
عبدخدایــی افزود: امام خمینــی )ره( خطاب 
به نماینــدگان فرمودند که شــما وکیل مردم 
هســتید نه قّیم آنها. در این دوره از نمایندگان 
مجلس چند نفر شبیه بهشــتی یا باهنر وجود 
دارند؟ مجلس ســال 1۳۲9 و انتخابات دوره 
شــانزدهم را ارزیابی کنیــد. نمایندگانی که 
آن زمان به مجلس رفتند چه کســانی بودند؟ 
یکی از آنان مصدق بود. با او موافق نیســتم اما 

شخصیت، فهم و دانش او و آیت اهلل کاشانی را 
نمی توانم انکار کنم.

وی یادآور شــد: آن زمان ملّیــون 8 نماینده 
داشــتند دانش آنها را بــا نماینــدگان امروز 
مقایسه کنید. چه کســانی وارد مجلس شده 
اند؟ هنوز نماینــدگان دور اول مجلس بهترین 
هستند و  بسیاری از قوانینی که تصویب کردند 
تا به امروز زنده است. آنها صنفی بودند و دکتر 

و مهندس نبودند.

وزرای خارجه آمریکا و بحرین با محوریــت ایران گفت وگو کردند. به 
گزارش ایلنا ، عبداللطیف الزیانی وزیر خارجه بحرین، با وزیر خارجه 

آمریکا به صورت تلفنی گفت وگو کرد.  تقویت همکاری های دوجانبه، 
تحوالت اوضاع سیاســی و امنیتی در منطقه و تاش های بین المللی 

برای آنچه مقابله با خطرات هسته ای ایران عنوان شده، از محورهای 
این مکالمه بود. 

عبدخدایی: جناح ها نتوانستند جذب حداکثری داشته باشند

گفت وگوی وزرای خارجه آمریکا و بحرین با محوریت ایران
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طبق گــزارش بانــک مرکزی متوســط قیمت هر 
مترمربع واحد مســکونی حــدود 94درصد در بازه 
زمانی یکسال گذشــته گران شده اســت، این در 
حالی بــوده که به طــور مثال متوســط قیمت هر 
مترمربــع واحد مســکونی منطقه یــک تهران در 
اسفندماه اخیر نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن، 
104.7 درصد افزایش را تجربه کرده است. آنچه که 
موجب شده تا خانه دار شــدن به رویایی دور شاید 

هم ناممکن برای بسیاری از ایرانیان تبدیل شود.
جدیدترین گزارش در حوزه تحوالت بازار مســکن 
حکایــت از این امــر دارد که متوســط قیمت این 
کاالی به نوعی ســرمایه ای در اســفندماه ســال 
گذشــته نســبت به ســال ما قبل خود بــه میزان 
چشــمگیری افزایش یافته اســت. به عبارتی باید 
گفت طبق گــزارش بانک مرکزی متوســط قیمت 
هر مترمربع واحد مســکونی در بازه زمانی اشــاره 
شده بیش از 9۳.7 درصد گران شــده است. براین 
اساس در اســفندماه ســال 1۳98 متوسط قیمت 
مســکن در تهران 1۵ میلیــون و ۶۲8 هزار تومان 
بود که در اســفندماه ســال 1۳99 این رقم به ۳0 
میلیون و ۲74 هزار تومان رســید. البته با نگاهی به 
بازار مســکن و قیمت هایی که در آن وجود دارد به 
نظر می رسد عدد واقعی بسیار بیشتر از رقم عنوان 
شــده اســت. به هر حال در یک جمع بندی کلی 

باید اینگونه گفت کــه در کنار نبود 
نظارت ها از سوی متولیان امر، رشد 
نقدینگی ســرگردان، تالطم ایجاد 
شــده در بازارهای موازی طال، ارز و 
بورس همچنین نرخ باالی تورم در 
یکســال اخیر موجب شده تا میزان 

قابل توجهی ســرمایه های افراد راهی بازار مسکن 
شود و در مجموع شــرایط اشاره شده نمودار قیمت 
ها در این حــوزه را هر روز بیــش از پیش صعودی 

کند. 

حداقل زمــان انتظار برای خانه دار شــدن 
35سال

آنچه که موجب شده تا اگرچه طبق استانداردهای 
جهانی، زمانی کــه یک خانواده بایــد برای  خرید 
مســکن تالش کند پنج ســال باشــد، اما حداقل 
بازه زمانی مذکور در کشــور ما به ۳۵ ســال برسد. 
ضمن اینکه ســهم هزینه مسکن در ســبد هزینه 
خانوارهای ایرانی در کالنشهرها به حدود ۶0 درصد 

برسد. آنچه که افشــین پروین پور، عضو 
سابق شورای عالی مســکن به آن اشاره 
کرده اســت، البته وی این را هم گفته که 
در دهک های پایین درآمدی این رقم به 
100 درصد یکی از شــغل های سرپرست 
خانوار هم رســیده اســت. به این معنا که فرد باید 
درآمد یک شــیفت کاری اش را بابت تامین مسکن 

آن هم استیجاری هزینه کند.

افزایــش 104.7 درصدی قیمت مســکن در 
منطقه یک تهران

اما روند صعودی و البته نگران کننده نرخ مســکن 
به چه صورت اســت؟ در این باره مــی توان گفت 
که به طور مثال متوســط قیمت هر مترمربع واحد 
مسکونی در منطقه یک تهران به ۶8 میلیون و 7۲0 
هزار تومان رسیده که در مقایسه با ماه مشابه سال 
قبل از آن 104.7 درصد افزایش را نشان می  دهد. 
همچنین کمترین متوســط قیمت مســکن هم با 

رشد ۵8.۶ درصدی نسبت به اسفندماه سال 1۳98 
مربوط به منطقه 18 بوده است.

افزایش ســه برابری ودیعه و اجــاره بها در 
برخی شهرها

البته این روند تنها به پایتخت اختصاص ندارد و در 
تمامی مناطق کشــور تجربه شــده است. به عنوان 
نمونه طبق ســخنان مشــاوران مســکن در شیراز 
قیمت مســکن نه تنها نسبت به یکســال گذشته، 
بلکه نســبت به ماه های اخیــر ۵0  درصد گران تر 
شده اســت. به طور مثال قیمت  رهن و اجاره یک 
منزل در بلوار فرصت شــیرازی در سال 1۳98 ۵0 
میلیون تومان با اجاره ماهیانه ۵00 هزار تومان بود 
که دی ماه گذشــته به 1۵0 میلیــون تومان ودیعه 
و یک میلیــون و ۵00 هزار تومان اجــاره افزایش 
پیدا کرد. به ایــن ترتیب هزینه تامین مســکن در 
محل اشــاره شــده به رقم آمارهای عنوان شده به 
ســه برابر به عبارتی ۳00 درصد رســیده است، که 

به طور قطع از توان بســیاری از خانــواده ها خارج 
خواهد بود. روندی که هنوز ادامه دارد و به نظر می 
رســد حداقل تا به امروز اقدام موثری در این زمینه 
مدنظر مسئوالن قرار نگرفته است.براین اساس اگر 
بخواهیم نگاهی اجمالی به قیمت ها داشته باشیم، 
می توان گفــت که خرید یک واحــد 80 متری در 
منطقه ســعادت آباد تهران آن هــم آپارتمانی که 
1۶ سال از عمرش گذشته اســت، برای خریدارش 
چهار میلیارد تومــان آب خواهد خورد. البته قیمت 
واحد مســکونی به متراژ عنوان شده با عمر یکساله 
۶ میلیــارد و 800 میلیون تومــان خواهد بود. این 
متراژ آپارتمان در محدوده خیابان شــادمهر با عمر 
9 ساله حدود ۲ میلیارد و ۶۵0 میلیون تومان است. 
همچنین خریــداران برای مالک شــدن آپارتمان 
7۲ متری یکســاله در محدوده نارمک نیز باید سه 
میلیاردو 1۲۵ میلیون تومــان بپردازند. در جدول 
زیر به قیمت برخی دیگر از مناطق نیز اشــاره شده 

است.

کاهش معامالت تا بروز پدیده رانش مستاجران
به این ترتیب جــدا از بحث کاهش امید بســیاری از 
خانواده ها به تهیه ســرپناهی ملی برای خود اما شاهد 
هســتیم که در حوزه اجاره واحد مسکونی نیز با پدیده 
ای به نام رانش مستأجران مواجه شده ایم، به این معنا 
که افزایش سرسام آور قیمت ها موجب شده تا به ویژه در 
چهارسال اخیر خانواده ها به تدریج محل سکونت خود 
را از محله  های به نسبت خوب به محدوده های متوسط، 
از متوســط به پایین همچنین از پایین به حاشــیه ها 
ببرند. روندی که محمدرضا عبدلی، پژوهشــگر مرکز 
پژوهش  های مجلس شورای اسالمی به آن اشاره کرده 
و اندیشه، پرند و پردیس را شهرهای حاشیه ای پایتخت 
دانسته که شاهد افزایش کوچ افراد به ان به دلیل گرانی 
واحدمســکونی در تهران بوده ایم، بــا این توضیح که 
بیشترین میزان جمعیت پذیری شهر جدید پرند در سه 

سال گذشته بوده است.

بیشترین خانه های خالی در تهران، اصفهان و 
شیراز 

در این میان اما  پروین پــور تاکید دارد که جدا از بحث 
افزایش افسارگسیخته قیمت مســکن در کشور ما با 
مشــکل دیگری به نام نبود تناســب در توزیع مواجه 
هستیم. اینکه ۲.8 میلیون واحد مسکونی خالی در بازار 
داریم که ۵00 هزار واحد آن در تهران است. موضوعی 
که به نظر می رسد البته متولیان امر به نوعی با انداختن 
توپ به زمین مالکانی که قصد اجاره واحدهای مسکونی 
خود را ندارند، تالش دارد تا سهم بی برنامگی های خود 
در این حوزه را کمرنگ کند. در این زمینه البته عبدلی 
نیز بیان کرده اســت که طبق آماری کــه از مرکز آمار 
ایران دریافت کرده  ایم و نامه آن محرمانه است، بعد از 
تهران، اصفهان و شیراز بیشترین سهم خانه های خالی 
را در شهر جدید پردیس داریم. غالب شهرهای جدید 
کشور حداکثر یک سوم پذیرای جمعیت کشور شده اند. 

در برخی شهرها جمعیت پذیری تقریبا صفر است، به 
جز کارکنان شــرکت عمران شهر جدید هیچکس در 
آنها ساکن نیســت. با این وجود ولی این سئوال مطرح 
می شود که اگر به فرض این موضوع را نیز بپذیریم که 
مالکان خانه های خالی که البته بــرای گریز از دغدغه 
های نوســان قیمت ها، عدم ثبات بازار برای ســرمایه 
گــذاری در عرصه تولید و ...  به ســراغ تهیه واحدهای 
مســکونی رفته اند، چرا باید واحدهای مســکونی در 
مناطقی ساخته شــود که تناسبی با جمعیت ساکن یا 
دارای تقاضای سکونت در آنها وجود ندارد؟! ضمن اینکه 
چرا بی ثباتی در بازار و سرمایه گذاری ها موجب شود تا 

نقدینگی به این سو سوق یابد.

فاصله چشمگیر قیمت ساخت تا قیمت فروش
از سوی دیگر باید گفت که طبق اظهارات احمد خرم، 
رییس ســازمان نظام مهندسی ســاختمان کشور در 
حال حاضر  به عبارتی در سال 1400 میانگین قیمت 
ســاخت یک متر مربع ســاختمان در روســتاها  سه 
میلیون و ۵00 هزار تومان اســت و در شهرها این رقم 
به ۶ میلیون تومان می رســد. ولی ما به خاطر اینکه به 
تدریج خدمات مهندسی جا بیفتد و یکمرتبه نمی توان 
هزینه های سنگینی را به مردم تحمیل کرد تالش می 
کنیم این هزینه ها را با شــیب مالیمی پیش ببریم. با 
این توضیحات ولی پرسش دیگری نیز مطرح می شود، 
اینکه با این اوصاف تفاوت قابل توجه قیمت ها با اعداد و 
رقم عنوان شده چیست؟ در این زمینه همچنان به نظر 
می رسد جای خالی نظارت، نرخ گذاری اصولی و شیب 
صعودی تورم مهمترین گزینه هایی هستند که موجب 
شده تا نه تنها بسیاری از ایرانیان دیگر امیدی به خانه دار 
شدن نداشته باشند، بلکه بسیاری از جوانان نیز به علت 
گرانی بهای مسکن و نداشتن سقفی باالی سر از تشکیل 
خانواده منصرف شد و بســیاری دیگر از خانواده ها نیز 
به تدریج راهی حاشیه شهرها شود. روندی که به طور 
قطع آسیب های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و.... بی 
شماری را نه تنها برای چنین افراد و خانواده هایی بلکه 
برای جامعه و کشور به همراه خواهد داشت، هرچند که 
مسئوالن تالش کرده اند تا با الزام افراد به ثبت اطالعات 
واحد مسکونی خود در سامانه ملی امالک و اسکان از 19 
فروردین به اعتقاد خود  قیمت مسکن را کنترل کنند، 
اما به نظر می رسد چندان توجهی به این موضوع ندارند 
که در گام نخست نظارت، مدیریت و برقراری ثبات در 
نرخ بهای واحدهای مسکونی اصلی ترین و مهمترین 
راهکار برای بازگشــت تعادل به این بازار و مهمتر از آن 
بازگشت امید به دل خانواده ها و افرادی است که دیگر 
خانه دار شدن را حتی در رویاهای دور خود تصور نمی 

کنند. 

3 روزنامه   اقتصادی، سیاسی و اجتماعی اقتصاد

روند نزولی بازار سرمایه دیروز هم ادامه داشت و شاخص کل بورس بیش از 11 هزار واحد کاهش یافت.در معامالت دیروز بازار سرمایه شاخص 
کل بورس با 11 هزار و ۶48 واحد نزول تا رقم یک میلیون و ۲8۲ هزار واحد کاهش یافت. شاخص کل و معیار هم وزن هم 1۵۳۳ واحد کاهش 
یافت و رقم 441 هزار و 114 واحد را ثبت کرد.معامله گــران ۲91 هزار معامله به ارزش ۳۲ هزار و 9۶۲ میلیارد ریال انجام دادند. فوالد مبارکه 
اصفهان، ملی صنایع مس ایران، ســرمایه گذاری تامین اجتماعی، صنایع پتروشــیمی خلیج فارس، معدنی و صنعتی چادرملو، پاالیش نفت 

اصفهان و پتروشیمی پارس نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی را روی بورس گذاشتند.در آن سوی بازار سرمایه شاخص کل فرابورس 
هم با 119 واحد کاهش در رقم 18 هزار و ۳ واحد ایســتاد، معامله گران این بازار 1۳7 هزار معامله به ارزش 18 هزار و ۳99 میلیارد ریال انجام 
دادند. پلیمر آریاساسول، بیمه پاسارگاد، پتروشــیمی زاگرس، سرمایه گذاری صباتامین، پتروشــیمی تندگویان، پتروشیمی مارون و فوالد 

هرمزگان جنوب نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی را روی فرابورس گذاشتند. 

شاخص بورس بیش از ۱۱ هزار واحد کاهش یافت

افزایش حدود 100 درصدی قیمت مسکن در یکسال اخیر

رویای دور خانه دار شدن 
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REPORT

گزارش

الهام صادقی
گروه اقتصاد

آگهی فقدان سند مالکیت
و61005  مورخ1399/12/18   61014 و   1399/12/17 مورخ   61001 شماره  های  نامه  وکالت  موجب  به  تشرفی  نوروزعلی  آقای 
مورخ1399/12/17 دفتر5 سمنان به وکالت از وراث مرحومه رقیه خانم تشرفی باستناد دو برگ استشهاد محلی که به امضا شهود 
و به گواهی دفترخانه شماره 5 سمنان رسیده مدعی می باشد که سند مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ پالکم 6885/2 واقع 
در بخش یک سمنان مورد ثبت 4266 جلد44 صفحه 157 به شماره چاپی 28611/022 به نام مرحومه رقیه خانم تشرفی به علت 
جابجایی مفقود و مالک درخواست صدور سند مالکیت المثنی را نموده است لذا مراتب به استناد ماده 120 آئین نامه قانون ثبت 
آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود اسناد مالکیت مذکور نزد خود می باشد از تاریخ 
انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را به ضمیمه اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم و رسید دریافت نماید تا مورد 
رسیدگی قرار گیرد واال پس از انقضای مدت مذکور و نرسیدن واخواهی و در صورت اعتراض اصل اسناد ارائه نشود نسبت به صدور 

سند مالکیت المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد.
رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان سمنان 

آگهی
آقای علی اکبر برزگر مالک پالک 332 بخش 4 شهمیرزاد

آقای مجتبی ملک مالک پالک ثبتی شماره 335 بخش 4 شهمیرزاد
با وکالت  ناهید و مهشید طوسی شهمیرزادی  اینکه خانم ها  به  اکبر برزگر مالک پالک 332 بخش 4 شهمیرزاد نظر  آقای علی 
ثبتی 334 اصلی واقع در بخش 4 شهمیرزاد درخواست صدور سند مالکیت متراژدار پالک  مالکین پالک  محمد حسین کیانی 
مذکور را نموده و با توجه به مجاورت پالک جنابعالی و اینکه پالک شما مستلزم اصالح می باشد و وکیل مالک طی شماره وارده 
139921729014006709 مورخ 1399/12/13 اعالم نموده به مالکیت مجاور دسترسی نداشته و علیرغم انتظار کافی به این اداره 
مراجعه ننموده اید لذا بنا به درخواست وکیل مراتب یک نوبت آگهی تا ظرف مهلت 15 روز پس از انتشار آگهی به اداره ثبت اسناد 

وامالک مهدیشهر مراجعه و نسبت به ارائه درخواست اصالح پالک اقدام نمایید.
حسین فزونی تلوکی- سرپرست ثبت اسناد وامالک شهرستان مهدی شهر

آگهی دعوت به افراز پالک 1978 واقع در بخش 4)بموضع شهمیرزاد(
نظر به اینکه آقای حمیدرضا نوری نسب به وکالت از آقای نبی ا... نوری نسب از مالکین مشاعی ششدانگ پالک 1978 واقع در 
بخش 4 ) بموضع شهمیرزاد( طی وارده 1399-4165 مورخه 1399/11/06 درخواست ا فراز سهم مشاعی خود را از پالک مذکور 
نموده و به علت عدم دسترسی به سایر مالکین درخواست درج آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار را نموده اند بدینوسیله 
از کلیه مالکین مشاعی از جمله آقایان خلیل ا... و شهریار شهابی و خانمها زهره و سیما شهابی و پوران دخت احمدی و اشخاص 
و مالکین و هر کسی که با هر نحوی در این پالک دارای مالکیت رسمی و یا حق و حقوق قانونی می باشد دعوت می گردد تا روز 
دوشنبه 1400/1/30 مورخه در ساعت9 صبح در این واحد حاضر تا در معیت شما و به اتفاق نماینده و نقشه بردار و خواهان افراز 
جهت انجام عملیات افراز به محل وقوع ملک مورد افراز عزیمت نمایید بدیهی است عدم حضو ر  شما در موعد مقرر مانع از انجام 

عملیات افراز نخواه بود.
سرپرست ثبت اسناد وامالک شهرستان مهدیشهر- حسین فزونی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و  ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139960313003003670 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای  فاقد سند رسمی  مستقر در واحد ثبتی خوی تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای/خانم ابوالفضل برنائی  به شماره شناسنامه 5745 به شماره  ملی 2801069418 صادره از خوی فرزند جالل  نسبت به خانه به 
 مساحت 198/50  مترمربع ششدانگ پالک 19 فرعی  مجزی شده از 2 فرعی از 5097- اصلی واقع در بخش   2- خوی و خریداری از جواد جوادنژاد به عنوان مالک 
رسمی محرز  گردیده است.   لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت  به  صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود را به این  اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض  دادخواست خود را مرجع 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:   1400/1/15 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/1/30 
صمدزاده   سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خوی   

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و  ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139960313003005260 و پرونده کالسه 547-99 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی و  ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی خوی تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی  آقای/خانم شیوا شفیعی به شماره  شناسنامه - به شماره ملی 2790463905 صادره از خوی فرزند قدرت اله  
 نسبت به باغچه به مساحت 1269  مترمربع سه  دانگ مشاع از ششدانگ پالک 907 فرعی مجزی شده از   343 فرعی از 49 اصلی- اصلی واقع در بخش 5- خوی 
قریه پیر کندی  و خریداری از پاشا شفیعی به عنوان  مالک رسمی محرز گردیده است.   لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15  روز آگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت  به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار  اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض   دادخواست خود را مرجع 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: 1400/01/15 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/01/30 
صمدزاده   سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خوی 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و  ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139960313003005261 و پرونده کالسه 546-99 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی و  ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی خوی تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی  آقای/خانم مینا شفیعی به شماره  شناسنامه - به شماره ملی 2790122857 صادره از خوی فرزند قدرت اله  
 نسبت به باغچه به مساحت 1269  مترمربع سه  دانگ مشاع از ششدانگ پالک 907 فرعی مجزی شده از   343 فرعی از 49 اصلی- اصلی واقع در بخش 5- خوی 
قریه پیر کندی  و خریداری از پاشا شفیعی به عنوان  مالک رسمی محرز گردیده است.   لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15  روز آگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت  به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار  اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض   دادخواست خود را مرجع 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: 1400/01/15 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/01/30 
صمدزاده   سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خوی   

آگهی تغییرات شرکت نیک آرا توان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 391 و شناسه ملی 10861760250 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1399/12/12 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
1 - اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ 1401/12/12 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای نجاتعلی شعبانی گنذر به 
شماره ملی 5169794266 و خانم نیکا شعبانی گنذر به شماره ملی 0213173881 و آقای کورش کوهی لوحه 
سرا به شماره ملی 5169794142 2 - آقای محمد احمدیان به شماره ملی 5169728621 به سمت بازرس 
اصلی و آقای هادی کاظمی به شماره ملی 5169794721 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال 
مالی انتخاب شدند. 3 - ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال1399 مورد تصویب قرار گرفت. 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ماسال )1116015(
آگهی تغییرات شرکت نیک آرا توان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 391 و شناسه ملی 10861760250 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/12/12 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - سمت اعضای هیئت 
مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای نجاتعلی شعبانی گنذر به شماره ملی 5169794266 به سمت مدیرعامل 
و آقای کورش کوهی لوحه سرا به شماره ملی 5169794142 به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم نیکا شعبانی 
گنذر به شماره ملی 0312173881 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 2 - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور 
شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسالمی با امضاء منفرد آقای نجاتعلی شعبانی گنذر 

همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ماسال )1116040(

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود گسترش معادن زرین سنگ کهبد غرب
 درتاریخ 1399/12/26 به شماره ثبت 628 به شناسه ملی 14009902230 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده 
:1 -تولید سنگهای اسلب وتایل  به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت  که خالصه آن 
انواع سنگهای تراورتن مرمریت وگرانیت - طراحی محاسبه نظارت بر معادن )به غیر از نفت وگاز و پتروشیمی(، 
تشخیص نوع کانی و سنگ ها، شناسایی محدوده های دارای مواد معدنی )به غیر از نفت وگاز و پتروشیمی( - 
برداشت نقاط جغرافیایی، تهیه وتدوین کلیه طرحهای معدنی اعم از اکتشاف وفروش مواد معدنی )به غیر از نفت 
وگاز و پتروشیمی( اعم از فلزی وغیر فلزی -انجام مطالعات اقتصادی ودرزه نگاری در سنگ های تزیینی انعقاد 
از نفت وگاز و  )به غیر  نمونه های معدنی  آنالیز  انجام  برای  بااشخاص حقیقی وحقوقی داخلی وخارجی  قرارداد 
پتروشیمی( - واردات وفروش انواع ادوات ولوازم مورد نیاز اکتشاف وتولیدو استخراج معادن )به غیر از نفت وگاز 
و پتروشیمی( -انجام امور کلیه امور مهندسی معدنی )به غیر از نفت وگاز و پتروشیمی( فرآوری ،صادرات و واردات 
مواد معدنی فلزی شامل آهن،طال، مس، روی، سرب و غیر فلزی شامل سنگ تراورتن و سنگهای تزیینی )به غیر 
از نفت وگاز و پتروشیمی( 7-شرکت درکلیه مناقصات و مزایدات خصوصی و دولتی در داخل و خارج از کشور 
-انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی در جهت موضوع فعالیت شرکت، اخد واعطای نمایندگی به اشخاص ، 
موسسات وسازمانها اعم از خصوصی ودولتی درکلیه زمینه های اقتصادی وبازرگانی -اخذ وام و تسهیالت ریالی و 
ارزی از کلیه بانک ها و موسسات مالی واعتباری -اخذ کارت بازرگانی و خرید ، فروش ، توزیع ، واردات و صادرات 
انواع کاالهای مجاز درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت 
نامحدود مرکز اصلی : استان آذربایجان غربی ، شهرستان تکاب ، بخش مرکزی ، شهر تکاب، محله سبزیخانه ، 
خیابان انقالب ، خیابان تختی ، پالک 0 ، طبقه همکف کدپستی 5991647581 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت 
است از مبلغ 20,000,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم معصومه موسوی به شماره ملی 
2948602254 دارنده 18000000000 ریال سهم الشرکه آقای ناصر مرادی به شماره ملی 2948651379 دارنده 
1000000000 ریال سهم الشرکه آقای سیدصالح الدین موسوی به شماره ملی 2949858317 دارنده 1000000000 
ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم معصومه موسوی به شماره ملی 2948602254 و به سمت نایب رئیس 
هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای ناصر مرادی به شماره 
ملی 2948651379 و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 
نامحدود آقای سیدصالح الدین موسوی به شماره ملی 2949858317 و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 
نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت 
از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء سید صالح 
الدین موسوی بعنوان مدیرعامل و آقای ناصر مرادی بعنوان نایب رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر 
می باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت 

نمی باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تکاب )1116701(

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و  ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139960313003005195 و پرونده کالسه 591-99 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی و  ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی خوی تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی  آقای/خانم سجاد نظر علی لو به  شماره شناسنامه 561 به شماره ملی 2801490776 صادره از خوی فرزند 
 علی اکبر نسبت به زمین مزروعی به مساحت 8765  مترمربع از ششدانگ پالک 355 فرعی مجزی شده از   19- اصلی واقع در بخش 11- خوی روستای سیوان و 
خریداری از حسین  نظر علیلو به عنوان مالک رسمی  محرز گردیده است.   لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می  شود در صورتی 
که اشخاص نسبت  به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به  مدت دو ماه  اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض  دادخواست خود را  مرجع 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: 1400/1/15 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/1/30 
صمدزاده   سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خوی 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و  ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139960313003005077 و پرونده کالسه 242-99 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی و  ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی خوی تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی  آقای/خانم رقیه عباسلوی چورسی به  شماره شناسنامه 966 به شماره ملی 2802581351 صادره از خوی 
 فرزند نظر  نسبت به خانه به مساحت 103/80 مترمربع از  یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ پالک 29 فرعی  مجزی شده از 208- اصلی واقع در بخش 2- خوی و 
خریداری از محمد  حسین زاده به عنوان مالک رسمی  محرز گردیده است.   لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می  شود در صورتی 
که اشخاص نسبت  به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به  مدت دو ماه  اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض  دادخواست خود را  مرجع 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: 1400/1/15 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/1/30 
صمدزاده   سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خوی 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و  ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139960313003005162 و پرونده کالسه 135-98 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی و  ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی خوی تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی  آقای/خانم اسد شیخکانلوی میالن به  شماره شناسنامه 0 به شماره ملی 2790410135 صادره از خوی فرزند 
 ارشد  نسبت به خانه به مساحت 616  مترمربع  ششدانگ پالک 17 فرعی مجزی شده از 2912- اصلی واقع  در بخش 2- خوی و خریداری از ارشد شیخکانلوی 
میالن به عنوان  مالک رسمی محرز گردیده است.   لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که  اشخاص نسبت  به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض  خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض  دادخواست خود را مرجع 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: 1400/1/15 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/1/30 
صمدزاده   سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خوی 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و  ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139960313003003635 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای  فاقد سند رسمی  مستقر در واحد ثبتی خوی تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای/خانم سکینه ورمزیار  به شماره شناسنامه 49253 به شماره  ملی 2800481129 صادره از خوی فرزند عادل  نسبت به خانه به 
 مساحت 156 مترمربع از ششدانگ پالک 19 فرعی مجزی  شده از 2522- اصلی واقع در بخش 2- خوی و  خریداری از رمزه حیدری خوئی و عبداله محمودی به 
عنوان مالک رسمی محرز  گردیده است.   لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت  به  صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود را به این  اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض  دادخواست خود را مرجع 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:   1400/1/15 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/1/30 
صمدزاده   سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خوی 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و  ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139960313003005283 و پرونده کالسه 608-98 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی و  ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی خوی تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی  آقای/خانم اسماعیل حسین زاده به  شماره شناسنامه 566 به شماره ملی 2801490822 صادره از خوی 
 فرزند علی  نسبت به زمین زراعی به مساحت 11682  مترمربع از ششدانگ پالک 354 فرعی مجزی شده از   19- اصلی واقع در بخش 11- خوی روستای سیوان و 
خریداری از محمد  علی فتحی به عنوان مالک رسمی  محرز گردیده است.   لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می  شود در صورتی 
که اشخاص نسبت  به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به  مدت دو ماه  اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض  دادخواست خود را  مرجع 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: 1400/1/15 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/1/30 
صمدزاده   سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خوی 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و  ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139960313003005193 و پرونده کالسه 286-98 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی و  ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی خوی تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی  آقای/خانم رقیه پاشالو به شماره  شناسنامه 48529 به شماره ملی 2800473886 صادره از خوی فرزند 
 اسداله  نسبت به کارگاه و انباری به مساحت 517/90   مترمربع از ششدانگ پالک 1267 فرعی مجزی شده  از 2 فرعی از 3 اصلی- اصلی واقع در بخش 4- خوی و 
خریداری از  غالمرضا امیر لک و لطیفه بیات ماکو و  غیره به عنوان مالک رسمی محرز گردیده است.   لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو  نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت  به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می  توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از  تاریخ تسلیم اعتراض  دادخواست خود را مرجع 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: 1400/1/15 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/1/30 
صمدزاده   سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خوی 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و  ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139960313003005144 و پرونده کالسه 38-99 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی و  ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی خوی تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی  آقای/خانم موسی کریم زاده اصل به  شماره شناسنامه 392 به شماره ملی 2802704400 صادره از خوی 
 فرزند علی  نسبت به مغازه به مساحت 39/70  مترمربع  ششدانگ پالک 37 فرعی مجزی شده از 4856- اصلی واقع در بخش 2 خوی و خریداری از کبری زینب 
دریا کناری و رضا و  علی اکبر کریم زاده به عنوان  مالک رسمی محرز گردیده است.   لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز  آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت  به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین  آگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض  دادخواست  خود را مرجع 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: 1400/1/15 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/1/30 
صمدزاده   سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خوی 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک قرچک

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و   ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و   اراضی و   ساختمانهای فاقد سند رسمی  

برابر رای شماره      139960301051004822      هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی  حوزه ثبت ملک قرچک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای شاپور بیگ زاده      فرزند محمد کمال  
   بشماره شناسنامه 2443     صادره از مشگین شهر در  ششدانگ یک باب خانه به مساحت 50    مترمربع پالک 190 فرعی از 48  اصلی 
واقع در قرچک خریداری از مالک رسمی آقایان محمدعلی و بختیار اسماعیلی محرز  گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی  داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض  ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول:      1400/1/15           تاریخ انتشار نوبت دوم:  1400/1/30    

م.الف 10101          رئیس ثبت اسناد و امالک       رضا النچري 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک قرچک
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و   ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و   اراضی و   ساختمانهای فاقد سند رسمی  
برابر رای شماره 139960301051004417     هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقردر واحد ثبتی حوزه  ثبت ملک قرچک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی   آقای حیدر صفرزاده      فرزند احمد     بشماره 
شناسنامه 904    صادره از هشترود     در  ششدانگ یک باب خانه   به مساحت 44/88    مترمربع پالک 795 فرعی از 49 اصلی واقع در 
قرچک خریداری از مالک رسمی آقای فرض اله بهرامن محرز گردیده است. لذا به منظور  اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از  تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض ،دادخواست خود را به  مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول :      1400/1/15           تاریخ انتشار نوبت دوم :  1400/1/30    
م.الف      10102     رئیس ثبت اسناد و امالک       رضا النچري

  ) آگهی راجع به غایب ( 
به حکایت محتویات پرونده کالسه 9900249  این دادگاه اعالم گردیده است آقای یوسف کریمی فرزند علی متولد  با کد ملی   2870932091 و شماره شناسنامه   2552 ساکن مهاباد 
روستای اگریقاش بوده و از سال 1389 غایب و  ناپدید شده و هیچ  گونه خبری از وی در دسترس نیست لذا بدینوسیله از کلیه کسانی که خبری از  غایب یاد شده دارند دعوت می شود 

اطالعات  خود را در اختیار این دادگاه قرار دهند تا حقی از کسی تضییع نگردد. 12
قاضی دادگاه حقوقی شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان مهاباد - غالم کریم خانی  

آگهی حصر وراثت
خانم رابعه نورانی کلیجی دارای شناسنامه شماره 741 بشرح دادخواست به کالسه 140000001/1400ش5/ح  از این شورا  درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان آمینه حسینی بشناسنامه -3- مهاباد در تاریخ   1399/12/15  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم / مرحومه منحصر است به چهار دختر.  1- حلیمه نورانی 

کلیجی فرزند علی و آمینه دارای ش ش 698 دختر متوفی
 2- مریم نورانی کلیجی فرزند علی و آمینه دارای ش ش 697 دختر متوفی
 3- نیکو نورانی کلیجی فرزند علی و آمینه دارای ش ش 873 دختر متوفی

 4- رابعه نورانی کلیجی فرزند علی و آمینه دارای ش ش 741 دختر متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور به استناد ماده 362 قانون امور حسبی را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر  کسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی  صادر خواهد شد. 14

رئیس شعبه پنجم شورای حل اختالف مهاباد
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و  ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 139960313003005168 و پرونده کالسه 659-99 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی و  ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی خوی تصرفات 
نسبت به شرکت آیناز پالستیک به مساحت  مالکانه و بالمعارض متقاضی  آقای/خانم شرکت آیناز پالستیک  خوی به شماره شناسنامه 0 به شماره ملی 10861998974 صادره از -  فرزند 
اصلی واقع در بخش 4-  خوی و خریداری از سید احمد  موسوی و حیدر قزل لو به عنوان    1869/72 مترمربع از ششدانگ اعیانی و سه دانگ  عرصه پالک 5338 فرعی مجزی شده از 38
مالک رسمی محرز گردیده است.   لذا به منظور اطالع عموم  مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت  به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض 
 داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف  مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض  دادخواست خود 
را مرجع 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: 1400/1/15 تاریخ 

انتشار نوبت دوم:   1400/1/30 
صمدزاده   سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خوی 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و  ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 1399603130030002035 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و  ساختمانهای فاقد سند  رسمی مستقر در واحد ثبتی خوی تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضی آقای/خانم  فاطمه امین خانی به شماره شناسنامه 357 به  شماره ملی 2919536877 صادره از سیه چشمه فرزند بیت  اله  در یک باب خانه به مساحت 253 مترمربع نسبت به 
ششدانگ  پالک 49 فرعی مفروزه از 2641  اصلی  واقع در بخش 2- خوی خریداری از بایرامعلی عالم جان به عنوان مالک رسمی محرز  گردیده است.   لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت  به  صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض 
خود را به این  اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض  دادخواست خود را مرجع 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:   1400/1/15 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/1/30 
سیف اله صمدزاده   سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان خوی 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و  ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139960313003004035 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای  فاقد سند رسمی  مستقر در واحد ثبتی خوی تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضی آقای/خانم دلبر حسین پور  به شماره شناسنامه 1 به شماره ملی   2803308223 صادره از خوی فرزند الهویردی نسبت به خانه به  مساحت 253/39 مترمربع دو دانگ مشاع از 
ششدانگ پالک   51 فرعی مجزی شده از 2641- اصلی واقع در  بخش 2- خوی و خریداری از مالک مشاعی )خود متقاضی( به عنوان مالک  رسمی محرز گردیده است.   لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که  اشخاص نسبت  به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه  اعتراض  خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض  دادخواست خود را مرجع 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: 1400/1/15 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/1/30 
صمدزاده سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خوی 

آگهی فقدان سند مالکیت
و61005  مورخ1399/12/18   61014 و   1399/12/17 مورخ   61001 شماره  های  نامه  وکالت  موجب  به  تشرفی  نوروزعلی  آقای 
مورخ1399/12/17 دفتر5 سمنان به وکالت از وراث مرحومه رقیه خانم تشرفی باستناد دو برگ استشهاد محلی که به امضا شهود 
و به گواهی دفترخانه شماره 5 سمنان رسیده مدعی می باشد که سند مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ پالکم 6885/2 واقع 
در بخش یک سمنان مورد ثبت 4266 جلد44 صفحه 157 به شماره چاپی 28611/022 به نام مرحومه رقیه خانم تشرفی به علت 
جابجایی مفقود و مالک درخواست صدور سند مالکیت المثنی را نموده است لذا مراتب به استناد ماده 120 آئین نامه قانون ثبت 
آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود اسناد مالکیت مذکور نزد خود می باشد از تاریخ 
انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را به ضمیمه اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم و رسید دریافت نماید تا مورد 
رسیدگی قرار گیرد واال پس از انقضای مدت مذکور و نرسیدن واخواهی و در صورت اعتراض اصل اسناد ارائه نشود نسبت به صدور 

سند مالکیت المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد.
رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان سمنان 

آگهی
آقای علی اکبر برزگر مالک پالک 332 بخش 4 شهمیرزاد

آقای مجتبی ملک مالک پالک ثبتی شماره 335 بخش 4 شهمیرزاد
با وکالت  ناهید و مهشید طوسی شهمیرزادی  اینکه خانم ها  به  اکبر برزگر مالک پالک 332 بخش 4 شهمیرزاد نظر  آقای علی 
ثبتی 334 اصلی واقع در بخش 4 شهمیرزاد درخواست صدور سند مالکیت متراژدار پالک  مالکین پالک  محمد حسین کیانی 
مذکور را نموده و با توجه به مجاورت پالک جنابعالی و اینکه پالک شما مستلزم اصالح می باشد و وکیل مالک طی شماره وارده 
139921729014006709 مورخ 1399/12/13 اعالم نموده به مالکیت مجاور دسترسی نداشته و علیرغم انتظار کافی به این اداره 
مراجعه ننموده اید لذا بنا به درخواست وکیل مراتب یک نوبت آگهی تا ظرف مهلت 15 روز پس از انتشار آگهی به اداره ثبت اسناد 

وامالک مهدیشهر مراجعه و نسبت به ارائه درخواست اصالح پالک اقدام نمایید.
حسین فزونی تلوکی- سرپرست ثبت اسناد وامالک شهرستان مهدی شهر

آگهی دعوت به افراز پالک 1978 واقع در بخش 4)بموضع شهمیرزاد(
نظر به اینکه آقای حمیدرضا نوری نسب به وکالت از آقای نبی ا... نوری نسب از مالکین مشاعی ششدانگ پالک 1978 واقع در 
بخش 4 ) بموضع شهمیرزاد( طی وارده 1399-4165 مورخه 1399/11/06 درخواست ا فراز سهم مشاعی خود را از پالک مذکور 
نموده و به علت عدم دسترسی به سایر مالکین درخواست درج آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار را نموده اند بدینوسیله 
از کلیه مالکین مشاعی از جمله آقایان خلیل ا... و شهریار شهابی و خانمها زهره و سیما شهابی و پوران دخت احمدی و اشخاص 
و مالکین و هر کسی که با هر نحوی در این پالک دارای مالکیت رسمی و یا حق و حقوق قانونی می باشد دعوت می گردد تا روز 
دوشنبه 1400/1/30 مورخه در ساعت9 صبح در این واحد حاضر تا در معیت شما و به اتفاق نماینده و نقشه بردار و خواهان افراز 
جهت انجام عملیات افراز به محل وقوع ملک مورد افراز عزیمت نمایید بدیهی است عدم حضو ر  شما در موعد مقرر مانع از انجام 

عملیات افراز نخواه بود.
سرپرست ثبت اسناد وامالک شهرستان مهدیشهر- حسین فزونی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و  ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139960313003003670 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای  فاقد سند رسمی  مستقر در واحد ثبتی خوی تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای/خانم ابوالفضل برنائی  به شماره شناسنامه 5745 به شماره  ملی 2801069418 صادره از خوی فرزند جالل  نسبت به خانه به 
 مساحت 198/50  مترمربع ششدانگ پالک 19 فرعی  مجزی شده از 2 فرعی از 5097- اصلی واقع در بخش   2- خوی و خریداری از جواد جوادنژاد به عنوان مالک 
رسمی محرز  گردیده است.   لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت  به  صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود را به این  اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض  دادخواست خود را مرجع 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:   1400/1/15 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/1/30 
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خوی –  صمدزاده    

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و  ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139960313003005260 و پرونده کالسه 547-99 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی و  ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی خوی تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی  آقای/خانم شیوا شفیعی به شماره  شناسنامه - به شماره ملی 2790463905 صادره از خوی فرزند قدرت اله  
 نسبت به باغچه به مساحت 1269  مترمربع سه  دانگ مشاع از ششدانگ پالک 907 فرعی مجزی شده از   343 فرعی از 49 اصلی- اصلی واقع در بخش 5- خوی 
قریه پیر کندی  و خریداری از پاشا شفیعی به عنوان  مالک رسمی محرز گردیده است.   لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15  روز آگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت  به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار  اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض   دادخواست خود را مرجع 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: 1400/01/15 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/01/30 
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خوی –  صمدزاده  

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و  ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139960313003005261 و پرونده کالسه 546-99 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی و  ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی خوی تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی  آقای/خانم مینا شفیعی به شماره  شناسنامه - به شماره ملی 2790122857 صادره از خوی فرزند قدرت اله  
 نسبت به باغچه به مساحت 1269  مترمربع سه  دانگ مشاع از ششدانگ پالک 907 فرعی مجزی شده از   343 فرعی از 49 اصلی- اصلی واقع در بخش 5- خوی 
قریه پیر کندی  و خریداری از پاشا شفیعی به عنوان  مالک رسمی محرز گردیده است.   لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15  روز آگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت  به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار  اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض   دادخواست خود را مرجع 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: 1400/01/15 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/01/30 
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خوی –  صمدزاده    

آگهی تغییرات شرکت نیک آرا توان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 391 و شناسه ملی 10861760250 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1399/12/12 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
1 - اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ 1401/12/12 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای نجاتعلی شعبانی گنذر به 
شماره ملی 5169794266 و خانم نیکا شعبانی گنذر به شماره ملی 0213173881 و آقای کورش کوهی لوحه 
سرا به شماره ملی 5169794142 2 - آقای محمد احمدیان به شماره ملی 5169728621 به سمت بازرس 
اصلی و آقای هادی کاظمی به شماره ملی 5169794721 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال 
مالی انتخاب شدند. 3 - ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال1399 مورد تصویب قرار گرفت. 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ماسال )1116015(
آگهی تغییرات شرکت نیک آرا توان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 391 و شناسه ملی 10861760250 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/12/12 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - سمت اعضای هیئت 
مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای نجاتعلی شعبانی گنذر به شماره ملی 5169794266 به سمت مدیرعامل 
و آقای کورش کوهی لوحه سرا به شماره ملی 5169794142 به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم نیکا شعبانی 
گنذر به شماره ملی 0312173881 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 2 - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور 
شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسالمی با امضاء منفرد آقای نجاتعلی شعبانی گنذر 

همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ماسال )1116040(

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود گسترش معادن زرین سنگ کهبد غرب
 درتاریخ 1399/12/26 به شماره ثبت 628 به شناسه ملی 14009902230 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده 
:1 -تولید سنگهای اسلب وتایل  به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت  که خالصه آن 
انواع سنگهای تراورتن مرمریت وگرانیت - طراحی محاسبه نظارت بر معادن )به غیر از نفت وگاز و پتروشیمی(، 
تشخیص نوع کانی و سنگ ها، شناسایی محدوده های دارای مواد معدنی )به غیر از نفت وگاز و پتروشیمی( - 
برداشت نقاط جغرافیایی، تهیه وتدوین کلیه طرحهای معدنی اعم از اکتشاف وفروش مواد معدنی )به غیر از نفت 
وگاز و پتروشیمی( اعم از فلزی وغیر فلزی -انجام مطالعات اقتصادی ودرزه نگاری در سنگ های تزیینی انعقاد 
از نفت وگاز و  )به غیر  نمونه های معدنی  آنالیز  انجام  برای  بااشخاص حقیقی وحقوقی داخلی وخارجی  قرارداد 
پتروشیمی( - واردات وفروش انواع ادوات ولوازم مورد نیاز اکتشاف وتولیدو استخراج معادن )به غیر از نفت وگاز 
و پتروشیمی( -انجام امور کلیه امور مهندسی معدنی )به غیر از نفت وگاز و پتروشیمی( فرآوری ،صادرات و واردات 
مواد معدنی فلزی شامل آهن،طال، مس، روی، سرب و غیر فلزی شامل سنگ تراورتن و سنگهای تزیینی )به غیر 
از نفت وگاز و پتروشیمی( 7-شرکت درکلیه مناقصات و مزایدات خصوصی و دولتی در داخل و خارج از کشور 
-انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی در جهت موضوع فعالیت شرکت، اخد واعطای نمایندگی به اشخاص ، 
موسسات وسازمانها اعم از خصوصی ودولتی درکلیه زمینه های اقتصادی وبازرگانی -اخذ وام و تسهیالت ریالی و 
ارزی از کلیه بانک ها و موسسات مالی واعتباری -اخذ کارت بازرگانی و خرید ، فروش ، توزیع ، واردات و صادرات 
انواع کاالهای مجاز درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت 
نامحدود مرکز اصلی : استان آذربایجان غربی ، شهرستان تکاب ، بخش مرکزی ، شهر تکاب، محله سبزیخانه ، 
خیابان انقالب ، خیابان تختی ، پالک 0 ، طبقه همکف کدپستی 5991647581 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت 
است از مبلغ 20,000,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم معصومه موسوی به شماره ملی 
2948602254 دارنده 18000000000 ریال سهم الشرکه آقای ناصر مرادی به شماره ملی 2948651379 دارنده 
1000000000 ریال سهم الشرکه آقای سیدصالح الدین موسوی به شماره ملی 2949858317 دارنده 1000000000 
ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم معصومه موسوی به شماره ملی 2948602254 و به سمت نایب رئیس 
هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای ناصر مرادی به شماره 
ملی 2948651379 و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 
نامحدود آقای سیدصالح الدین موسوی به شماره ملی 2949858317 و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 
نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت 
از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء سید صالح 
الدین موسوی بعنوان مدیرعامل و آقای ناصر مرادی بعنوان نایب رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر 
می باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت 

نمی باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تکاب )1116701(

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و  ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139960313003005195 و پرونده کالسه 591-99 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی و  ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی خوی تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی  آقای/خانم سجاد نظر علی لو به  شماره شناسنامه 561 به شماره ملی 2801490776 صادره از خوی فرزند 
 علی اکبر نسبت به زمین مزروعی به مساحت 8765  مترمربع از ششدانگ پالک 355 فرعی مجزی شده از   19- اصلی واقع در بخش 11- خوی روستای سیوان و 
خریداری از حسین  نظر علیلو به عنوان مالک رسمی  محرز گردیده است.   لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می  شود در صورتی 
که اشخاص نسبت  به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به  مدت دو ماه  اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض  دادخواست خود را  مرجع 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: 1400/1/15 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/1/30 
صمدزاده   سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خوی 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و  ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139960313003005077 و پرونده کالسه 242-99 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی و  ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی خوی تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی  آقای/خانم رقیه عباسلوی چورسی به  شماره شناسنامه 966 به شماره ملی 2802581351 صادره از خوی 
 فرزند نظر  نسبت به خانه به مساحت 103/80 مترمربع از  یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ پالک 29 فرعی  مجزی شده از 208- اصلی واقع در بخش 2- خوی و 
خریداری از محمد  حسین زاده به عنوان مالک رسمی  محرز گردیده است.   لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می  شود در صورتی 
که اشخاص نسبت  به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به  مدت دو ماه  اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض  دادخواست خود را  مرجع 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: 1400/1/15 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/1/30 
صمدزاده   سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خوی 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و  ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139960313003005162 و پرونده کالسه 135-98 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی و  ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی خوی تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی  آقای/خانم اسد شیخکانلوی میالن به  شماره شناسنامه 0 به شماره ملی 2790410135 صادره از خوی فرزند 
 ارشد  نسبت به خانه به مساحت 616  مترمربع  ششدانگ پالک 17 فرعی مجزی شده از 2912- اصلی واقع  در بخش 2- خوی و خریداری از ارشد شیخکانلوی 
میالن به عنوان  مالک رسمی محرز گردیده است.   لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که  اشخاص نسبت  به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض  خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض  دادخواست خود را مرجع 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: 1400/1/15 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/1/30 
صمدزاده   سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خوی 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و  ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139960313003003635 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای  فاقد سند رسمی  مستقر در واحد ثبتی خوی تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای/خانم سکینه ورمزیار  به شماره شناسنامه 49253 به شماره  ملی 2800481129 صادره از خوی فرزند عادل  نسبت به خانه به 
 مساحت 156 مترمربع از ششدانگ پالک 19 فرعی مجزی  شده از 2522- اصلی واقع در بخش 2- خوی و  خریداری از رمزه حیدری خوئی و عبداله محمودی به 
عنوان مالک رسمی محرز  گردیده است.   لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت  به  صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود را به این  اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض  دادخواست خود را مرجع 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:   1400/1/15 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/1/30 
صمدزاده   سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خوی 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و  ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139960313003005283 و پرونده کالسه 608-98 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی و  ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی خوی تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی  آقای/خانم اسماعیل حسین زاده به  شماره شناسنامه 566 به شماره ملی 2801490822 صادره از خوی 
 فرزند علی  نسبت به زمین زراعی به مساحت 11682  مترمربع از ششدانگ پالک 354 فرعی مجزی شده از   19- اصلی واقع در بخش 11- خوی روستای سیوان و 
خریداری از محمد  علی فتحی به عنوان مالک رسمی  محرز گردیده است.   لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می  شود در صورتی 
که اشخاص نسبت  به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به  مدت دو ماه  اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض  دادخواست خود را  مرجع 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: 1400/1/15 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/1/30 
صمدزاده   سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خوی 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و  ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139960313003005193 و پرونده کالسه 286-98 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی و  ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی خوی تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی  آقای/خانم رقیه پاشالو به شماره  شناسنامه 48529 به شماره ملی 2800473886 صادره از خوی فرزند 
 اسداله  نسبت به کارگاه و انباری به مساحت 517/90   مترمربع از ششدانگ پالک 1267 فرعی مجزی شده  از 2 فرعی از 3 اصلی- اصلی واقع در بخش 4- خوی و 
خریداری از  غالمرضا امیر لک و لطیفه بیات ماکو و  غیره به عنوان مالک رسمی محرز گردیده است.   لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو  نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت  به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می  توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از  تاریخ تسلیم اعتراض  دادخواست خود را مرجع 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: 1400/1/15 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/1/30 
صمدزاده   سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خوی 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و  ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139960313003005144 و پرونده کالسه 38-99 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی و  ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی خوی تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی  آقای/خانم موسی کریم زاده اصل به  شماره شناسنامه 392 به شماره ملی 2802704400 صادره از خوی 
 فرزند علی  نسبت به مغازه به مساحت 39/70  مترمربع  ششدانگ پالک 37 فرعی مجزی شده از 4856- اصلی واقع در بخش 2 خوی و خریداری از کبری زینب 
دریا کناری و رضا و  علی اکبر کریم زاده به عنوان  مالک رسمی محرز گردیده است.   لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز  آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت  به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین  آگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض  دادخواست  خود را مرجع 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: 1400/1/15 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/1/30 
صمدزاده   سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خوی 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک قرچک

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و   ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و   اراضی و   ساختمانهای فاقد سند رسمی  

برابر رای شماره      139960301051004822      هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی  حوزه ثبت ملک قرچک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای شاپور بیگ زاده      فرزند محمد کمال  
   بشماره شناسنامه 2443     صادره از مشگین شهر در  ششدانگ یک باب خانه به مساحت 50    مترمربع پالک 190 فرعی از 48  اصلی 
واقع در قرچک خریداری از مالک رسمی آقایان محمدعلی و بختیار اسماعیلی محرز  گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی  داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض  ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول:      1400/1/15           تاریخ انتشار نوبت دوم:  1400/1/30    

م.الف 10101          رئیس ثبت اسناد و امالک       رضا النچري 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک قرچک
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و   ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و   اراضی و   ساختمانهای فاقد سند رسمی  
برابر رای شماره 139960301051004417     هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقردر واحد ثبتی حوزه  ثبت ملک قرچک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی   آقای حیدر صفرزاده      فرزند احمد     بشماره 
شناسنامه 904    صادره از هشترود     در  ششدانگ یک باب خانه   به مساحت 44/88    مترمربع پالک 795 فرعی از 49 اصلی واقع در 
قرچک خریداری از مالک رسمی آقای فرض اله بهرامن محرز گردیده است. لذا به منظور  اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از  تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض ،دادخواست خود را به  مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول :      1400/1/15           تاریخ انتشار نوبت دوم :  1400/1/30    
م.الف      10102     رئیس ثبت اسناد و امالک       رضا النچري

  ) آگهی راجع به غایب ( 
به حکایت محتویات پرونده کالسه 9900249  این دادگاه اعالم گردیده است آقای یوسف کریمی فرزند علی متولد  با کد ملی   2870932091 و شماره شناسنامه   2552 ساکن مهاباد 
روستای اگریقاش بوده و از سال 1389 غایب و  ناپدید شده و هیچ  گونه خبری از وی در دسترس نیست لذا بدینوسیله از کلیه کسانی که خبری از  غایب یاد شده دارند دعوت می شود 

اطالعات  خود را در اختیار این دادگاه قرار دهند تا حقی از کسی تضییع نگردد. 12
قاضی دادگاه حقوقی شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان مهاباد - غالم کریم خانی  

آگهی حصر وراثت
خانم رابعه نورانی کلیجی دارای شناسنامه شماره 741 بشرح دادخواست به کالسه 140000001/1400ش5/ح  از این شورا  درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان آمینه حسینی بشناسنامه -3- مهاباد در تاریخ   1399/12/15  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم / مرحومه منحصر است به چهار دختر.  1- حلیمه نورانی 

کلیجی فرزند علی و آمینه دارای ش ش 698 دختر متوفی
 2- مریم نورانی کلیجی فرزند علی و آمینه دارای ش ش 697 دختر متوفی
 3- نیکو نورانی کلیجی فرزند علی و آمینه دارای ش ش 873 دختر متوفی

 4- رابعه نورانی کلیجی فرزند علی و آمینه دارای ش ش 741 دختر متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور به استناد ماده 362 قانون امور حسبی را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر  کسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی  صادر خواهد شد. 14

رئیس شعبه پنجم شورای حل اختالف مهاباد
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و  ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 139960313003005168 و پرونده کالسه 659-99 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی و  ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی خوی تصرفات 
نسبت به شرکت آیناز پالستیک به مساحت  مالکانه و بالمعارض متقاضی  آقای/خانم شرکت آیناز پالستیک  خوی به شماره شناسنامه 0 به شماره ملی 10861998974 صادره از -  فرزند 
اصلی واقع در بخش 4-  خوی و خریداری از سید احمد  موسوی و حیدر قزل لو به عنوان    1869/72 مترمربع از ششدانگ اعیانی و سه دانگ  عرصه پالک 5338 فرعی مجزی شده از 38
مالک رسمی محرز گردیده است.   لذا به منظور اطالع عموم  مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت  به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض 
 داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف  مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض  دادخواست خود 
را مرجع 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: 1400/1/15 تاریخ 

انتشار نوبت دوم:   1400/1/30 
صمدزاده   سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خوی 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و  ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 1399603130030002035 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و  ساختمانهای فاقد سند  رسمی مستقر در واحد ثبتی خوی تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضی آقای/خانم  فاطمه امین خانی به شماره شناسنامه 357 به  شماره ملی 2919536877 صادره از سیه چشمه فرزند بیت  اله  در یک باب خانه به مساحت 253 مترمربع نسبت به 
ششدانگ  پالک 49 فرعی مفروزه از 2641  اصلی  واقع در بخش 2- خوی خریداری از بایرامعلی عالم جان به عنوان مالک رسمی محرز  گردیده است.   لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت  به  صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض 
خود را به این  اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض  دادخواست خود را مرجع 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:   1400/1/15 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/1/30 
سیف اله صمدزاده   سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان خوی 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و  ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139960313003004035 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای  فاقد سند رسمی  مستقر در واحد ثبتی خوی تصرفات مالکانه و بالمعارض 
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تایید ۳۰ مورد لختگی خون در 
دریافت کنندگان واکسن آسترازنکا 

در انگلیس
آژانس دارویی انگلیس اعالم کرد: ۳۰ مورد لختگی خون 
ناشی از تزریق واکسن کرونای آسترازنکا تایید شده است. 
به گزارش ایســنا، آژانس دارویی انگلیس روز گذشــته 
اعالم کرد: در بین بیش از ۱۸ میلیون نفری که واکســن 
کروناویروس آســترازنکا را تزریق کرده انــد، ۳۰ مورد 
لختگی خون گزارش شده است. تا ۲۴ ماه مارس، ۲۲ مورد 
ترومبوز سینوس وریدی مغزی )CVST( و هشت مورد 
دیگر ترومبوز با پالکت پایین گزارش شده است. به رغم 
آنکه شماری از داوطلبان پس از تزریق این واکسن جان 
خود را از دســت داده اند، آژانس تنظیم مقررات دارویی و 
مراقبت های بهداشــتی )MHRA( این کشور همچنان 
مدعیســت که به دلیل کم بودن موارد لختگی خون در 
تعداد جمعیت واکسینه شده، فوائد واکسیناسیون در برابر 
بیماری کووید-۱۹ بر خطرات ناشی از آن برتری دارد و از 
مردم می خواهد که از تزریق واکسن صرف نظر نکنند. به 
نقل از مدیکال اکسپرس، هلند آخرین کشور اروپایی است 
که تزریق واکسن آسترازنکا را محدود کرده و روز گذشته 
تزریق واکسن کروناویروس آسترازنکا را برای افراد زیر ۶۰ 
سال به دلیل نگرانی از ارتباط احتمالی آن با بروز لختگی 
خون متوقف کرد. پیشــتر آلمان نیز تصمیم مشابهی را 

اتخاذ کرده بود.

موج چهارم کرونا در ایران
معاون کل وزارت بهداشــت با اشــاره بــه افزایش موارد 
بیماری کرونا در کشور، گفت: قطعا وارد موج چهارم کرونا 
شده ایم و در چند هفته آینده روند موارد سرپایی، بستری 
و مرگ و میر ناشــی از بیماری در کشور صعودی خواهد 
شد. به گزارش ایسنا، دکتر ایرج حریرچی درباره احتمال 
بروز موج چهارم کرونا در کشور، گفت: ما قطعا وارد موج 
چهارم کرونا شــده ایم، در چند هفته آینــده روند موارد 
سرپایی، بستری و مرگ و میر ما صعودی خواهد شد. ما با 
توجه به افزایش بیماران سرپایی و بستری فعال پیش بینی 
می کنیم تا حدود ۴ هفته آینده روند رو به صعودی بویژه 
در مرگ و میر کرونا داشته باشیم.  وی افزود: تنها یک راه 
حل مقابل ما است که آن هم رعایت دستورالعمل ها است. 
مواجهه با دیگران  در دورهمی، رســتوران، اداره و... باید 
کنترل شود و ما باید حساب کنیم نسبت به شرایط عادی 
چقدر کمتر با دیگران در تماس هستیم. وظیفه داریم این 
تماس را کاهش داده و از ماســک استفاده کنیم و اصول 
بهداشتی را رعایت کنیم. وی گفت: اگر مردم بتوانند از ۲ 
ماسک متفاوت استفاده کنند بهتر است، اما حتی داشتن 
یک ماســک هم خیلی خوب است و اصل اساسی رعایت 
فاصله حدود دو متری با ســایرین است.  حریرچی که در 
یک برنامه تلویزیونی صحبت می کرد، تاکید کرد: کسانی 
که تاکنون نکات بهداشــتی و توصیه ها را رعایت کردند 
یعنی خانواده ها، شهرها و گروه ها اکنون بیشتر در معرض 
آسیب هســتند؛ زیرا دیگران به دلیل عدم رعایت مبتال 
شدند، زجر کشیدند و کشته دادند و تا حدودی ایمنی پیدا 
کردند؛ در حالی که کسانی که خوب رعایت کردند نباید 
فکر کنند که ۱۳ ماه رعایــت کردند حاال می توانند برای 
مدتی هم رعایت نکنند؛ چراکه مبتال می شــوند و فوت 

می کنند.

سالمت روان در گرو فعالیت های 
متنوع است

محققان دانشــگاه بــازل ســوئیس نشــان دادند که 
متفاوت بودن فعالیت هــای بدنی می تواند منجر به نتایج 
بهتر سالمت روان شــود و یکی از دالیل سالمت بودن در 

همه گیری خواهد بود.
به نقل از مدیکال اکسپرس، محققان اظهار کردند: فعالیت  
بدنی برای سالمت روان مفید اســت، اما به تنوع آن نیز 
بستگی دارد. تحرک بدنی می تواند برای سالمت جسمی و 
روانی افراد مفید باشد، به همین دلیل بررسی های مختلف 
اهمیت پیروی از یک رژیم ورزشــی هنگام خانه نشینی 
کرونایی را برجســته کرده اند. اندرو گالستر، محقق این 
بررسی عنوان کرد: فعالیت به تنهایی برای کاهش عالئم 
اختالالت روانی کافی نیست، اما می تواند در بهبود سالمت 
روانی موثر باشــد. در این بررســی ۱۰۶ نفر با مشکالت 
بهداشت روانی شرکت کردند. طی یک هفته، یک گوشی 
همراه اضافی به آنان داده شــد تا حرکت فیزیکی آنان را 
ردیابی کند. پس از آن دوره، شرکت کنندگان به سواالت 
مرتبط با سالمت کلی و ســالمت روانی خود پاسخ دادند 
و محققان این پاســخ ها را با گــزارش فعالیت بدنی آنان 
مقایســه کردند. در نهایت، فعالیت بدنی عالئم مربوط به 
سالمت روان شرکت کنندگان را تغییر نداد. با این حال، 
محققان دریافتند که وقتی شرکت کنندگان تحرک بیشتر 
و متنوع دارند، سطح کلی ســالمتی بهبود پیدا خواهد 
کرد. این بررســی همچنین نشان داد که تنوع حرکتی با 

انعطاف پذیری روانی بیشتری همراه است.
اگرچه این بررســی پیــش از همه گیــری کووید- ۱۹ 
انجام شــده اســت، اما محققان بر این باورنــد که این 
یافته هــا می تواند در قرنطینه و خانه نشــینی ناشــی از 
کروناویروس موثر باشد، زیرا در سال ۲۰۲۰ آسیب جدی 
به فعالیت بدنی و ســالمت روانی افراد وارد شــده است و 
برنامه های روزمره افراد تحــت تاثیر قرار گرفتند و انجام 

بسیاری از فعالیت های منظم ممنوع شدند.

مصرف نوشابه های قندی عملکرد 
حافظه کودکان را تحت تاثیر قرار 

می دهد
محققان بر اســاس نتیجه یک مطالعه هشدار می دهند 
که داشتن یک رژیم غذایی مملو از نوشیدنی های قندی 
مانند نوشابه های گازدار در سال های اول زندگی به بروز 
مشکالت حافظه ای منجر می شــود. به گزارش روزنامه 
دیلی میل، نتایج ایــن مطالعه جدید نشــان می دهد، 
کودکانی که نوشــابه  های شــیرین مصرف می کنند با 
افزایش خطر ابتال به مشــکالت حافظه ای در سال های 
بعدی زندگی روبرو هســتند. محققان آمریکایی در این 
مطالعه جدید بچه موش ها را به دو گروه تقسیم کردند، 
به یک گروه نوشابه های شیرین و به گروه دوم آب دادند، 
سپس در بزرگسالی آنها را تحت دو آزمایش حافظه قرار 
دادند تا نحــوه عملکرد مغز آنها را با مــوش هایی که در 
کودکی نوشابه های شیرین مصرف نکرده بودند، مقایسه 
کنند.  آنها دریافتند کــه هیپوکامپ، ناحیه ای از مغز که 
مسئولیت عملکرد حافظه را بر عهده دارد، در موش هایی 
که ســودا مصرف کرده بودند، دچار اختالل شده است و 

همین امر به مشکالت حافظه منجر می شود. 

محققان معتقدند که این نوشابه ها میکروبیوم روده فرد 
را تغییر می دهد و این موضوع به نوبه خــود ژن ها را در 
هیپوکامپ تغییر داده و باعث می شــود که عملکرد آن 

دچار اختالل شود.

جزئیاتی از معافیت مدارس از 
پرداخت بهای انرژی 

معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش 
با بیان اینکه چندسالی است که مدارس از پرداخت بهای 
انرژی در حد الگوی مصرف معاف شده اند گفت: به دنبال 
تفاهمی با وزارت نیرو هســتیم که اقلیم مــدارس برای 

استفاده از انرژی مورد توجه قرار بگیرد.
علی الهیار ترکمن در گفت وگو با ایسنا، درباره نظام تامین 
مالی وزارت آموزش و پرورش توضیحاتی ارائه و اظهار کرد: 
نظام تامین مالی در آموزش و پرورش که به گســتردگی 
ایران پهناور است دارای یک سیستم پیچیده است. اقالم 
هزینه ای در آموزش و پرورش، نوع هزینه هایی که داریم، 
جامعه مخاطب و مناطقی که بایــد آموزش در آنجا برقرار 
باشد بسیار متنوع اســت و این نظام تامین مالی از قانون 

اعداد بزرگ پیروی می کند.
وی با اشاره به وضعیت ســرانه مدارس و عدم اجرای کامل 
اصل ۳۰ قانون اساسی گفت: طبق اصل ۳۰ قانون اساسی، 
هدف اصلی ارائه آموزش و پرورش رایگان برای همه اقشار 
تا پایان دوره متوسطه است. البته شورای نگهبان در دهه 
۷۰ استفساریه ای داشته و ذکر کرده که این کار باید در حد 
توان دولت انجام شود که از همان مدارس غیردولتی وارد 

سیستم شدند.
معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش 
با اشاره به اینکه چندالیه برای اجرا و  تحقق اصل ۳۰ داریم 
گفت: الیه اول اینکه آموزش رایگان باشد و دانش آموز هیچ 
شــهریه ای نپردازد و به علت عدم پرداخت پول از تحصیل 
باز نماند که این مهم در مدارس دولتی اجرا می شــود. از 
منتقدین جدی تعدد مدارس هستم. اما در اینجا صحبت از 
سیستم آموزش دولتی و آموزش رایگان است که اکنون در 
سیستم آموزش دولتی برقرار است. در الیه اول آموزش ما، 

آموزش شهریه ای نیست.
وی ادامه داد: الیه دوم بحث تامین منابع آموزشــی است. 
با یارانه دولت به کتاب های درســی، بخشی از هزینه هم 
برعهده والدین قرار می گیرد که اندک است. سیاست های 

حمایتی دیگری هم داریم.
الهیار با بیان اینکه الیه ســوم، برقراری محیط مناســب 
آموزش است اظهار کرد: این الیه به تامین بهای آب، برق، 
گاز، تامین مواد اولیه و هزینه نگه داری از مدرســه مربوط 
می شود. مشکل ما در این الیه سوم است و نباید بگوییم کل 
اصل ۳۰ قانون اساسی زیر سوال است. همانطور که گفته 
شد در الیه سوم چندهزینه داریم که مهمترین آن هزینه 
حامل های انرژی است که خوشــبختانه با پیگیری های 
وزارتخانه و حســن نگاه نمایندگان چندســالی است که 
مدارس از پرداخت بهــای انرژی در حــد الگوی مصرف 
معاف شــده اند. البته در وزارت نیرو تا جایی که توانستند 
مقاومت کردند اما اکنون این مقاومت کمتر و همنوایی ها 
بیشتر شده است. معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت 
آموزش و پرورش افزود: به دنبال تفاهمــی با وزارت نیرو 
هستیم که اقلیم مدارس برای استفاده از انرژی مورد توجه 
قرار بگیرد. در سال سوم اجرای این قانون هستیم و اجرای 
آن رو به جلو و پیشــرفت است. وی با اشاره به اینکه برخی 
تمام تالششــان این اســت که تبصره ۶ قانون بودجه که 
هرسال تکرار می شود و باید به قانون تبدیلش کنیم را نقض 
کنند که از طریق دفتر بودجه با استان ها در ارتباط هستیم 
تا بدهی های سال های قبل از اجرای قانون معافیت را احصا 
کنیم اظهار کرد: وزیر آموزش و پرورش با وزیر نیرو تفاهم 
کرده که آب و برق  و گاز هیچ مدرسه ای به علت بدهی نباید 
قطع شود. الهیار ادامه داد: حدود دوماه قبل تفاهم نامه امضا 
کردیم و دیگر آب و برق و گاز مدرسه ای را قطع نمی کنند. 
هرچند با مدیران مدارس در هزینه های نگه داری مدارس 
همنوا و دردآشنا هستم. طبیعی است که شرکت ها مقاومت 
کنند. تالش می کنیم وضعیت بهینه شود. حتی در صدد 
اصالح انشــعاب مدارس دو شیفته هســتیم تا از الگوی 

مصرف تجاوز نکند.

 تشکیل شورای هماهنگی
  و سیاست گذاری تحقیق در

 آموزش و پرورش
آیین نامه »شــورای هماهنگی و سیاست گذاری تحقیق و 
توسعه« از سوی وزیر آموزش و پرورش ابالغ شد. به گزارش 
ایلنا، با برنامه ریزی ها و پیگیری های پژوهشگاه مطالعات 
آموزش و پرورش و در راستای ایجاد انسجام و هماهنگی در 
سیاست های پژوهشی وزارت آموزش و پرورش، گسترش 
فرهنگ پژوهش، ارتقای کیفیت و هم افزایی فعالیت های 
پژوهشی، دستیابی به راه حل های مبتنی بر پژوهش برای 
مسائل آموزش و پرورش، حرکت در مسیر سیاست پژوهش 
محوری و بهره گیری مؤثرتر از ظرفیت نهادهای پژوهشی 
برای ارتقای کیفیت آموزش و پرورش و با عنایت به مذاکرات 
جلسه شورای معاونان وزارت و مصوبه شورای عالی آموزش 
و پرورش، »آیین نامه شورای هماهنگی و سیاست گذاری 
تحقیق و توســعه« وزارت آموزش و پرورش ابالغ شــد. با 
برنامه ریزی ها و پیگیری های پژوهشگاه مطالعات آموزش 
و پرورش و در راســتای ایجــاد انســجام و هماهنگی در 
سیاست های پژوهشی وزارت آموزش و پرورش، گسترش 
فرهنگ پژوهش، ارتقای کیفیت و هم افزایی فعالیت های 
پژوهشی، دستیابی به راه حل های مبتنی بر پژوهش برای 
مسائل آموزش و پرورش، حرکت در مسیر سیاست پژوهش 
محوری و بهره گیری مؤثرتر از ظرفیت نهادهای پژوهشی 
برای ارتقای کیفیت آموزش و پرورش و با عنایت به مذاکرات 
جلسه شورای معاونان وزارت و مصوبه شورای عالی آموزش 
و پرورش، »آیین نامه شورای هماهنگی و سیاست گذاری 
تحقیق و توسعه« وزارت آموزش و پرورش ابالغ شد. هدف 
از تشکیل این شورا، سیاست گذاری در زمینه مدیریت امور 
تحقیقاتی، توســعه و اشــاعه پژوهش، نوآوری و خالقیت 
در وزارت آمــوزش و پرورش، هماهنگی و ســازمان دهی 
فعالیت های پژوهشــی و نــوآوری نهادهــای تحقیقاتی 
وزارت آمــوزش و پرورش به منظور ارتقــای کیفیت نظام 
آموزش و پرورش و تحقق هدف های ســند تحول بنیادین 
آموزش و پرورش، تقویت و ترویج روحیه پژوهشــگری و 
نهادینه سازی استفاده مؤثر از یافته های پژوهشی و نوآوری 
و پژوهش محوری در تصمیم گیری ها و اقدامات آموزشی 
از صف تا ستاد و سیاست گذاری برای جلب همکاری سایر 
دســتگاه های اجرایی، نهادهای ملــی و بین المللی و افراد 

مرتبط با پژوهش و نوآوری است.

سالمت

آموزش

طی حکمی از ســوی وزیر آموزش و پرورش، سرپرست جدید مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور 
منصوب شــد. به گزارش ایلنا،  طی حکمی از سوی محســن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش، میترا 

تیموری به عنوان سرپرست مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور منصوب شد.
مراسم معارفه تیموری در روز چهارشــنبه ۱۱ فروردین ۱۴۰۰ با حضور رییس مرکز حوزه وزارتی، مدیران 
و کارشناســان مرکز امور بین الملل، نمایندگانی از وزارت امورخارجه و برخی از اعضای کمیســیون ملی 

آیسسکو در سالن جلسات مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور انجام شد.
در این مراسم علی باقرزاده رییس مرکز حوزه وزارتی با اشــاره به اینکه مرکز امور بین الملل از مهمترین و 
حساس ترین قسمت های وزارت آموزش و پرورش اســت و وظیفه انتقال تازه ترین تحوالت جهان در زمینه 
تعلیم و تربیت به وزارت آموزش و پرورش را بر عهده دارد اظهار امیدواری کرد که با حضور خانم تیموری در 

این سمت و با همکاری همه مجموعه، پیشرفت ها و تحوالت مثبتی را در این مرکز شاهد باشیم.

سرپرست جدید مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور منصوب شد

 بر اســاس تقویم اعالم شده از سوی سازمان ســنجش آموزش کشور، 
مهم ترین و کلیــدی ترین آزمون های وزارت علــوم در خرداد و تیر ماه 
۱۴۰۰ برگزار می شوند. به گزارش ایسنا، اوایل بهمن سال گذشته بود که 
سازمان سنجش آموزش کشور با انتشار اطالعیه ای زمان برگزاری آزمون 
های مهم و کلیدی دانشــگاه های کشور اعم از کنکور، کارشناسی ارشد 

و  کاردانی به کارشناسی ناپیوست در سال ۱۴۰۰ را تعیین تکلیف کرد. 

کارشناسی ارشد
ثبت نام برای شرکت در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۰ 
دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی از روز یکشنبه 
۱۶ آذر ۹۹  آغازشد و پس از دو مرحله تمدید در نهایت روز چهارشنبه 
هشتم بهمن ماه ۹۹ به پایان رسید.  آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته 
سال ۱۴۰۰ دانشگاه ها و مؤسســات آموزش عالی دولتی و غیردولتی 
طی سه روز متوالی در روزهای چهارشنبه ۵ خرداد، پنجشنبه ۶ خرداد 

و جمعه ۷ خرداد ۱۴۰۰ برگزار می شود.

کنکور سراسری
ثبت نام برای شــرکت در رشــته های با آزمون کنکــور ۱۴۰۰ از روز 
یکشنبه ۱۲ بهمن ۹۹ از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور 
آغاز شــد و پس از چند بار تمدید ، روز شنبه ۱۶ اسفند ماه ۹۹ به پایان 
رســید و این آزمون طی چهار روز یعنی در روزهای چهارشنبه ۹ تیر، 

پنجشنبه ۱۰ تیر، جمعه ۱۱ تیر و شنبه ۱۲ تیر ۱۴۰۰ برگزار می شود.
بر اساس مصوبات بیست و چهارمین جلسه شورای سنجش و پذیرش 
دانشجو میزان و نحوه تاثیر ســوابق تحصیلی در آزمون سراسری سال 
۱۴۰۰ همانند ســال ۱۳۹۹ حداکثر ۳۰ درصد با تاثیر مثبت اســت و 
مواد و ضرایب دروس امتحانی و دروس مؤثر ســوابق تحصیلی آزمون 

سال ۱۴۰۰ همانند سال ۱۳۹۹ است. طبق تصمیم سازمان سنجش 
آموزش کشور و شرایط کشور از نظر شیوع کرونا ویروس، زمان برگزاری 
آزمون های ارشد و سراسری در سال ۱۴۰۰ افزایش یافت. همچنین به 
منظور پیش بینی های الزم برای رعایت دســتورالعمل های بهداشتی 
برای برگزاری آزمون های کارشناســی ارشد ناپیوسته و سراسری سال 
۱۴۰۰ و برای کاهش هر گونه مخاطرات برای متقاضیان زمان برگزاری 

این آزمون ها اصالح شد.

کاردانی به کارشناسی
همچنین ثبت نــام برای شــرکت در آزمون کاردانی به کارشناســی 
ناپیوسته سال ۱۴۰۰ به صورت اینترنتی از روز یکشنبه مورخ ۲۳ خرداد 
۱۴۰۰ آغاز می شود و این مهلت تا روز  یکشنبه ۳۰ این ماه ادامه خواهد 
یافت. بر این اســاس ضرورت دارد که همه متقاضیان در مهلت در نظر 
گرفته شده و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبت نام و انتخاب 
رشــته وفراهم نمودن مدارک و اطالعات مورد نیــاز ثبت نام، به پایگاه 
اطالع رسانی این سازمان به نشــانی:  www.sanjesh.org مراجعه و 
نسبت به ثبت نام اقدام کنند.  با توجه به اینکه ثبت نام و انتخاب رشته 
در این آزمون در یک مرحله انجام می شــود، متقاضیان باید همزمان با 
ثبت نام، نسبت به درج رشته محل های تحصیلی خود در فرم تقاضانامه 
اینترنتی با توجه به رشته های اعالم شده در دفترچه راهنما، اقدام کنند.

جزئیات و همچنین دفترچه راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته، همزمان 
با شــروع ثبت نام در روز یکشــنبه مورخ ) ۲۳ خرداد ۱۴۰۰(  بر روی 
سایت سازمان سنجش آموزش کشــور قرار خواهد گرفت. متقاضیان 
الزم است برای اطالع از شرایط و ضوابط شــرکت در این آزمون و نوع 
پذیرش رشته های امتحانی با آزمون و یا براساس سوابق تحصیلی »بدون 
آزمون«، دفترچه راهنمای مذکــور را به دقت مطالعه کنند.  آزمون آن 

دســته از رشــته هایی که پذیرش آنها از طریق برگزاری آزمون انجام 
می شــود نیز در روز جمعه ۲۲ مرداد ۱۴۰۰ برگزار خواهد شد.  بر این 
اساس، جدول رشــته های امتحانی با آزمون و پذیرش براساس سوابق 
تحصیلی )بدون آزمون( کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۱۴۰۰ بر 

روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شده است.

دانشگاه آزاد
پذیرش دانشجو در رشته های تحصیلی غیرپزشکی دانشگاه آزاد اسالمی 
و رشته های تحصیلی مهندسی بهداشت محیط دانشگاه مذکور، صرفا 
براســاس ســوابق تحصیلی )معدل کل دوره کاردانی( متقاضیان و در 
سایر رشته های گروه پزشکی این دانشگاه شامل )تکنولوژی اتاق عمل، 
بهداشت عمومی، علوم آزمایشگاهی و مامایی (، براساس آزمون صورت 
می گیرد که تاریخ، نحوه انتخاب رشته و همچنین کدرشته محل های 
دانشگاه آزاد اسالمی، متعاقبا از طریق درگاه اطالع رسانی مرکز سنجش 

و پذیرش دانشگاه  آزاد به اطالع متقاضیان عالقه مند خواهد رسید.

 دوره های کاردانی نظام جدید دانشگاه فنی و حرفه ای 
پذیــرش در دوره های کاردانی نظام جدید دانشــگاه فنی و حرفه ای و 
مؤسسات آموزش عالی غیردولتی-غیر انتفاعی در سال ۱۴۰۰»سامانه 
ثبت نام و انتخاب رشــته« به صورت اینترنتی از روز یکشنبه مورخ ۳۰ 
خرداد ۱۴۰۰ آغاز می شود تا روز یکشنبه مورخ ۶ تیر ۱۴۰۰ ادامه دارد.

بر این اســاس ضرورت دارد که همه متقاضیان در مهلت در نظر گرفته 
شده و پس از مطالعه دقیق »دفترچه راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته« 
و فراهم نمودن مدارک و اطالعات مورد نیــاز ثبت نام، به درگاه اطالع 
رسانی این سازمان به نشانی  www.sanjesh.org مراجعه و نسبت به 

ثبت نام در سامانه اقدام کنند. 

تقویم برگزاری آزمون های ۱۴۰۰ وزارت علوم اعالم شد
آزمون کارشناسی ارشد اولین آزمون سال جدید

رویکرد

یک ســال و چندماهی است که شیوه 
آموزش دانــش آموزان تفــاوت پیدا 
کــرده، دیگر آن هــا به رســم قدیم 
پشــت میز کالس های مدرسه حاضر 
نمی شوند. در بهترین حالت، مدرسه 
برای شان همان چاردیواری اتاق شان 
در خانه اســت و باید از پشت صفحات 
تلفن همراه، تبلت و یا لپ تاپ با معلم 
و هم کالسی هایشــان ارتباط برقرار 

کنند.
به گزارش ایسنا، اواخر بهمن ماه سال 
۹۸ رسما ورود ویروس کرونا به کشور 
اعالم شــد، ویروســی منحوس که تا 
همین حاال زندگی مردم دنیا را مختل 
کرده و تغییرات فراوانی در ســبک و 
سیاق زیست روزمره انسان ها به وجود 
آورده، در این بین شیوه آموزش دانش 
آموزان و دانشــجویان هم از دگرگونی 

دور نماند.
حاال دیگــر از حیاط مــدارس صدای 
خنده، بــازی، تذکر ناظــم و مدیر یا 
گریه های گاه و بیــگاه دانش آموزان 
شــنیده نمی شــود و کالس درس و 
مشــق به اجبار در چاردیــواری خانه 
ها محبوس شده است. دانش آموزانی 
که تا دیروز در کنــار تحصیل، تجربه 
زیســتن در جامعــه را بــا حضور در 
مدرســه یاد می گرفتند، مجبورند از 
پشــت صفحات تلفن همراه، تبلت و 
لپ تاپ، یک طرفه تنها شنونده صدای 
معلم باشــند. البته شــاید مجالی هم 
برای گفت وگوی مجازی آن ها با معلم 
و حتی هم کالسی هایشان فراهم شود 

ولی این کجا و آن کجا! 
این وضعیت حاال بدل به بهترین و ایده 
آل ترین شرایط برای آموزش مجازی 
۱۵ میلیون دانش آموزان  ایرانی شده 
که کرونا آن ها را وادار کرده در فضایی 
خارج از مدرســه بــه تحصیالت خود 

ادامه دهند.
شــرایط بدتــر البته برای آن دســته 
از دانش آموزانی اســت کــه به دلیل 
وضعیت مالــی و یا نبود زیرســاخت 
هــای ارتباطی، اینترنــت و موبایل از 
دسترســی به آموزش مجازی محروم 
هســتند چه اینکه طبق گفته احمد 
حسین فالحی ســخنگوی کمیسیون 
آموزش و تحقیقــات مجلس »نزدیک 
به ۳ میلیــون دانش آموز از داشــتن 
تبلــت و گوشــی هوشــمند محروم 

هستند.«
فــارغ از موضــوع تامیــن تجهیزات 
آموزشــی و زیرســاخت هــای الزم 
ارتباطی، این روزها معضل دیگری به 
نام آموزش درست اســتفاده از فضای 
مجازی تبدیل به دغدغه اولیای دانش 
آموزان شده است. شاید تا قبل از این، 
خانواده ها امکان محدود کردن زمان 
استفاده فرزندانشان از فضای مجازی 
را داشــتند اما با آنالین شدن کالس 
های درس عمال شــرایط تغییر کرده 

است. 
با این اوصــاف در مجموع می توان دو 
مولفه »آموزش اســتفاده درســت از 
فضای مجازی« و »تامین زیرســاخت 

ها و امکانات دسترســی بــه آموزش 
آنالین« را بــه عنوان 
مهمتریــن موضوعات 
مجازی  آموزش  برای 
در نظر گرفت که باید 
مورد توجــه متولیان 

حوزه آموزش کشور قرار گیرد. بدیهی 
اســت که نگاه ویژه مجلس شــورای 
اســالمی به این موضوع هموار کننده 

این راه خواهد بود.

توافق کمیسیون آموزش و وزارت 
ارتباطات برای تامین تبلت مورد 

نیاز دانش آموزان محروم 
در همین راســتا کمیســیون آموزش 
و تحقیقــات مجلــس در توافقــی با 
وزارت ارتباطات تاکید کــرد که باید 
وزارت ارتباطات و فنــاوری اطالعات 
تبلت مورد نیــاز دانش آموزان محروم 
از دسترســی به تجهیزات آموزشــی 
را تامیــن کنــد. در این بــاره فالحی 
سخنگوی کمیسیون آموزش در گفت 
و گویی با ایســنا این طور توضیح داد: 
وزارت ارتباطــات مکلــف بــه تأمین 
تبلت مورد نیــاز دانش آموزان محروم 
از دسترســی به تجهیزات آموزشــی 
با همکاری سایر دســتگاه ها با استناد 
به ماده ۶۹ قانون برنامه ششــم و بند 
»ج« تبصــره ۱۸ قانون بودجه ســال 
۱۳۹۹ شد؛ البته نظارت محتوایی در 
این قانون بر عهده ســازمان پژوهش و 
برنامه ریزی وزارت آموزش و پرورش و 
نظارت فنی بر عهده مرکز ملی فضای 

مجازی کشور است.

تکلیف بودجــه ای مجلس برای 
توسعه اینترنت در سال آینده

با توجه به اینکه توســعه زیرساخت ها 
در مناطق دورافتاده برای دسترســی 
تمامی دانش آموزان به اینترنت امری 
ضروری اســت، نمایندگان مجلس در 

الیحه بودجــه ۱۴۰۰ تصویب کردند 
کــه ۳۰۰ میلیــارد تومان 
اینترنــت  بــرای توســعه 
روســتایی اختصــاص پیدا 

کند.
عالوه بــر ایــن در بند )ی( 
تبصــره ۶ درآمدی بــرای دولت خلق 
شــد که به موجب آن حــق االمتیاز و 
حق الســهم دولــت از کارور )اپراتور(

های ارائه دهنده خدمــات مخابراتی 
به میــزان ۱۰ درصد افزایــش یافته 
و به حســاب درآمد عمومــی ردیف 
۱۳۰۴۰۴ نزد خزانــه داری کل واریز 
شــود. در انتهای آن نیز تاکید شد که 
»کارورهای ارائه دهنده خدمات اجازه 
افزایش تعرفــه اینترنتی مصرفی را در 

سال ۱۴۰۰ ندارند.«
در بخش هزینه ای این بند نیز مصوب 
شد که بخشی از منابع حاصل مازاد بر  
۶۹ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال در ردیف 
۱۳۰۴۰۴، صرف توســعه زیرساخت 
اینترنــت ثابــت پرســرعت توســط 
شرکت مخابرات ایران شود که امکان 
ارائه ســرویس های صوت و تصویری 
پیشرفته را داشته باشد. اینترنت ثابت 
پرسرعت می بایســت امکان رقابت و 
مقابله با تهدیــدات اینترنت ماهواره 
ای توسط کشورهای خارجی دیگر در 

حریم کشور را داشته باشد.
همچنین مصوب شد که موضوع تعرفه 
اینترنت داخلی شامل پیام رسان های 
شاد، دانشــگاه ها و مراکز دولتی نمی 
شــود و آنها در ســال آینده همچنان 
رایگان خواهنــد بود؛ درواقــع با این 
مصوبــه رفــع ابهامــی در تبصره ۱۸ 
الیحه بودجه صورت گرفت که در آن 
دولت مکلف شــد نرخ تعرفه اینترنت 
بــرای اســتفاده از پیام رســان های 
داخلی را ۲۰ درصد نــرخ تعرفه پیام 
رســان خارجی تعیین کرده و وصول 

کند. 

ســیم کارت  می توان  فالحــی: 
رایگان کنترل شــده در اختیار 

دانش آموزان قرار داد
احمدحســین فالحــی ســخنگوی 
کمیســیون آمــوزش، تحقیقــات و 
فنــاوری مجلــس در گفــت و گویی 
با ایســنا در تببین ضرورت آســیب 
شناسی آموزش مجازی دانش آموزان 
گفــت: »با شــیوع کرونا آمــوزش از 
طریق فضای مجــازی تبدیل به امری 
اجتناب ناپذیر شــد. البته که در ابتدا 
مربیان و دانــش آموزان آشــنایی با 
فضای مجازی نداشتند و زمانی طول 
کشــید تا آنها بتوانند با این فضا آشنا 
شوند. به هر حال این دوران یاد داد که 
نباید آموزش و حتی پرورش را منوط 
به حضــور دانش آمــوزان در مدارس 
کرد و می تــوان آن را از طریق فضای 
مجازی هم پیگیری نمود. این فرصت 
و توفیق اجباری بــود که همه مجبور 
شــدند با فضای مجازی آشــنا شده و 
آن را یاد بگیرند و در عین حال آسیب 
های آن را مدیریت کنند.« وی درباره 
شــیوه های کنترل دانش آموزان در 
فضای مجازی این توضیــح را داد که 
»می توان ســیم کارت هــای رایگان 
کنترل شده در اختیار دانش آموزان و 
حتی تبلت های دانش آموزی ساخت 
داخل بــه آنها داد تا آســیب های این 
حوزه به حداقل برســد.« فالحی یکی 
دیگر از آســیب های آمــوزش فضای 
مجازی را دسترســی نداشتن تمامی 
دانش آموزان به تبلت و گوشــی های 
هوشمند دانست و گفت: » سه میلیون 
و ۵۰۰ هزار دانش آموز از داشتن تبلت 
و گوشی هوشــمند محروم بودند که 
مشــکل بیش از ۲۰۰ هــزار نفر آنها 
حل شــد. به هر حال معلوم نیست که 
کرونا آخرین مشــکل باشــد، ما باید 
برای همیشه آماده باشیم تا در صورت 

وجود مســئله ای، آمــوزش از طریق 
فضای مجازی ادامه داشته باشد.«

نــادری: آموزش معلمــان برای 
تدریس آنالین ضروری است

احمد نــادری دیگر عضو کمیســیون 
آمــوزش و تحقیقات مجلــس نیز در 
توضیحاتی آمــوزش معلمــان برای 
تدریــس آنالین را به عنــوان موضوع 
مهمی در آموزش مجازی برشــمرد و 
گفت: عالوه بــر اینکه آموزش معلمان 
برای تدریس آنالین ضروری اســت، 
باید به دانــش آمــوزان و والدین نیز 
نحوه اســتفاده درست از سیستم های 
هوشــمند، آموزش داده شود تا آنها با 
داشتن سواد رســانه ای کافی، آسیب 
نبیننــد. وی ادامــه داد: همچنیــن 
باید تجهیزات ســخت افــزاری برای 
دانــش آمــوزان و معلمــان همچون 
مجهز کــردن آنها به تبلــت و موبایل 
هوشــمند نیز فراهم شــود. پر واضح 
اســت فضای مجازی تاثیرات مثبت و 
یا منفی بر کاربران خود دارد؛ به همان 
اندازه که اینترنت به شــرط استفاده 
درســت ابزاری مناســب برای توسعه 
افکار و اندیشــه های بشری محسوب 
می شــود می تواند در صــورت نبود 
آموزش کافی برای اســتفاده از آن، به 
کابوســی برای جامعــه و به خصوص 
دانــش آمــوزان و خانواده هایشــان 
تبدیل شود. الزم اســت دستگاه های 
متولی امر بــه خصوص وزارت آموزش 
و پرورش عالوه بر تامین بســتر الزم 
برای دسترســی عادالنــه تمام دانش 
آمــوزان در اقصــی نقاط کشــور به 
آمــوزش مجــازی، فرهنگ ســازی 
استفاده درست از فضای مجازی را در 
دستور کار قرار دهد. وزارت ارتباطات 
و فنــاوری اطالعات نیز برای توســعه 
اینترنت در کشــور اقدامات موثرتری 

انجام دهد. 

آموزش مجازی دانش آموزان؛ 

ابزاری برای تعلیم یا تهدیدی برای تربیت؟
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هند در قراردادهای واردات نفت 
سعودی بازبینی می کند

هند با درخواســت از پاالیشــگاه های دولتی برای بازبینی 
قراردادهای خرید نفت عربســتان ســعودی، به تالش برای 
کاهش وابستگی نفت خود به تصمیمات اوپک ادامه می دهد.

به گزارش ایســنا، هند که بیش از ۸۰ درصــد از نفت مورد 
نیازش را وارد می کند و وارداتــش از خاورمیانه ۶۰ درصد از 
کل خرید نفت این کشور را تشکیل می دهد، از مدیریت عرضه 
نفت اوپک پالس از ابتدای امســال ناخشنود بوده و از قیمت 
باالی نفت که باعث افزایش هزینه واردات و تورم این کشــور 
شده، ناراضی بوده است.این کشور ماه گذشته عصبانیتش را 
از تصمیم اوپک پالس برای ثابت نگه داشتن تولید در آوریل 
نسبت به مارس ابراز کرد و از اوپک پالس که با کاهش تولید 
مصنوعی، قیمتها را باال نگه داشته است، انتقاد کرد. دارمندرا 
پرادهان، وزیر نفت هند اظهارات همتای سعودی خود را که 
در واکنش به درخواســت دهلی نو برای افزایش تولید نفت، 
برداشت از ذخایر را پیشنهاد کرده بود، غیردیپلماتیک خواند.

یک مقام هنــدی مطلع به خبرگزاری پرس تراســت ایندیا 
گفت: در حالی که خریــداران از نظر حقوقی ملزم به دریافت 
مقادیر ذکر شده در قرارداد هستند، عربستان سعودی و سایر 
تولیدکنندگان گزینه کاهش عرضه در صورت تصمیم اوپک 
برای محدود نگه داشتن تولید و تقویت قیمتها را دارند. چرا 
باید مصرف کنندگان هزینه تصمیمات اوپــک را بپردازند. 
شرایط تولیدکنندگان اوپک برای فروش نفت به هند اغلب 
برخالف نظر خریدار است.پاالیشگاههای هندی در هفته های 
اخیر به خرید نفت آمریکای شمالی و جنوبی پرداخته و بعضی 
از گریدهای نفتی را برای اولین بار خریداری کردند. این اقدام 
در راستای تالش هند برای متنوع کردن منابع واردات نفت و 
کاهش خرید از خاورمیانه صورت گرفت. شرکت اچ پی سی 
ال میتال انرژی که جوینت ونچر شرکت هندوستان پترولیوم 
و غول فوالد الکشمی میتال است، نخستین خرید نفت هند از 
گویان را انجام داد و شرکت پاالیش و پتروشیمی مانگالور برای 
خرید یک محموله گرید نفتی توپی برزیل سفارش داده است.

بر اســاس گزارش اویل پرایس، برآورد می شود واردات نفت 
هند از آمریکا در فوریه به میزان قابل توجهی رشد کرده است 
و همزمان این کشور خرید نفت عربستان سعودی را کاهش 
داده اســت به طوری که آمریکا از عربستان سعودی سبقت 

گرفته و دومین صادرکننده بزرگ نفت به هند شده است.

عربستان: با بهبود کامل بازار نفت فاصله 
زیادی داریم

وزیر انرژی عربســتان اظهار کرد: اکنون بــازار نفت متوجه 
شــده که مواضع محتاطانه اوپک پالس اقدام صحیحی بوده 
و واقعیت این است که با بهبود کامل بازار فاصله زیادی داریم.

به گزارش رویترز، عبدالعزیز بن سلمان، وزیر انرژی عربستان 
سعودی روز پنجشنبه اعالم کرد تولیدکنندگان نفت سازمان 
کشــورهای صادرکننده نفت )اوپــک( و متحدانش )اوپک 
پالس( در حالی موضع محتاطانه ای اتخاذ کرده اند که شرایط 
بازار هنوز بهبود نیافته است.وی گفت: ماه گذشته خواستار 
رویکردی محتاطانه و مهار تولید نفت شــدیم و خوشبختانه 
با حوادث بعدی درســتی دیدگاهمان ثابت شد.وزیر انرژی 
عربستان اظهار کرد: اکنون بازار نفت متوجه شده که مواضع 
محتاطانه اوپک پالس اقدام صحیحی بوده و واقعیت این است 

که با بهبود کامل بازار فاصله زیادی داریم.
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خبر

 انرژی
 برنامه ریزی برای توسعه نفت شهر و میدان های

 نفتی مجاور
نفت شهر احیا می شود

مدیرعامل شــرکت نفــت  مناطق مرکــزی ایران با 
اشاره به پیشــرفت مطلوب طرح نگهداشت و افزایش 
تولید نفت میدان  نفت شــهر، گفت: افزون بر توسعه 
نفت شــهر، توســعه میدان های نفتی مجــاور آن و 
رونق بخشــی به این  منطقه نیز در برنامه قرار گرفته 
است.به گزارش  شــرکت نفت مناطق مرکزی ایران، 
رامین حاتمی از فعالیت حفاری و تعمیر چاه به وسیله 
دکل در منطقه عملیاتی نفت شــهر و آمادگی دوباره 
برای تولید بیشتر و توسعه میدان های مجاور آن خبر 
داد و گفت: تولید از میدان نفتی مشــترک نفت شهر 
در سال ۱۳۲۶ شروع و تا کنون مقادیر زیادی از نفت 
میدان تخلیه شــده اســت.  وی با بیان اینکه فعالیت 
برای تولید بیشــتر از میدان نیز در قالب قراردادهای 
جدیــد به منظور نگهداشــت و افزایــش تولید نفت 
این میدان برنامه ریزی و اجرایی شــده است، درباره 
فعالیت های حفاری در ایــن منطقه تصریح کرد: این 
طرح با حفر یک حلقه چاه جدید و تعمیر ســه حلقه 
چاه موجود با اعتبار ۳۰ میلیون دالر اجرایی می شود.

به گفته مدیرعامل شرکت نفت  مناطق مرکزی ایران، 
مراحل اجرایی طرح توســعه نفت شهر از سال ۱۳۹۸ 
شروع شــده و تاکنون حفاری یک حلقه چاه و تعمیر 
دو حلقه چاه با متراژ نهایی ۲ هزار و ۵۰۰ متر صورت 
گرفته است. عملیات تعمیر چاه سوم نیز به زودی آغاز 
می شــود و این طرح تا تابستان امسال به بهره برداری 
کامل می رســد.بر اساس اعالم شــرکت نفت مناطق 
مرکزی ایران، نفت شــهر از پیچیده ترین میدان های 
نفتی از لحاظ مهندســی مخزن و زمین شناسی است 
که عملیات حفاری در آن بسیار سخت و با ریسک باال 
انجام می شود.حاتمی درباره توسعه میدان های نفتی 
مجاور میدان نفت شــهر نیز گفت: با توجه به ظرفیت 
فرآورش موجــود در واحد بهره بــرداری/ نمکزدایی 
نفت شهر، به منظور استفاده بهینه از این تأسیسات و 
رونق منطقه، توســعه میدان های نفتی مجاور شامل 
سومار، سامان و دالوران هم در دستور کار قرار گرفته 

و مصوبه های قانونی آن دریافت شده است.

یک کارشــناس ارشــد حوزه انرژی 
گفت: افزایش تولید نفت جهانی که 
اخیرا بــا تصمیم اوپک پالس صورت 
گرفت ارتباطی با ایران ندارد و اکنون 
ایران به ســبب تحوالتی که با چین 
داشــته میزان فروش خود را افزایش 

داده است.
مرتضی بهروزی فــر در گفت و گو با 
ایســنا، با تاکید بر اینکه تفاهم نامه 
منعقد شده با چین هنوز وارد مرحله 
اجرایی نشده است، اظهار کرد: طبق 
گزارشهای اعالم شده، چین با توجه 
به تخفیفاتی که دریافت کرده میزان 

واردات نفت را افزایش داده است.
وی افــزود: اینکه تصور شــود اوپک 
پالس اکنون برای ایران جا باز کرده، 
دور از ذهــن اســت و توافقات اخیر 
اوپک پالس ارتباطی با ایران ندارد اما 
میزان فروش ایران به دنبال تحوالت 

اخیر تا حدودی افزایش یافته است.
این کارشــناس ارشــد حوزه انرژی 
گفت: صنعت نفت ایران در شــرایط 
فعلی دو مســاله دارد؛ یکی موضوع 

فروش اســت و دیگری 
چین  توســعه.  موضوع 
یک بازار در حال توسعه 
و رو به رشــد دنیا است 
که در چشــم اندازهای 
۱۰ و ۱۵  ســاله آینــده 

جزو معدود مناطقی است که افزایش 
مصرف و تقاضای نفت خواهد داشت. 
این کشــور یک بازار قابل اطمینان 
حداقل برای ۱۰ تا ۱۵ ســال آینده 

است.
بهروزی فر تاکید کرد: این تفاهم نامه 
از این نظر برای ایران خوب است که 
بتواند به این بازار راه داشته باشد اما 
از آن طرف اگر ما به دنبال توســعه 
صنعت نفت و گاز کشــور هســتیم، 

چین تکنولــوژی قابل 
قبول و قابل توجهی در 
این زمینه ندارد و نمی 
توان انتظار داشــت که 
ارتبــاط ایــران و چین 
موجب توســعه صنعت 

نفت و گاز ما شود.
وی بــا بیــان اینکه چین کشــوری 
دارای ســرمایه اما بدون تخصص و 
تکنولوژی کافی در حوزه نفت و گاز 
است، گفت: چین یکی از کشورهایی 
است که بزرگ ترین ذخایر شیل گاز 
دنیا را دارد  اما میزان تولید آن ناچیز 
است و این در شرایطی بوده که حجم 
ذخایر آن حتی از امریــکا نیز باالتر 
اســت اما عمال یکــی از بزرگ ترین 

واردکنندگان گاز نیز هست.
این کارشــناس ارشــد حوزه انرژی 
با بیان اینکه اگر این کشــور توانایی 
کافی داشــت، حداقــل گاز خود را 
از داخــل تامیــن می کــرد، گفت: 
تکنولوژی مورد نیاز صنعت نفت جزو 
باالترین رده هــای تکنولوژی دنیا به 
حســاب می آید و در اختیار چین و 
روسیه نیز نیست. در این زمینه فقط 
کشورهای اروپایی و آمریکایی حرفی 

برای گفتن دارند.
بهروزی فر افزود: اگر انتظار داشــته 
باشیم که ارتباطمان با چین موجب 
توسعه ذخایر شود، دور از ذهن است. 
بهترین مثال در ایــن زمینه میدان 
آزادگان است که ســال ها در اختیار 

آنها بود و عمال توســعه پیدا نکرد و 
درنهایت با ترفندهایی مجبور شدیم 
که از شرکتهای داخلی برای توسعه 

این بخش کمک بگیریم.
وی با اشاره به سرمایه ای که چینی ها 
وارد صنعت نفت و گاز ایران می کنند 
و تاثیرات آن در توسعه گفت: صرف 
آوردن سرمایه توســعه محقق نمی 
شود؛ اینکه چه اتفاقاتی بعد از آوردن 
ســرمایه رخ می دهد، مهم است. به 
عبارت دیگر شــروطی که مابه ازای 
آن سرمایه مطرح می شــود، بسیار 
قابل توجه اســت و باید مورد بررسی 
قرار گیرد. اگر  یک پروژه منطقی در 
صنعت نفت مطرح شــود، کمترین 
مشکل آن تامین ســرمایه است اما 

یک پیش شــرط دارد و آن هم اینکه 
تحریمی وجود نداشــته باشد؛ یعنی 
اگر با فرض نبــود تحریم، یک پروژه 
منطقی تعریف شود قابل تامین مالی 

است.
این کارشناس ارشــد حوزه انرژی با 
بیان اینکه اگر مســاله تحریمها حل 
شــود و امکان انتقــال تکنولوژی به 
ایران وجود داشــته باشــد کمترین 
مشکل ایران تامین ســرمایه است، 
اظهار کــرد: اگر یک پروژه درســت 
تعریف شود و ریسک باالیی نداشته 
باشــد و امکان دسترســی به بازارها 
وجود داشــته باشد مشــکل تامین 
مالی نخواهد داشت و تامین سرمایه 

مشکل اول ما نیست.

فروش نفت ایران افزایش یافت

میلیاردرهای نفتی جهان در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۱ پولدارتر شدند و با صعود قیمتهای نفت، ۵۱ میلیارد 
دالر به ثروتشان افزودند.شاخص میلیاردرهای بلومبرگ که رتبه بندی روزانه ثروتمندترین افراد جهان است، 
نشــان داد ثروت هارولد هام، ســرمایه دار متنفذ آمریکایی به میزان ۳.۳ میلیارد دالر از ابتدای سال ۲۰۲۱ 
تاکنون افزایش پیدا کرده اســت و تا دوم آوریل به ۸.۴ میلیارد دالر رســید.ارزش ســهام شرکت کانتیننتال 
ریسورسز که توسط هام تاسیس شده است، از ابتدای ســال میالدی جاری تاکنون ۵۹ درصد جهش داشته 

است.گوتام آدانی، میلیاردر هندی که در بنادر، کاالها و تولید نیرو منافعی دارد، شاهد افزایش ثروتش به میزان 
۲۳.۳ میلیارد دالر و رسیدن آن به ۵۷.۱ میلیارد دالر در سه ماهه نخست بود. بر اساس شاخص میلیاردرهای 
بلومبرگ، این بزرگترین افزایش ثروت یک میلیاردر از ابتدای سال میالدی جاری تاکنون در جهان بوده است.

در مجموع میلیاردرهای انرژی جهان شاهد افزایش ثروتشان به میزان ۱۰ درصد در سه ماهه نخست بودند که 
باالترین رشد ثروت در میان گروه های میلیاردرها در شاخص بلومبرگ بوده است.

میلیاردرهای انرژی ۵۱ میلیارد دالر پولدارتر شدند

REPORT

گزارش

ســرمایه گذاران در ماه های اخیر به بخش انرژی که از ریزش قیمتهای نفت و تقاضا برای انرژی آســیب شــدید 
متحمل شد، روی خوش نشان دادند. بخش انرژی از ابتدای ســال میالدی جاری تاکنون، بهترین عملکرد را در 
شاخص اس اند پی ۵۰۰ داشته اســت. بعضی از صندوقهای  که قیمتهای نفت را دنبال می کنند، از ابتدای 
ســال ۲۰۲۱ صعود کرده اند زیرا ســرمایه گذاران توجه خود را به صنایعی معطوف کرده اند که انتظار می رود از 
احیای اقتصادی بیشترین سود را ببرند. انرژی یکی از این صنایع است و تحلیلگران انتظار دارند سهام و صندوقهای 

 انرژی صعود کنند.

در پی امضای تفاهم نامه 25 ساله ایران و چین

آگهی فقدان سند مالکیت
و61005  مورخ1399/12/18   61014 و   1399/12/17 مورخ   61001 شماره  های  نامه  وکالت  موجب  به  تشرفی  نوروزعلی  آقای 
مورخ1399/12/17 دفتر5 سمنان به وکالت از وراث مرحومه رقیه خانم تشرفی باستناد دو برگ استشهاد محلی که به امضا شهود 
و به گواهی دفترخانه شماره 5 سمنان رسیده مدعی می باشد که سند مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ پالکم 6885/2 واقع 
در بخش یک سمنان مورد ثبت 4266 جلد44 صفحه 157 به شماره چاپی 28611/022 به نام مرحومه رقیه خانم تشرفی به علت 
جابجایی مفقود و مالک درخواست صدور سند مالکیت المثنی را نموده است لذا مراتب به استناد ماده 120 آئین نامه قانون ثبت 
آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود اسناد مالکیت مذکور نزد خود می باشد از تاریخ 
انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را به ضمیمه اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم و رسید دریافت نماید تا مورد 
رسیدگی قرار گیرد واال پس از انقضای مدت مذکور و نرسیدن واخواهی و در صورت اعتراض اصل اسناد ارائه نشود نسبت به صدور 

سند مالکیت المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد.
رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان سمنان 

آگهی
آقای علی اکبر برزگر مالک پالک 332 بخش 4 شهمیرزاد

آقای مجتبی ملک مالک پالک ثبتی شماره 335 بخش 4 شهمیرزاد
با وکالت  ناهید و مهشید طوسی شهمیرزادی  اینکه خانم ها  به  اکبر برزگر مالک پالک 332 بخش 4 شهمیرزاد نظر  آقای علی 
ثبتی 334 اصلی واقع در بخش 4 شهمیرزاد درخواست صدور سند مالکیت متراژدار پالک  مالکین پالک  محمد حسین کیانی 
مذکور را نموده و با توجه به مجاورت پالک جنابعالی و اینکه پالک شما مستلزم اصالح می باشد و وکیل مالک طی شماره وارده 
139921729014006709 مورخ 1399/12/13 اعالم نموده به مالکیت مجاور دسترسی نداشته و علیرغم انتظار کافی به این اداره 
مراجعه ننموده اید لذا بنا به درخواست وکیل مراتب یک نوبت آگهی تا ظرف مهلت 15 روز پس از انتشار آگهی به اداره ثبت اسناد 

وامالک مهدیشهر مراجعه و نسبت به ارائه درخواست اصالح پالک اقدام نمایید.
حسین فزونی تلوکی- سرپرست ثبت اسناد وامالک شهرستان مهدی شهر

آگهی دعوت به افراز پالک 1978 واقع در بخش 4)بموضع شهمیرزاد(
نظر به اینکه آقای حمیدرضا نوری نسب به وکالت از آقای نبی ا... نوری نسب از مالکین مشاعی ششدانگ پالک 1978 واقع در 
بخش 4 ) بموضع شهمیرزاد( طی وارده 1399-4165 مورخه 1399/11/06 درخواست ا فراز سهم مشاعی خود را از پالک مذکور 
نموده و به علت عدم دسترسی به سایر مالکین درخواست درج آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار را نموده اند بدینوسیله 
از کلیه مالکین مشاعی از جمله آقایان خلیل ا... و شهریار شهابی و خانمها زهره و سیما شهابی و پوران دخت احمدی و اشخاص 
و مالکین و هر کسی که با هر نحوی در این پالک دارای مالکیت رسمی و یا حق و حقوق قانونی می باشد دعوت می گردد تا روز 
دوشنبه 1400/1/30 مورخه در ساعت9 صبح در این واحد حاضر تا در معیت شما و به اتفاق نماینده و نقشه بردار و خواهان افراز 
جهت انجام عملیات افراز به محل وقوع ملک مورد افراز عزیمت نمایید بدیهی است عدم حضو ر  شما در موعد مقرر مانع از انجام 

عملیات افراز نخواه بود.
سرپرست ثبت اسناد وامالک شهرستان مهدیشهر- حسین فزونی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و  ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139960313003003670 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای  فاقد سند رسمی  مستقر در واحد ثبتی خوی تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای/خانم ابوالفضل برنائی  به شماره شناسنامه 5745 به شماره  ملی 2801069418 صادره از خوی فرزند جالل  نسبت به خانه به 
 مساحت 198/50  مترمربع ششدانگ پالک 19 فرعی  مجزی شده از 2 فرعی از 5097- اصلی واقع در بخش   2- خوی و خریداری از جواد جوادنژاد به عنوان مالک 
رسمی محرز  گردیده است.   لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت  به  صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود را به این  اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض  دادخواست خود را مرجع 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:   1400/1/15 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/1/30 
صمدزاده   سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خوی   

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و  ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139960313003005260 و پرونده کالسه 547-99 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی و  ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی خوی تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی  آقای/خانم شیوا شفیعی به شماره  شناسنامه - به شماره ملی 2790463905 صادره از خوی فرزند قدرت اله  
 نسبت به باغچه به مساحت 1269  مترمربع سه  دانگ مشاع از ششدانگ پالک 907 فرعی مجزی شده از   343 فرعی از 49 اصلی- اصلی واقع در بخش 5- خوی 
قریه پیر کندی  و خریداری از پاشا شفیعی به عنوان  مالک رسمی محرز گردیده است.   لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15  روز آگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت  به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار  اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض   دادخواست خود را مرجع 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: 1400/01/15 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/01/30 
صمدزاده   سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خوی 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و  ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139960313003005261 و پرونده کالسه 546-99 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی و  ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی خوی تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی  آقای/خانم مینا شفیعی به شماره  شناسنامه - به شماره ملی 2790122857 صادره از خوی فرزند قدرت اله  
 نسبت به باغچه به مساحت 1269  مترمربع سه  دانگ مشاع از ششدانگ پالک 907 فرعی مجزی شده از   343 فرعی از 49 اصلی- اصلی واقع در بخش 5- خوی 
قریه پیر کندی  و خریداری از پاشا شفیعی به عنوان  مالک رسمی محرز گردیده است.   لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15  روز آگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت  به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار  اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض   دادخواست خود را مرجع 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: 1400/01/15 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/01/30 
صمدزاده   سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خوی   

آگهی تغییرات شرکت نیک آرا توان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 391 و شناسه ملی 10861760250 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1399/12/12 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
1 - اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ 1401/12/12 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای نجاتعلی شعبانی گنذر به 
شماره ملی 5169794266 و خانم نیکا شعبانی گنذر به شماره ملی 0213173881 و آقای کورش کوهی لوحه 
سرا به شماره ملی 5169794142 2 - آقای محمد احمدیان به شماره ملی 5169728621 به سمت بازرس 
اصلی و آقای هادی کاظمی به شماره ملی 5169794721 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال 
مالی انتخاب شدند. 3 - ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال1399 مورد تصویب قرار گرفت. 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ماسال )1116015(
آگهی تغییرات شرکت نیک آرا توان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 391 و شناسه ملی 10861760250 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/12/12 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - سمت اعضای هیئت 
مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای نجاتعلی شعبانی گنذر به شماره ملی 5169794266 به سمت مدیرعامل 
و آقای کورش کوهی لوحه سرا به شماره ملی 5169794142 به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم نیکا شعبانی 
گنذر به شماره ملی 0312173881 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 2 - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور 
شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسالمی با امضاء منفرد آقای نجاتعلی شعبانی گنذر 

همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ماسال )1116040(

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود گسترش معادن زرین سنگ کهبد غرب
 درتاریخ 1399/12/26 به شماره ثبت 628 به شناسه ملی 14009902230 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده 
:1 -تولید سنگهای اسلب وتایل  به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت  که خالصه آن 
انواع سنگهای تراورتن مرمریت وگرانیت - طراحی محاسبه نظارت بر معادن )به غیر از نفت وگاز و پتروشیمی(، 
تشخیص نوع کانی و سنگ ها، شناسایی محدوده های دارای مواد معدنی )به غیر از نفت وگاز و پتروشیمی( - 
برداشت نقاط جغرافیایی، تهیه وتدوین کلیه طرحهای معدنی اعم از اکتشاف وفروش مواد معدنی )به غیر از نفت 
وگاز و پتروشیمی( اعم از فلزی وغیر فلزی -انجام مطالعات اقتصادی ودرزه نگاری در سنگ های تزیینی انعقاد 
از نفت وگاز و  )به غیر  نمونه های معدنی  آنالیز  انجام  برای  بااشخاص حقیقی وحقوقی داخلی وخارجی  قرارداد 
پتروشیمی( - واردات وفروش انواع ادوات ولوازم مورد نیاز اکتشاف وتولیدو استخراج معادن )به غیر از نفت وگاز 
و پتروشیمی( -انجام امور کلیه امور مهندسی معدنی )به غیر از نفت وگاز و پتروشیمی( فرآوری ،صادرات و واردات 
مواد معدنی فلزی شامل آهن،طال، مس، روی، سرب و غیر فلزی شامل سنگ تراورتن و سنگهای تزیینی )به غیر 
از نفت وگاز و پتروشیمی( 7-شرکت درکلیه مناقصات و مزایدات خصوصی و دولتی در داخل و خارج از کشور 
-انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی در جهت موضوع فعالیت شرکت، اخد واعطای نمایندگی به اشخاص ، 
موسسات وسازمانها اعم از خصوصی ودولتی درکلیه زمینه های اقتصادی وبازرگانی -اخذ وام و تسهیالت ریالی و 
ارزی از کلیه بانک ها و موسسات مالی واعتباری -اخذ کارت بازرگانی و خرید ، فروش ، توزیع ، واردات و صادرات 
انواع کاالهای مجاز درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت 
نامحدود مرکز اصلی : استان آذربایجان غربی ، شهرستان تکاب ، بخش مرکزی ، شهر تکاب، محله سبزیخانه ، 
خیابان انقالب ، خیابان تختی ، پالک 0 ، طبقه همکف کدپستی 5991647581 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت 
است از مبلغ 20,000,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم معصومه موسوی به شماره ملی 
2948602254 دارنده 18000000000 ریال سهم الشرکه آقای ناصر مرادی به شماره ملی 2948651379 دارنده 
1000000000 ریال سهم الشرکه آقای سیدصالح الدین موسوی به شماره ملی 2949858317 دارنده 1000000000 
ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم معصومه موسوی به شماره ملی 2948602254 و به سمت نایب رئیس 
هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای ناصر مرادی به شماره 
ملی 2948651379 و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 
نامحدود آقای سیدصالح الدین موسوی به شماره ملی 2949858317 و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 
نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت 
از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء سید صالح 
الدین موسوی بعنوان مدیرعامل و آقای ناصر مرادی بعنوان نایب رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر 
می باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت 

نمی باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تکاب )1116701(

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و  ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139960313003005195 و پرونده کالسه 591-99 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی و  ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی خوی تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی  آقای/خانم سجاد نظر علی لو به  شماره شناسنامه 561 به شماره ملی 2801490776 صادره از خوی فرزند 
 علی اکبر نسبت به زمین مزروعی به مساحت 8765  مترمربع از ششدانگ پالک 355 فرعی مجزی شده از   19- اصلی واقع در بخش 11- خوی روستای سیوان و 
خریداری از حسین  نظر علیلو به عنوان مالک رسمی  محرز گردیده است.   لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می  شود در صورتی 
که اشخاص نسبت  به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به  مدت دو ماه  اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض  دادخواست خود را  مرجع 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: 1400/1/15 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/1/30 
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خوی –  صمدزاده  

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و  ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139960313003005077 و پرونده کالسه 242-99 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی و  ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی خوی تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی  آقای/خانم رقیه عباسلوی چورسی به  شماره شناسنامه 966 به شماره ملی 2802581351 صادره از خوی 
 فرزند نظر  نسبت به خانه به مساحت 103/80 مترمربع از  یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ پالک 29 فرعی  مجزی شده از 208- اصلی واقع در بخش 2- خوی و 
خریداری از محمد  حسین زاده به عنوان مالک رسمی  محرز گردیده است.   لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می  شود در صورتی 
که اشخاص نسبت  به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به  مدت دو ماه  اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض  دادخواست خود را  مرجع 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: 1400/1/15 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/1/30 
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خوی –  صمدزاده  

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و  ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139960313003005162 و پرونده کالسه 135-98 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی و  ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی خوی تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی  آقای/خانم اسد شیخکانلوی میالن به  شماره شناسنامه 0 به شماره ملی 2790410135 صادره از خوی فرزند 
 ارشد  نسبت به خانه به مساحت 616  مترمربع  ششدانگ پالک 17 فرعی مجزی شده از 2912- اصلی واقع  در بخش 2- خوی و خریداری از ارشد شیخکانلوی 
میالن به عنوان  مالک رسمی محرز گردیده است.   لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که  اشخاص نسبت  به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض  خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض  دادخواست خود را مرجع 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: 1400/1/15 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/1/30 
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خوی –  صمدزاده  

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و  ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139960313003003635 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای  فاقد سند رسمی  مستقر در واحد ثبتی خوی تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای/خانم سکینه ورمزیار  به شماره شناسنامه 49253 به شماره  ملی 2800481129 صادره از خوی فرزند عادل  نسبت به خانه به 
 مساحت 156 مترمربع از ششدانگ پالک 19 فرعی مجزی  شده از 2522- اصلی واقع در بخش 2- خوی و  خریداری از رمزه حیدری خوئی و عبداله محمودی به 
عنوان مالک رسمی محرز  گردیده است.   لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت  به  صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود را به این  اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض  دادخواست خود را مرجع 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:   1400/1/15 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/1/30 
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خوی –  صمدزاده  

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و  ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139960313003005283 و پرونده کالسه 608-98 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی و  ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی خوی تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی  آقای/خانم اسماعیل حسین زاده به  شماره شناسنامه 566 به شماره ملی 2801490822 صادره از خوی 
 فرزند علی  نسبت به زمین زراعی به مساحت 11682  مترمربع از ششدانگ پالک 354 فرعی مجزی شده از   19- اصلی واقع در بخش 11- خوی روستای سیوان و 
خریداری از محمد  علی فتحی به عنوان مالک رسمی  محرز گردیده است.   لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می  شود در صورتی 
که اشخاص نسبت  به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به  مدت دو ماه  اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض  دادخواست خود را  مرجع 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: 1400/1/15 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/1/30 
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خوی –  صمدزاده  

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و  ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139960313003005193 و پرونده کالسه 286-98 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی و  ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی خوی تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی  آقای/خانم رقیه پاشالو به شماره  شناسنامه 48529 به شماره ملی 2800473886 صادره از خوی فرزند 
 اسداله  نسبت به کارگاه و انباری به مساحت 517/90   مترمربع از ششدانگ پالک 1267 فرعی مجزی شده  از 2 فرعی از 3 اصلی- اصلی واقع در بخش 4- خوی و 
خریداری از  غالمرضا امیر لک و لطیفه بیات ماکو و  غیره به عنوان مالک رسمی محرز گردیده است.   لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو  نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت  به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می  توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از  تاریخ تسلیم اعتراض  دادخواست خود را مرجع 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: 1400/1/15 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/1/30 
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خوی –  صمدزاده  

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و  ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139960313003005144 و پرونده کالسه 38-99 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی و  ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی خوی تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی  آقای/خانم موسی کریم زاده اصل به  شماره شناسنامه 392 به شماره ملی 2802704400 صادره از خوی 
 فرزند علی  نسبت به مغازه به مساحت 39/70  مترمربع  ششدانگ پالک 37 فرعی مجزی شده از 4856- اصلی واقع در بخش 2 خوی و خریداری از کبری زینب 
دریا کناری و رضا و  علی اکبر کریم زاده به عنوان  مالک رسمی محرز گردیده است.   لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز  آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت  به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین  آگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض  دادخواست  خود را مرجع 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: 1400/1/15 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/1/30 
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خوی –  صمدزاده  

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک قرچک

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و   ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و   اراضی و   ساختمانهای فاقد سند رسمی  

برابر رای شماره      139960301051004822      هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی  حوزه ثبت ملک قرچک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای شاپور بیگ زاده      فرزند محمد کمال  
   بشماره شناسنامه 2443     صادره از مشگین شهر در  ششدانگ یک باب خانه به مساحت 50    مترمربع پالک 190 فرعی از 48  اصلی 
واقع در قرچک خریداری از مالک رسمی آقایان محمدعلی و بختیار اسماعیلی محرز  گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی  داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض  ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول:      1400/1/15           تاریخ انتشار نوبت دوم:  1400/1/30    

م.الف 10101          رئیس ثبت اسناد و امالک       رضا النچري 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک قرچک
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و   ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و   اراضی و   ساختمانهای فاقد سند رسمی  
برابر رای شماره 139960301051004417     هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقردر واحد ثبتی حوزه  ثبت ملک قرچک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی   آقای حیدر صفرزاده      فرزند احمد     بشماره 
شناسنامه 904    صادره از هشترود     در  ششدانگ یک باب خانه   به مساحت 44/88    مترمربع پالک 795 فرعی از 49 اصلی واقع در 
قرچک خریداری از مالک رسمی آقای فرض اله بهرامن محرز گردیده است. لذا به منظور  اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از  تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض ،دادخواست خود را به  مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول :      1400/1/15           تاریخ انتشار نوبت دوم :  1400/1/30    
م.الف      10102     رئیس ثبت اسناد و امالک       رضا النچري

  ) آگهی راجع به غایب ( 
به حکایت محتویات پرونده کالسه 9900249  این دادگاه اعالم گردیده است آقای یوسف کریمی فرزند علی متولد  با کد ملی   2870932091 و شماره شناسنامه   2552 ساکن مهاباد 
روستای اگریقاش بوده و از سال 1389 غایب و  ناپدید شده و هیچ  گونه خبری از وی در دسترس نیست لذا بدینوسیله از کلیه کسانی که خبری از  غایب یاد شده دارند دعوت می شود 

اطالعات  خود را در اختیار این دادگاه قرار دهند تا حقی از کسی تضییع نگردد. 12
قاضی دادگاه حقوقی شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان مهاباد - غالم کریم خانی  

آگهی حصر وراثت
خانم رابعه نورانی کلیجی دارای شناسنامه شماره 741 بشرح دادخواست به کالسه 140000001/1400ش5/ح  از این شورا  درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان آمینه حسینی بشناسنامه -3- مهاباد در تاریخ   1399/12/15  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم / مرحومه منحصر است به چهار دختر.  1- حلیمه نورانی 

کلیجی فرزند علی و آمینه دارای ش ش 698 دختر متوفی
 2- مریم نورانی کلیجی فرزند علی و آمینه دارای ش ش 697 دختر متوفی
 3- نیکو نورانی کلیجی فرزند علی و آمینه دارای ش ش 873 دختر متوفی

 4- رابعه نورانی کلیجی فرزند علی و آمینه دارای ش ش 741 دختر متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور به استناد ماده 362 قانون امور حسبی را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر  کسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی  صادر خواهد شد. 14

رئیس شعبه پنجم شورای حل اختالف مهاباد
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و  ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 139960313003005168 و پرونده کالسه 659-99 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی و  ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی خوی تصرفات 
نسبت به شرکت آیناز پالستیک به مساحت  مالکانه و بالمعارض متقاضی  آقای/خانم شرکت آیناز پالستیک  خوی به شماره شناسنامه 0 به شماره ملی 10861998974 صادره از -  فرزند 
اصلی واقع در بخش 4-  خوی و خریداری از سید احمد  موسوی و حیدر قزل لو به عنوان    1869/72 مترمربع از ششدانگ اعیانی و سه دانگ  عرصه پالک 5338 فرعی مجزی شده از 38
مالک رسمی محرز گردیده است.   لذا به منظور اطالع عموم  مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت  به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض 
 داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف  مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض  دادخواست خود 
را مرجع 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: 1400/1/15 تاریخ 

انتشار نوبت دوم:   1400/1/30 
صمدزاده   سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خوی 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و  ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 1399603130030002035 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و  ساختمانهای فاقد سند  رسمی مستقر در واحد ثبتی خوی تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضی آقای/خانم  فاطمه امین خانی به شماره شناسنامه 357 به  شماره ملی 2919536877 صادره از سیه چشمه فرزند بیت  اله  در یک باب خانه به مساحت 253 مترمربع نسبت به 
ششدانگ  پالک 49 فرعی مفروزه از 2641  اصلی  واقع در بخش 2- خوی خریداری از بایرامعلی عالم جان به عنوان مالک رسمی محرز  گردیده است.   لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت  به  صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض 
خود را به این  اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض  دادخواست خود را مرجع 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:   1400/1/15 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/1/30 
سیف اله صمدزاده   سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان خوی 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و  ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139960313003004035 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای  فاقد سند رسمی  مستقر در واحد ثبتی خوی تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضی آقای/خانم دلبر حسین پور  به شماره شناسنامه 1 به شماره ملی   2803308223 صادره از خوی فرزند الهویردی نسبت به خانه به  مساحت 253/39 مترمربع دو دانگ مشاع از 
ششدانگ پالک   51 فرعی مجزی شده از 2641- اصلی واقع در  بخش 2- خوی و خریداری از مالک مشاعی )خود متقاضی( به عنوان مالک  رسمی محرز گردیده است.   لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که  اشخاص نسبت  به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه  اعتراض  خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض  دادخواست خود را مرجع 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: 1400/1/15 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/1/30 
صمدزاده سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خوی 

آگهی فقدان سند مالکیت
و61005  مورخ1399/12/18   61014 و   1399/12/17 مورخ   61001 شماره  های  نامه  وکالت  موجب  به  تشرفی  نوروزعلی  آقای 
مورخ1399/12/17 دفتر5 سمنان به وکالت از وراث مرحومه رقیه خانم تشرفی باستناد دو برگ استشهاد محلی که به امضا شهود 
و به گواهی دفترخانه شماره 5 سمنان رسیده مدعی می باشد که سند مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ پالکم 6885/2 واقع 
در بخش یک سمنان مورد ثبت 4266 جلد44 صفحه 157 به شماره چاپی 28611/022 به نام مرحومه رقیه خانم تشرفی به علت 
جابجایی مفقود و مالک درخواست صدور سند مالکیت المثنی را نموده است لذا مراتب به استناد ماده 120 آئین نامه قانون ثبت 
آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود اسناد مالکیت مذکور نزد خود می باشد از تاریخ 
انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را به ضمیمه اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم و رسید دریافت نماید تا مورد 
رسیدگی قرار گیرد واال پس از انقضای مدت مذکور و نرسیدن واخواهی و در صورت اعتراض اصل اسناد ارائه نشود نسبت به صدور 

سند مالکیت المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد.
رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان سمنان 

آگهی
آقای علی اکبر برزگر مالک پالک 332 بخش 4 شهمیرزاد

آقای مجتبی ملک مالک پالک ثبتی شماره 335 بخش 4 شهمیرزاد
با وکالت  ناهید و مهشید طوسی شهمیرزادی  اینکه خانم ها  به  اکبر برزگر مالک پالک 332 بخش 4 شهمیرزاد نظر  آقای علی 
ثبتی 334 اصلی واقع در بخش 4 شهمیرزاد درخواست صدور سند مالکیت متراژدار پالک  مالکین پالک  محمد حسین کیانی 
مذکور را نموده و با توجه به مجاورت پالک جنابعالی و اینکه پالک شما مستلزم اصالح می باشد و وکیل مالک طی شماره وارده 
139921729014006709 مورخ 1399/12/13 اعالم نموده به مالکیت مجاور دسترسی نداشته و علیرغم انتظار کافی به این اداره 
مراجعه ننموده اید لذا بنا به درخواست وکیل مراتب یک نوبت آگهی تا ظرف مهلت 15 روز پس از انتشار آگهی به اداره ثبت اسناد 

وامالک مهدیشهر مراجعه و نسبت به ارائه درخواست اصالح پالک اقدام نمایید.
حسین فزونی تلوکی- سرپرست ثبت اسناد وامالک شهرستان مهدی شهر

آگهی دعوت به افراز پالک 1978 واقع در بخش 4)بموضع شهمیرزاد(
نظر به اینکه آقای حمیدرضا نوری نسب به وکالت از آقای نبی ا... نوری نسب از مالکین مشاعی ششدانگ پالک 1978 واقع در 
بخش 4 ) بموضع شهمیرزاد( طی وارده 1399-4165 مورخه 1399/11/06 درخواست ا فراز سهم مشاعی خود را از پالک مذکور 
نموده و به علت عدم دسترسی به سایر مالکین درخواست درج آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار را نموده اند بدینوسیله 
از کلیه مالکین مشاعی از جمله آقایان خلیل ا... و شهریار شهابی و خانمها زهره و سیما شهابی و پوران دخت احمدی و اشخاص 
و مالکین و هر کسی که با هر نحوی در این پالک دارای مالکیت رسمی و یا حق و حقوق قانونی می باشد دعوت می گردد تا روز 
دوشنبه 1400/1/30 مورخه در ساعت9 صبح در این واحد حاضر تا در معیت شما و به اتفاق نماینده و نقشه بردار و خواهان افراز 
جهت انجام عملیات افراز به محل وقوع ملک مورد افراز عزیمت نمایید بدیهی است عدم حضو ر  شما در موعد مقرر مانع از انجام 

عملیات افراز نخواه بود.
سرپرست ثبت اسناد وامالک شهرستان مهدیشهر- حسین فزونی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و  ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139960313003003670 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای  فاقد سند رسمی  مستقر در واحد ثبتی خوی تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای/خانم ابوالفضل برنائی  به شماره شناسنامه 5745 به شماره  ملی 2801069418 صادره از خوی فرزند جالل  نسبت به خانه به 
 مساحت 198/50  مترمربع ششدانگ پالک 19 فرعی  مجزی شده از 2 فرعی از 5097- اصلی واقع در بخش   2- خوی و خریداری از جواد جوادنژاد به عنوان مالک 
رسمی محرز  گردیده است.   لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت  به  صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود را به این  اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض  دادخواست خود را مرجع 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:   1400/1/15 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/1/30 
صمدزاده   سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خوی   

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و  ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139960313003005260 و پرونده کالسه 547-99 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی و  ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی خوی تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی  آقای/خانم شیوا شفیعی به شماره  شناسنامه - به شماره ملی 2790463905 صادره از خوی فرزند قدرت اله  
 نسبت به باغچه به مساحت 1269  مترمربع سه  دانگ مشاع از ششدانگ پالک 907 فرعی مجزی شده از   343 فرعی از 49 اصلی- اصلی واقع در بخش 5- خوی 
قریه پیر کندی  و خریداری از پاشا شفیعی به عنوان  مالک رسمی محرز گردیده است.   لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15  روز آگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت  به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار  اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض   دادخواست خود را مرجع 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: 1400/01/15 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/01/30 
صمدزاده   سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خوی 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و  ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139960313003005261 و پرونده کالسه 546-99 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی و  ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی خوی تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی  آقای/خانم مینا شفیعی به شماره  شناسنامه - به شماره ملی 2790122857 صادره از خوی فرزند قدرت اله  
 نسبت به باغچه به مساحت 1269  مترمربع سه  دانگ مشاع از ششدانگ پالک 907 فرعی مجزی شده از   343 فرعی از 49 اصلی- اصلی واقع در بخش 5- خوی 
قریه پیر کندی  و خریداری از پاشا شفیعی به عنوان  مالک رسمی محرز گردیده است.   لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15  روز آگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت  به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار  اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض   دادخواست خود را مرجع 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: 1400/01/15 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/01/30 
صمدزاده   سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خوی   

آگهی تغییرات شرکت نیک آرا توان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 391 و شناسه ملی 10861760250 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1399/12/12 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
1 - اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ 1401/12/12 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای نجاتعلی شعبانی گنذر به 
شماره ملی 5169794266 و خانم نیکا شعبانی گنذر به شماره ملی 0213173881 و آقای کورش کوهی لوحه 
سرا به شماره ملی 5169794142 2 - آقای محمد احمدیان به شماره ملی 5169728621 به سمت بازرس 
اصلی و آقای هادی کاظمی به شماره ملی 5169794721 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال 
مالی انتخاب شدند. 3 - ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال1399 مورد تصویب قرار گرفت. 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ماسال )1116015(
آگهی تغییرات شرکت نیک آرا توان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 391 و شناسه ملی 10861760250 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/12/12 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - سمت اعضای هیئت 
مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای نجاتعلی شعبانی گنذر به شماره ملی 5169794266 به سمت مدیرعامل 
و آقای کورش کوهی لوحه سرا به شماره ملی 5169794142 به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم نیکا شعبانی 
گنذر به شماره ملی 0312173881 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 2 - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور 
شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسالمی با امضاء منفرد آقای نجاتعلی شعبانی گنذر 

همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ماسال )1116040(

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود گسترش معادن زرین سنگ کهبد غرب
 درتاریخ 1399/12/26 به شماره ثبت 628 به شناسه ملی 14009902230 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده 
:1 -تولید سنگهای اسلب وتایل  به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت  که خالصه آن 
انواع سنگهای تراورتن مرمریت وگرانیت - طراحی محاسبه نظارت بر معادن )به غیر از نفت وگاز و پتروشیمی(، 
تشخیص نوع کانی و سنگ ها، شناسایی محدوده های دارای مواد معدنی )به غیر از نفت وگاز و پتروشیمی( - 
برداشت نقاط جغرافیایی، تهیه وتدوین کلیه طرحهای معدنی اعم از اکتشاف وفروش مواد معدنی )به غیر از نفت 
وگاز و پتروشیمی( اعم از فلزی وغیر فلزی -انجام مطالعات اقتصادی ودرزه نگاری در سنگ های تزیینی انعقاد 
از نفت وگاز و  )به غیر  نمونه های معدنی  آنالیز  انجام  برای  بااشخاص حقیقی وحقوقی داخلی وخارجی  قرارداد 
پتروشیمی( - واردات وفروش انواع ادوات ولوازم مورد نیاز اکتشاف وتولیدو استخراج معادن )به غیر از نفت وگاز 
و پتروشیمی( -انجام امور کلیه امور مهندسی معدنی )به غیر از نفت وگاز و پتروشیمی( فرآوری ،صادرات و واردات 
مواد معدنی فلزی شامل آهن،طال، مس، روی، سرب و غیر فلزی شامل سنگ تراورتن و سنگهای تزیینی )به غیر 
از نفت وگاز و پتروشیمی( 7-شرکت درکلیه مناقصات و مزایدات خصوصی و دولتی در داخل و خارج از کشور 
-انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی در جهت موضوع فعالیت شرکت، اخد واعطای نمایندگی به اشخاص ، 
موسسات وسازمانها اعم از خصوصی ودولتی درکلیه زمینه های اقتصادی وبازرگانی -اخذ وام و تسهیالت ریالی و 
ارزی از کلیه بانک ها و موسسات مالی واعتباری -اخذ کارت بازرگانی و خرید ، فروش ، توزیع ، واردات و صادرات 
انواع کاالهای مجاز درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت 
نامحدود مرکز اصلی : استان آذربایجان غربی ، شهرستان تکاب ، بخش مرکزی ، شهر تکاب، محله سبزیخانه ، 
خیابان انقالب ، خیابان تختی ، پالک 0 ، طبقه همکف کدپستی 5991647581 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت 
است از مبلغ 20,000,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم معصومه موسوی به شماره ملی 
2948602254 دارنده 18000000000 ریال سهم الشرکه آقای ناصر مرادی به شماره ملی 2948651379 دارنده 
1000000000 ریال سهم الشرکه آقای سیدصالح الدین موسوی به شماره ملی 2949858317 دارنده 1000000000 
ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم معصومه موسوی به شماره ملی 2948602254 و به سمت نایب رئیس 
هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای ناصر مرادی به شماره 
ملی 2948651379 و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 
نامحدود آقای سیدصالح الدین موسوی به شماره ملی 2949858317 و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 
نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت 
از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء سید صالح 
الدین موسوی بعنوان مدیرعامل و آقای ناصر مرادی بعنوان نایب رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر 
می باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت 

نمی باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تکاب )1116701(

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و  ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139960313003005195 و پرونده کالسه 591-99 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی و  ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی خوی تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی  آقای/خانم سجاد نظر علی لو به  شماره شناسنامه 561 به شماره ملی 2801490776 صادره از خوی فرزند 
 علی اکبر نسبت به زمین مزروعی به مساحت 8765  مترمربع از ششدانگ پالک 355 فرعی مجزی شده از   19- اصلی واقع در بخش 11- خوی روستای سیوان و 
خریداری از حسین  نظر علیلو به عنوان مالک رسمی  محرز گردیده است.   لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می  شود در صورتی 
که اشخاص نسبت  به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به  مدت دو ماه  اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض  دادخواست خود را  مرجع 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: 1400/1/15 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/1/30 
صمدزاده   سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خوی 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و  ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139960313003005077 و پرونده کالسه 242-99 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی و  ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی خوی تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی  آقای/خانم رقیه عباسلوی چورسی به  شماره شناسنامه 966 به شماره ملی 2802581351 صادره از خوی 
 فرزند نظر  نسبت به خانه به مساحت 103/80 مترمربع از  یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ پالک 29 فرعی  مجزی شده از 208- اصلی واقع در بخش 2- خوی و 
خریداری از محمد  حسین زاده به عنوان مالک رسمی  محرز گردیده است.   لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می  شود در صورتی 
که اشخاص نسبت  به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به  مدت دو ماه  اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض  دادخواست خود را  مرجع 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: 1400/1/15 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/1/30 
صمدزاده   سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خوی 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و  ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139960313003005162 و پرونده کالسه 135-98 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی و  ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی خوی تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی  آقای/خانم اسد شیخکانلوی میالن به  شماره شناسنامه 0 به شماره ملی 2790410135 صادره از خوی فرزند 
 ارشد  نسبت به خانه به مساحت 616  مترمربع  ششدانگ پالک 17 فرعی مجزی شده از 2912- اصلی واقع  در بخش 2- خوی و خریداری از ارشد شیخکانلوی 
میالن به عنوان  مالک رسمی محرز گردیده است.   لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که  اشخاص نسبت  به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض  خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض  دادخواست خود را مرجع 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: 1400/1/15 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/1/30 
صمدزاده   سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خوی 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و  ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139960313003003635 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای  فاقد سند رسمی  مستقر در واحد ثبتی خوی تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای/خانم سکینه ورمزیار  به شماره شناسنامه 49253 به شماره  ملی 2800481129 صادره از خوی فرزند عادل  نسبت به خانه به 
 مساحت 156 مترمربع از ششدانگ پالک 19 فرعی مجزی  شده از 2522- اصلی واقع در بخش 2- خوی و  خریداری از رمزه حیدری خوئی و عبداله محمودی به 
عنوان مالک رسمی محرز  گردیده است.   لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت  به  صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود را به این  اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض  دادخواست خود را مرجع 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:   1400/1/15 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/1/30 
صمدزاده   سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خوی 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و  ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139960313003005283 و پرونده کالسه 608-98 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی و  ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی خوی تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی  آقای/خانم اسماعیل حسین زاده به  شماره شناسنامه 566 به شماره ملی 2801490822 صادره از خوی 
 فرزند علی  نسبت به زمین زراعی به مساحت 11682  مترمربع از ششدانگ پالک 354 فرعی مجزی شده از   19- اصلی واقع در بخش 11- خوی روستای سیوان و 
خریداری از محمد  علی فتحی به عنوان مالک رسمی  محرز گردیده است.   لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می  شود در صورتی 
که اشخاص نسبت  به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به  مدت دو ماه  اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض  دادخواست خود را  مرجع 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: 1400/1/15 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/1/30 
صمدزاده   سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خوی 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و  ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139960313003005193 و پرونده کالسه 286-98 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی و  ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی خوی تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی  آقای/خانم رقیه پاشالو به شماره  شناسنامه 48529 به شماره ملی 2800473886 صادره از خوی فرزند 
 اسداله  نسبت به کارگاه و انباری به مساحت 517/90   مترمربع از ششدانگ پالک 1267 فرعی مجزی شده  از 2 فرعی از 3 اصلی- اصلی واقع در بخش 4- خوی و 
خریداری از  غالمرضا امیر لک و لطیفه بیات ماکو و  غیره به عنوان مالک رسمی محرز گردیده است.   لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو  نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت  به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می  توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از  تاریخ تسلیم اعتراض  دادخواست خود را مرجع 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: 1400/1/15 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/1/30 
صمدزاده   سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خوی 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و  ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139960313003005144 و پرونده کالسه 38-99 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی و  ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی خوی تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی  آقای/خانم موسی کریم زاده اصل به  شماره شناسنامه 392 به شماره ملی 2802704400 صادره از خوی 
 فرزند علی  نسبت به مغازه به مساحت 39/70  مترمربع  ششدانگ پالک 37 فرعی مجزی شده از 4856- اصلی واقع در بخش 2 خوی و خریداری از کبری زینب 
دریا کناری و رضا و  علی اکبر کریم زاده به عنوان  مالک رسمی محرز گردیده است.   لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز  آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت  به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین  آگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض  دادخواست  خود را مرجع 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: 1400/1/15 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/1/30 
صمدزاده   سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خوی 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک قرچک

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و   ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و   اراضی و   ساختمانهای فاقد سند رسمی  

برابر رای شماره      139960301051004822      هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی  حوزه ثبت ملک قرچک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای شاپور بیگ زاده      فرزند محمد کمال  
   بشماره شناسنامه 2443     صادره از مشگین شهر در  ششدانگ یک باب خانه به مساحت 50    مترمربع پالک 190 فرعی از 48  اصلی 
واقع در قرچک خریداری از مالک رسمی آقایان محمدعلی و بختیار اسماعیلی محرز  گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی  داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض  ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول:      1400/1/15           تاریخ انتشار نوبت دوم:  1400/1/30    

م.الف 10101          رئیس ثبت اسناد و امالک –      رضا النچري 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک قرچک
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و   ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و   اراضی و   ساختمانهای فاقد سند رسمی  
برابر رای شماره 139960301051004417     هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقردر واحد ثبتی حوزه  ثبت ملک قرچک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی   آقای حیدر صفرزاده      فرزند احمد     بشماره 
شناسنامه 904    صادره از هشترود     در  ششدانگ یک باب خانه   به مساحت 44/88    مترمربع پالک 795 فرعی از 49 اصلی واقع در 
قرچک خریداری از مالک رسمی آقای فرض اله بهرامن محرز گردیده است. لذا به منظور  اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از  تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض ،دادخواست خود را به  مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول :      1400/1/15           تاریخ انتشار نوبت دوم :  1400/1/30    
م.الف      10102     رئیس ثبت اسناد و امالک –      رضا النچري

  ) آگهی راجع به غایب ( 
به حکایت محتویات پرونده کالسه 9900249  این دادگاه اعالم گردیده است آقای یوسف کریمی فرزند علی متولد  با کد ملی   2870932091 و شماره شناسنامه   2552 ساکن مهاباد 
روستای اگریقاش بوده و از سال 1389 غایب و  ناپدید شده و هیچ  گونه خبری از وی در دسترس نیست لذا بدینوسیله از کلیه کسانی که خبری از  غایب یاد شده دارند دعوت می شود 

اطالعات  خود را در اختیار این دادگاه قرار دهند تا حقی از کسی تضییع نگردد. 12
قاضی دادگاه حقوقی شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان مهاباد - غالم کریم خانی  

آگهی حصر وراثت
خانم رابعه نورانی کلیجی دارای شناسنامه شماره 741 بشرح دادخواست به کالسه 140000001/1400ش5/ح  از این شورا  درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان آمینه حسینی بشناسنامه -3- مهاباد در تاریخ   1399/12/15  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم / مرحومه منحصر است به چهار دختر.  1- حلیمه نورانی 

کلیجی فرزند علی و آمینه دارای ش ش 698 دختر متوفی
 2- مریم نورانی کلیجی فرزند علی و آمینه دارای ش ش 697 دختر متوفی
 3- نیکو نورانی کلیجی فرزند علی و آمینه دارای ش ش 873 دختر متوفی

 4- رابعه نورانی کلیجی فرزند علی و آمینه دارای ش ش 741 دختر متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور به استناد ماده 362 قانون امور حسبی را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر  کسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی  صادر خواهد شد. 14

رئیس شعبه پنجم شورای حل اختالف مهاباد
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و  ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 139960313003005168 و پرونده کالسه 659-99 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی و  ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی خوی تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضی  آقای/خانم شرکت آیناز پالستیک  خوی به شماره شناسنامه 0 به شماره ملی 10861998974 صادره از -  فرزند – نسبت به شرکت آیناز پالستیک به مساحت 
  1869/72 مترمربع از ششدانگ اعیانی و سه دانگ  عرصه پالک 5338 فرعی مجزی شده از 38– اصلی واقع در بخش 4-  خوی و خریداری از سید احمد  موسوی و حیدر قزل لو به عنوان 
مالک رسمی محرز گردیده است.   لذا به منظور اطالع عموم  مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت  به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض 
 داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف  مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض  دادخواست خود 
را مرجع 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: 1400/1/15 تاریخ 

انتشار نوبت دوم:   1400/1/30 
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خوی –  صمدزاده  

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و  ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 1399603130030002035 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و  ساختمانهای فاقد سند  رسمی مستقر در واحد ثبتی خوی تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضی آقای/خانم  فاطمه امین خانی به شماره شناسنامه 357 به  شماره ملی 2919536877 صادره از سیه چشمه فرزند بیت  اله  در یک باب خانه به مساحت 253 مترمربع نسبت به 
ششدانگ  پالک 49 فرعی مفروزه از 2641  اصلی  واقع در بخش 2- خوی خریداری از بایرامعلی عالم جان به عنوان مالک رسمی محرز  گردیده است.   لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت  به  صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض 
خود را به این  اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض  دادخواست خود را مرجع 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:   1400/1/15 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/1/30 
سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان خوی –  سیف اله صمدزاده  

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و  ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139960313003004035 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای  فاقد سند رسمی  مستقر در واحد ثبتی خوی تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضی آقای/خانم دلبر حسین پور  به شماره شناسنامه 1 به شماره ملی   2803308223 صادره از خوی فرزند الهویردی نسبت به خانه به  مساحت 253/39 مترمربع دو دانگ مشاع از 
ششدانگ پالک   51 فرعی مجزی شده از 2641- اصلی واقع در  بخش 2- خوی و خریداری از مالک مشاعی )خود متقاضی( به عنوان مالک  رسمی محرز گردیده است.   لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که  اشخاص نسبت  به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه  اعتراض  خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض  دادخواست خود را مرجع 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: 1400/1/15 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/1/30 
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خوی –  صمدزاده



غالب شدن کرونای انگلیسی در 
مازندران

  دکتر سید عباس موســوی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
مازندران گفت:  ویروس انگلیســی تمام شهرســتان های 
مازندران را در برگرفته اســت  . وی افزود:اگر این وضعیت 
کنترل نشود شــهر های دیگر اســتان به سمت رنگ های 
پررنگ تر مثل نارنجی و قرمز حرکت خواهند کرد  . موسوی 
از   مردم  خواســت از تجمع پرهیز کرده و شــیوه نامه ها را 
رعایت کنند، چون وضعیت اســتان هم اکنون مناســب 

نیست. 

معاون بهره برداری شرکت فوالد مبارکه :
شكستن رکورد تولید روزانه آهن 

اسفنجی در فوالد مبارکه
تالش برای دستیابی به رکورد تولید 7.2 میلیون تن تختال 

در سال جاری

معاون بهره برداری شرکت فوالد مبارکه گفت: ثبت رکورد 
جدید تولید 25 هزار و 125 تن آهن اسفنجی در ناحیه آهن 
سازی یکی از برنامه های فوالد مبارکه در راستای دستیابی 
به هدف تولید 7.2 میلیون تن تختال در سال 1400 است.

عباس اکبری محمدی در گفت وگو با خبرنگار فوالد اظهار 
کــرد: در بخش آهن ســازی فوالد مبارکــه دو واحد احیا 
مســقتیم یک و دو )شــهید خرازی( وجود دارد. در تاریخ 
دوازدهم فروردین ماه سال جاری هم واحد شماره دو موفق 
به ثبت رکورد جدید 9 هزار و 50 تن  شده و هم در مجموع، 
تولید دو واحد با 25 هــزار و 125 تن در روز رکورد 24 هزار 
و 782 تن تولید روزانه این واحد که در 22 فروردین 99 به 
ثبت رسیده بود، شکسته شد.وی با بیان اینکه آهن اسفنجی 
اصلی ترین ماده اولیه فوالدسازی است، گفت: عمده آهن 
اسفنجی مورد نیاز فوالد مبارکه در داخلی این مجموعه و 
در واحدهای احیا مستقیم یک و دو تولید می شود و بخشی 
از آن نیز به دلیل کمبود ظرفیت تولید، از خارج از مجموعه 
خریداری می گردد.وی افزود: آهن اسفنجی تولید شده در 
مجموعه فوالد مبارکه به دلیل متالیزاسیون )درصد فلزی 
بودن آهن اســفنجی( و مقدار ریزانه کیفیت باالیی دارد. 
بدیهی است هرچه میزان تولید باالیی در این بخش داشته 
باشیم، تولید بیشتر و باکیفیت تری در بخش تختال خواهیم 
داشت.معاون بهره برداری شرکت فوالد مبارکه با اشاره به 
برنامه تولید 7.2 میلیون تختال در سال 1400، اظهار کرد: 
یکی از برنامه ها برای دســتیابی به این هدف، دستیابی به 
حداکثر تولید داخلی باکیفیت در واحدهای پایین دستی به 
ویژه گندله سازی و احیا مستقیم است. تمام تمهیدات دیده 
شــده از نظر تعمیرات و تامین مواد اولیه و زیرساخت های 
الزم بــه همراه انگیزه باالی پرســنل فــوالد مبارکه برای 
دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده آماده است.اکبری 
محمدی با بیان اینکه معمــوال فروردین ماه به دلیل آماده 
بودن تجهیزات، واحدها در حداکثر ظرفیت تولید قرار دارند، 
گفت: به همین دلیل امکان ثبت رکوردهای تولید بیشــتر 
از سایر زمان ها وجود دارد. امیدواریم این رکوردهای تولید 
روزانه مقدمه ای بــرای ثبت  رکورد جدیــد تولید ماهانه 

واحدها باشد.

افزایش رضایت مندی مشترکین اصلی 
ترین هدف شرکت توزیع  برق گیالن

دکتــر هنرمند مدیرعامل شــرکت توزیع بــرق گیالن از 
زحمــات خالصانه و تالشــهای  کم نظیر کلیــه همکاران 
تشکر نمود .  برای اولین بار در تاریخ  شرکت، ضمن  افزایش 
رضایت مندی  ذینفعان از نحوه خدمت رســانی ، با تالش 
و مســاعی تمامی کارکنان  در سطح اســتان ، در  بخش 
وصول مطالبات عالوه بر وصول فروش جاری شرکت، 21 
درصداز معوقات نیز کاهش یافته  و با دســتیابی به وصول  
24/104  ، یک درصد  بیشــتر از هدف تعیین شده توسط 
شرکت توانیر، افتخاری دیگر برای شــرکت توزیع استان  
درسطح کشور کسب گردید  . به گزارش روابط عمومی دکتر 
هنرمند مدیرعامل شــرکت توزیع برق گیالن از زحمات 
 خالصانه و تالشــهای کم نظیر کلیه همکاران تشکر نمود 
. وی  بیان داشــت : برای اولین بار در تاریخ  شرکت، ضمن  
افزایش رضایت  مندی  ذینفعان از نحوه خدمت رسانی ، با 
تالش و مساعی تمامی کارکنان  در سطح  استان ، در بخش 
وصول مطالبات عالوه بر وصول فروش جاری شرکت، 21 
درصداز  معوقات نیز کاهش یافته  و با دســتیابی به وصول  
24/104  ، یک درصد بیشــتر از هدف  تعیین شده توسط 
شرکت توانیر، افتخاری دیگر برای شــرکت توزیع استان  
درسطح  کشور کســب گردید.  هنر مند تصریح کرد : این 
میزان  تالش ، ضمن بیان  تعهد ســازمانی و حس وظیفه 
 شناسی ، نشان دهنده وفاق ، همدلی  و همراهی  همکاران 
میباشد  . وی عنوان کرد : همه باید طوری اقدام نماییم تا  این 
کوشش ها و همدلی صادقانه  در  جهت نیل به اهداف شرکت 
و رضایتمندی مشترکین  صورت پذیرد وتمامی تالش خود 
 را  در راستای شعار" همگرایی اقدامات، هم افزایی توانمندی 
ها، همراهی کارکنان" صرف نماییم . هنرمند در پایان ضمن 
تشــکر مجدد از زحمات همه عزیزان ، آرزوی ســالمتی و 

 شادکامی همه همکاران را از خداوند بزرگ خواستارشد . 

کاهش ۵۰ درصدی ورودی به سد 
سفید رود

  ســد ســفیدرود با یک میلیارد و هفتاد و پنج میلیون متر 
مکعب آب به سرریز رسیده است . به گزارش روابط عمومی 
آب منطقه ای گیالن مهندس وحید خّرمی با اعالم این خبر 
گفت : ورودی سد سفید رود در حال حاضر 120  متر مکعب 
بر ثانیه است که این میزان در مقایسه با مدت مشابه در سال 
گذشته کاهش پنجاه درصدی را نشان می دهد و این اندکی 
 نگران کننده اســت . وی افزود : تمام این اعداد و مسائل در 
کمیته منابع و مصارف اســتان پیوسته پایش می شود و با 
توجه به اینکه پوشش برفی مناســبی  در حوضه آبریز سد 
سفید رود نداریم انشاهلل نوبت بندی هایی اعمال خواهیم 
کرد که به موقع هم در خصوص آن اطالع رســانی خواهیم 
 نمود . مدیرعامل شرکت  آب منطقه ای گیالن گفت : برای 
تسهیل در آبرسانی به کشاورزان عزیز گیالن ، الیروبی های 
گسترده ای را در سطح  استان دردست انجام داریم که بالغ 
بر ۳00 کیلومتر آن انجام شده و مابقی آن احتماال تا 500 

کیلومتر انجام خواهد شد . 

مهندس خّرمــی  در پایان تاکید نمود : انتظــار داریم که 
کشاورزان عزیز به توصیه های ســازمان جهاد کشاورزی 
اســتان در مورد فعالیت  های کشاورزی حتما توجه داشته 
باشــند و اســتفاده حداکثری از آبی که در دسترس شان 
هست از آب ناشــی از بارش ها گرفته تا آب  حداقلی ای که 

مسئول تیم طراحی ریل زبانه سوزن نورد؛
تولید ریل سوزن در ذوب آهن 

اصفهان از خروج ارز جلوگیری کرد

مسئول تیم طراحی ریل زبانه سوزن دفتر طراحی نورد 
ذوب آهن اصفهان در خصوص تفاوت فرایند تولید ریل 
سوزن با ریل های دیگر به خبرنگار ما گفت: برای تولید 
این محصول جدید از تجهیزاتی مانند هادی ها و پالنک 
ها برای کنترل حرکت عرضی غلتک های نورد در خط 
تولید استفاده می کنیم لذا این مساله در بخش طراحی 
به صورت ویــژه مورد توجه قرار گرفــت تا کمتر به این 
تجهیزات نیاز داشته باشیم. فرزاد اکبریان   با اشاره به این 
که تناژ تولید ریل سوزن مطابق سایر ریل ها است با این 
تفاوت که این محصول جدید به عنوان یک نقطه تکمیل 
کننده در خطوط ریلی کاربرد دارد، افزود: باالترین دقت 
ها در کلیه مراحل طراحی ریل سوزن به کار گرفته شده 
اســت و به دلیل این که در داخل کارخانه به اطالعات 
تخصصی دسترســی نداشــتیم، تیم طراحی کارخانه 
متشکل از کارشناسان، تکنسین ها و ... با بهره گیری از 
تجربه، دانش روز )نرم افزارهای کامپیوتری( و... طراحی 
این محصول استراتژیک را با موفقیت به پایان رساندند.

مسئول تیم طراحی ریل زبانه سوزن دفتر طراحی نورد 
شــرکت ادامه داد: در بخش طراحی برای پروفیل های 
عادی زمان به دو تا سه ماه زمان نیاز دارند اما طراحی ریل 
سوزن به دلیل حساســیت های خاص و شکل پروفیل 
نامتقارن حدود هفت ماه زمان بــرد و در اولین مرحله 
نیز به تولید نرمال محصول دست یافتیم. برای طراحی 
این محصول در مجموع حدود 120 شــیت نقشه آماده 
شد.وی عنوان کرد: تنها تعداد معدودی از کشورهای دنیا 
تکنولوژی تولید این محصول ارزشــمند را دارا هستند 
و بسیار خوشحال هســتیم و افتخار می کنیم که ایران 
به عنوان پنجمین کشــور، این دستاورد مهم را با تالش 
شبانه روزی کارگران ذوب آهن اصفهان بومی سازی کرد 
و به تولید انبوه رســاند.اکبریان با اشاره به این که تولید 
ریل ســوزن ســاالنه از خروج 500 میلیارد تومان ارز از 
کشور جلوگیری می کند خاطر نشان کرد: ریل سوزن 
در گذشته جزء لیست محصوالت وارداتی ایران بود اما 
ذوب آهنی ها همانند تولید سایر محصوالت بر واردات 
این محصول جدید نیز خط بطالن کشــیدند تا تولید 
ایران روانه بازار کشور شود و در آینده نیز با صادرات ریل 
ســوزن، این محصول را در لیست واردات سایر کشورها 
قرار دهند.این تالشگر ذوب آهنی از ریل سوزن به عنوان 
کلید توسعه حمل و نقل ریلی کشور نام برد و گفت: زمانی 
که ریل گــذاری خطوط انجام می گیــرد این محصول 
خاص برای تغییر مسیر قطار باید در محل نصب شود. می 
توانم بگویم اگر ریل گذاری را انجام دهیم اما این قطعه 
موجود نباشد، مانند این اســت که تمام جاده را احداث 
کردیم ولی در انتها پل نصب نشــده است.وی گفت: هر 
انسانی از این که در رشته و تخصص خودش به موفقیت 
دست یابد، قطعاً خوشحال می شود و انگیزه ای می شود 
برای تالش های بیشــتر در آینده. در اینجا باید بگویم 
مهمتر غرور ملی است که بار دیگر با تولید محصول ریل 
سوزن در وجود تالشگران ذوب آهن نهادینه و به ایران 
اسالمی تقدیم شد. برخی از مشتریان عنوان می کنند 
زمانی که با شرکت های تامین کننده خارجی برای خرید 
ریل ســوزن تماس می گرفتیم به سختی این محصول 
را در اختیار ما می گذاشــتند ولی با غرور به آن ها اعالم 
کردیم که دیگر نیازی به محصوالت شان نداریم به نوعی 
جایگاه کشور با تولید این محصول، یک رتبه ارتقاء یافت.  
اکبریان خاطر نشان کرد: تالش داریم با تولید محصوالت 
جدید، نیازهای گوناگون بازار را تحت پوشش قرار دهیم. 
به عنوان مثال برای توسعه حمل و نقل ریلی کشور هر 
آنچه را نیاز اســت در ذوب آهن اصفهان تولید کنیم تا 
 روز به روز مســیر توسعه کشــور در افقی گسترده تر،

 هموار شود.

 برنامه محوری اساس حرکت ما
در سال جدید است

مهندس دهنــاد، با بیان اینکه برنامه محوری، اســاس 
حرکت ما در سال جدید اســت گفت: در سال 1400، 
بیشتر از گذشته به  مباحث  اساسی و راهبردی خواهیم 
پرداخت. نایب رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران 
نیز به تفویض اختیارات بیشتر به مناطق مخابراتی کشور 
اشــاره کرد و افزود:  در  ســال 1400، با دادن اختیارات 
بیشتر به مدیران مناطق، درصدد هستیم مقررات دست 
و پاگیر ســاختاری را حذف کنیم. وی همچنین، ایجاد 
سیســتم گردش تجربه را ضروری دانست و تاکید کرد: 
به منظور ارتقا و بهره وری بهتر، باید سیســتم  گردش 
 تجربه ها بین استان ها شکل بگیرد. نایب رییس هیات 
مدیره شــرکت مخابرات ایران، با بیــان اینکه توجه به 
ظرفیت فکری قشر متخصص شــرکت و اهمیت دادن 
 به  سرمایه های انسانی از اولویت های شرکت باید باشد 
تعامل با مراکز علمی پژوهشی و دانشگاه ها نیز به عنوان 
یک  رویکرد  اساسی در دستور برنامه ها و اقدامات شرکت 
باید قرار گیرد. وی همچنین با اشاره به شعار سال توسط 
رهبر انقالب  در حوزه تولید پشــتیبانی و رفع موانع از 
تولید گفت که  شرکت  مخابرات با  توجه به نقش ممتاز 
ارتباطات در تسهیل تولید و گسترش و مدیریت فضای 
مجازی باید نقش خود را در تحقق  شــعار سال به شکل 
 شایســته انجام دهد  . گفتنی ســت، در این جلسه که، 
روز شــنبه هفتم فروردین مــاه 1400، با حضور دکتر 
محمودزاده، رییس، مهندس دهناد، نایب  رییس و  سایر 
اعضای هیات مدیره و معاونین و مدیران کل ســتادی و 
مدیران مخابرات مناطق به صورت ویدیو کنفرانســی 
 برگزار شد،  معاونین و مدیران ستادی و مدیران مناطق 

مخابراتی نیز به بیان دیدگاه های خود پرداختند.  
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 چهارسوق

مدیر ناحیه آهن سازی شــرکت فوالد مبارکه با اشاره به ثبت رکورد تولید 25 هزار و 125 تن آهن اسفنجی در روز گفت: با 
تولید این حجم از آهن اســفنجی در تالشیم تا با عبور از حجم 715 هزار تن آهن اسفنجی در ماه، رکورد ماهانه این بخش 
را نیز جابه جا کنیم.داریوش رشیدی  درباره آخرین رکورد شرکت فوالد مبارکه در بخش تولید آهن اسفنجی، اظهار کرد: 
واحدهای احیای مســتقیم فوالد مبارکه در آخرین ساعات، 12 فروردین ماه، تولید 25 هزار و 125 تن آهن اسفنجی را به 
ثبت رساندند که رکورد جدیدی برای این بخش محسوب می شود.وی افزود: آهن اسفنجی تولید شده از کیفیت مناسبی 

به ویژه از نظر درجه فلزی و کربن مورد نیاز فوالدسازی برخوردار است. آخرین رکورد ثبت شده در این بخش مربوط به 22 
فروردین 99 با 24 هزار و 782 تن بود که خوشــبختانه با ثبت رکورد جدید در واحد احیا مستقیم شهید خرازی )9 هزار و 
50 تن(، رکورد 25 هزار و 125 تن به ثبت رسید. شایان ذکر است رکورد پیشین واحد شهید خرازی مربوط به یکم فروردین 
ماه سال جاری به میزان 8890 تن در روز بوده است.مدیر ناحیه آهن سازی شرکت فوالد مبارکه گفت: امیدواریم به همت و 

تالش پرسنل ناحیه آهن سازی، با عبور از مرز 715 هزار تن، رکورد ماهانه تولید آهن اسفنجی را جا به جا کنیم.

به دنبال جابه جایی ركورد ماهانه آهن اسفنجی هستیم

دکتر ســید مرتضی ســقاییان نژاد اظهار داشت: 
امیدواریم ســال جدیــد بهتر از ســال قبل بوده 
و شاهد شــادی و نشــاط بین مردم  بوده و ما هم 
بتوانیم خدمتگزار خوبی باشــیم . وی با اشــاره 
به آخریــن وضعیــت پروژه های شــهرداری قم 
گفــت: این پروژه هــا در بخش هــای مختلف به 
خوبی در حال پیشــروی  اســت، به طوری که در 
ســال گذشــته یک هزار و 400 میلیــاد تومان 
سرمایه گذاری داشــتیم. همچنین در سه ماهه 
ســال جدید  نیز با اجرای چهار پروژه با سه هزار 
و 500 میلیارد تومان ســرمایه گذاری در دست 

اقدام است . شــهردار قم خاطرنشان کرد: در سال 
گذشته پروژه های شــهرداری با هزینه پنج هزار 
و 500 میلیــارد تومانی در شــش مرحله  اجرا و 
به بهره برداری رســید که در این زمینه شــاهد 
دســتاوردهای خوبــی در زمینه نوســازی کل 
ناوگان اتوبوســرانی و توسعه  گسترده فضای سبز 
بودیم . ســقاییان نژاد ابراز کرد: امسال نیز ساخت 
۳5 بوســتان جدید در دســت اقدام است که به 

مرحله اجرا و بهره برداری می رسد . 
شــهردار قم خاطرنشــان کرد: در شــش ماهه 
نخست امســال نیز اجرای هشــت پروژه بزرگ 

را در بخش های مختلف دســت اقــدام  داریم که 
امیدواریــم در کمتریــن زمان ممکــن به بهره 
برداری برسد . وی با بیان اینکه اواخر سال گذشته 
بدهی ها را در حد امــکان پرداخت کردیم یادآور 
شــد: بهترین حرکتی که در ســاعات آخر  اتفاق 
افتاد، اختصاص اوراق مشارکت به مبلغ پنج هزار 
میلیارد تومان بود کــه از این اعتبار 450 میلیارد 
تومان برای قطار  شــهری قم در نظر گرفته است . 
ســقاییان نژاد بیان کرد: یکی از برنامه هایی که از 
ابتدای ســال جدید در اولویت پروژه های عمرانی 
شــهرداری قرار می گیرد،  تســریع در ســاخت 

قطارشهری قم اســت که این مهم نیز با همکاری 
قــرارگاه خاتم االنبیاء و بازدیدی که قرار اســت 
مسئوالن آن  پس از تعطیالت نوروز از پروژه مترو 
قم داشته باشند دنبال می شــود . شهردار قم به 
اقدامات شــهرداری در نیمه شــعبان اشاره کرد 
و گفت: شــهرداری قم در این ایــام به طور کامل 
آماده باش بود و  تمام ستادهای آن نیز فعال بودند 
که از جمله آن می توان بــه ارائه خدمات مختلف 
شــهری اشــاره کرد، همچنین برای تسهیل در 
  رفت و آمــد شــهروندان 80 دســتگاه اتوبوس

 اختصاص یافت . 

اجرای هشت پروژه مهم شهری در سال ۱۴۰۰ 
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راهکار های تســریع در نصــب و راه 
اندازی نیروگاه 40 مگاواتی برق کیش 
با حضور سرپرست سازمان منطقه آزاد 

کیش و معاون وزیر نیرو تشریح شد.
به گزارش خبرنگار ما، جعفر آهنگران 
سرپرست این ســازمان در نشست با 
مهندس طرز طلب، معاون وزیر نیرو 
و همچنین مدیرعامل شــرکت مادر 
تخصصی تولید نیــروی برق حرارتی 
، آغاز عملیات اجرایی و رســیدگی به 
نصب و راه اندازی نیروگاه جدید برق 
کیش با وجود بیــش از 15 هزار واحد 
مسکونی و صنایع فعال در این منطقه 

را بررسی کردند.
بر اساس این گزارش، پیرو امضا تفاهم 
نامــه ای با وزارت نیــرو، پرداخت 50 
درصــد از هزینــه 24 میلیون دالری 
راه اندازی نیروگاه جدید برق کیش را 

وزارت نیرو بر عهده خواهد گرفت.
جعفر آهنگران سرپرست 
سازمان منطقه آزاد کیش 
نیز در این خصوص گفت: 
طرح  اجــرای  پیگیری 
نیروگاه برق، از دوره های 
مدیریتی قبل تا امروز با 

هدف تامین بخشی از انرژی الکتریکی 
مورد نیاز جزیره کیش آغاز شده است 

که در نهایت مقرر شد با 
همکاری شــرکت مادر 
تخصصی تولیــد نیروی 
برق یکی از زیرمجموعه 
هــای وزارت نیرو به جرا 
درآید.طبق برآورد انجام شده نصب و 
راه اندازی این نیروگاه مبلغی بالغ بر 24 

میلیون دالر هزینه به دنبال دارد.
سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش 
در خصوص روند عملیاتی شــدن این 
موضوع افزود: در پایان ســال گذشته 
زمین مورد نظر جهــت راه اندازی این 
نیروگاه تحویل و نقشــه بــرداری ها 
پیگیری شد و با هدف تسریع در انجام 

امور نیز بازدیدی با حضور و همراهی 
مهندس طرز طلب معاون وزیر نیرو از 

وضعیت موجود صورت گرفت.
 سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش 
با اشــاره به قول مســاعد طرز طلب 
مدیرعامل شرکت مادر تخصصی تولید 
نیروی برق حرارتی بــرای اعزام گروه 

ژئوتکنیک و انجام تست های مربوطه 
پس از ایام تعطیالت گفت: شــرکت 
مپنا به عنوان برنده مناقصه، نصب و راه 
اندازی نیروگاه 40 مگاواتی برق جزیره 
را در تیرماه سال جاری و قبل از پیک 
مصرف سال 1400 با مشارکت وزارت 

نیرو در دستور کار قرار داده است.
جعفر آهنگران تامیــن همزمان گاز 
نیروگاه هــا را یکی دیگــر از خدمات 
سازمان منطقه آزاد کیش به ساکنان 
و گردشگران برشــمرد و عنوان کرد: 
بخش دریایی این عملیــات به پایان 
رسیده و بخش خشــکی آن به طول 
10 کیلومتر درون جزیره با همکاری 
شــرکت ملی گاز در حــال پیگیری 
می باشــد. وی تصریح کرد:بر اساس 
برنامه زمانبندی تا پایان اردیبهشــت 
شــبکه های گاز نیز همزمــان با وارد 
شــدن نیروگاه برق به مــدار به بهره 
برداری خواهد رسید. جعفر آهنگران 
سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش 
در پایان با اشاره به اهمیت بعد زمانی 
و هزینه بر بــودن مســائل عمرانی، 
همچنین نوســانات قیمــت ارز برای 
خرید تجهیــزات طرح ها، بــر انجام 
به موقع امــور این حــوزه به صورت 

کارشناسی و مطالعه شده تاکید کرد.

 نیروگاه جدید کیش تیرماه امسال به بهره برداری می رسد

 ســنندج خبرنگاراقتصادملی،  مدیر شــعب بانک مسکن استان 
کردستان در نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن تشریح قانون 
جدید چک،  رســانه ها را محور اصلی اطالع رســانی و آموزش 

قانون جدید چک به مردم عنوان کرد . 
جالل الدین سلیمی ، مدیر شعب استان کردستان در این نشست 
خبری به امنیت چک  در مبادالت تجاری و اقتصادی اشاره کرد 
و ابراز داشــت: بدون شــک، چک محور اصلی و مهمترین ابزار 
مالی در دادو  ســتد و مبادالت تجاری و اقتصادی خصوص برای 
خریدهای نسیه و مدت دار اســت بطوریکه صدور حجم بسیار 
زیاد  چک در معامالت تجاری توسط فعاالن اقتصادی و افزایش 
چشــمگیر چکهای برگشــتی در نظام بانکی ، اصالح و بازنگری 
 قانون چک و کارآمد ســازی چک در جهت بهره مندی عموم از 
مزایای منحصر به فرد آن را در دستور کار مسئولین  قانون گذار 

قرار داد . 
مدیر شــعب اســتان اصالح قانون صــدور چــک را مهمترین 
عامل بازدارنده  از فعالیت های اقتصادی فســادزا در حوزه های 
 پولی، تجــاری، ارزی عنوان کــرد و ابراز داشــت:این قانون در 
راستای اجرای بند 19 سیاســت های اقتصاد مقاومتی مبنی بر 
 شفاف ســازی اقتصاد و سالم ســازی آن و جلوگیری از اقدامات، 
فعالیت هــا و زمینه های فســادزا در حوزه های پولــی، تجاری، 
 ارزی و .... و پس از انجام حجم گسترده بررسی های کارشناسی 
و آسیب شناســی دقیق وضعیت بحرانی چک هــای  بالمحل و 
همچنین بهره منــدی از تجارب موفق دیگر کشــورها در حوزه 

قوانین چک، تدوین و با رأی قاطــع نمایندگان  محترم مجلس 
تصویب گردید . 

سلیمی اعتبار صدور چک را منوط به ثبت اطالعات آن در سامانه 
یکپارچه بانک مرکزی )ســامانه صیاد( عنوان کرد و  درخصوص 
ویژگیهای چکهای صیادی جدی گفت: چکهای صیادی جدید 
دارای شناســه یکتای 16 رقمی هســتند که  افــراد می توانند 
براساس این شــماره یکتا از طریق سایت بانک مرکزی به آدرس  
www.cbi.irو یا از طریق پیامک  کردن با ارسال عبارت » شناسه 

یکتای چک*1*1« به شماره 701701 وضعیت اعتباری صادر 
کننده چک را استعالم  کنند . 

وی همچنین اضافه نمــود: با این اعتبارســنجی که به صورت 
رایگان و نامحدود برای افراد امکان پذیر اســت می توان  سوابق 
چک برگشتی صادرکننده چک را استعالم کرد و نتیجه استعالم 
به صورت آنی با وضعیتهای پنجگانه: سفید ،  زرد ، نارنجی ، قهوه 
ای و قرمز به استعالم گیرنده نشــان داده می شود، که وضعیت 
ســفید به منزله عدم وجود ســابقه  چک برگشــتی فعال برای 
صادرکننده چک بوده و وضعیتهای بعدی براساس تعداد و مبلغ 

تعهد چکهای برگشتی  صادرکنندگان چک تعیین می شود . 
سلیمی اطالع رســانی قانون جدید چک توسط کارکنان شعب 
بســیار با اهمیت عنوان کرد و افزود: با توجه به اجرایی  شــدن 
قانون جدید چک از ابتدای ســال 1400 ، کارکنان شعب بانکها 
می بایســت قانون جدید چــک را به مشــتریان آموزش  دهند 
که در این خصوص مدیریت شــعب بانک مســکن کردســتان 
با ارســال پیامک ، توزیع بروشــور و انتشار موشــن  گرافیک و 
اینفوگرافیکهای قانون جدید چک در بین مشــتریان، اقدامات 
بســیار اثرگذاری را در این حوزه و در جهت  اطالع رسانی قانون 
چک خصوصا به مشتریان حقیقی و حقوقی حساب جاری انجام 

داده است . 
مدیر شــعب کردســتان در پایان این نشســت خبری از اطالع 
رسانی قانون جدید چک توسط  رســانه های گروهی و  اصحاب 
رســانه تقدیــر و بر آمادگــی شــعب بانک مســکن در جهت 
 آموزش جزئیات کامــل قانون جدید صدور چک به  مشــتریان 

تاکید کرد.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در دیدار نوروزی که دیروز به 
صورت ویدئوکنفرانس برگزار شــد، ضمن تشریح اولویت های 
شرکت مخابرات در ســال 1400 گفت: شناسایی و حل موانع 
رشد تولید در صنعت ICT، راهبردی مهم در مجموعه مخابرات 

برای توسعه بازار ارتباطات کشور است.
به گزارش اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات 
ایران، مهندس مجید سلطانی ضمن تبریک آغاز سال نو وتقارن 
فرخنده این ایام با اعیاد ماه شعبان، اظهار داشت: امسال توسط 
مقام معظم رهبری به نام تولید، پشــتیبانی ها و مانع زدایی ها 
نامگذاری شــده است و شــرکت مخابرات ایران نیز در همین 
راســتا، حداکثر تالش خود را در جهت مانع زدایی از تولید در 
حوزه مخابرات طبق برنامه مدونی که تهیه شــده است، انجام 

می دهد.
وی افزود: عدم تناسب درآمد و هزینه یکی از موانع اصلی افزایش 
تولید در صنعت مخابرات اســت که امسال به صورت گسترده 

طبق برنامه ای مدون ، این مســاله اساســی در تمام کشور به 
صورت هماهنگ و کاربردی برای مدیــران حاکمیتی و حوزه 
ارتباطات تشریح شــود و اهمیت ترمیم تعرفه ها در پیشرفت 

حوزه ارتباطات و مانع زدایی از این بخش مشخص شود.
مهندس سلطانی با برشمردن تاثیر مدیریت جهادی در شرکت 

گفت: مانع زدایی از تولید، با توجه به حجم عظیم ارائه خدمات 
و اهمیت صنعت مخابرات، بسیار مهم است و نکته اصلی، اتصال 
مخابرات مناطق به این طرح و برنامه بنیادی شرکت در جهت 
پشتیبانی تولید است که با توجه به مطالب پیش گفته، به جز 

با یک مدیریت جهادی و مبتنی بر اقدام، قابل حصول نیست.
وی خاطرنشان کرد:  مناطق مخابراتی، نقش محوری در شرکت 
مخابرات ایران دارند و امسال با تمرکز بیشتر بر فعالیت های هر 
استان به صورت هفتگی، تالش داریم تا توسعه و گسترش حوزه 
مخابرات را در مناطق مختلف به صــورت متوازن و پویا دنبال 

کنیم.
مدیرعامل شــرکت مخابرات ایران در پایان تصریح کرد: برای 
رفع موانع پیشرفت و تحقق جهش تولید در مناطق مخابراتی، 
همکاری و هم افزایی حوزه های ستاد و مناطق در تمام حوزه ها 
، در مورد روش های مانع زدایی از تولید باید به صورت متناوب 
و همیشگی انجام شود و این کلید موفقیت شرکت مخابرات در 

سال جاری است.

:رسانهاصحابباخبرینشستدرسلیمی
رسانه ها محور اصلی اطالع رسانی و آموزش  قانون جدید چک به مردم می باشند 

:سلطانیمهندس
شناسایی و حل موانع رشد تولید در صنعت ICT، راهبرد مهم مجموعه مخابرات است
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 قائم مقام اجرایــی مدیر عامل بهمن موتور از 
آمادگی این مجموعه بــرای عرضه عمومی 

دیگنیتی در ابتدای سال 1400 خبر داد.
غالمرضا محمدی، قائم مقــام اجرایی مدیر 
عامل بهمن موتور با اشاره به آغاز تولید انبوه 
محصول جدید گروه بهمن درباره روند تولید 
دیگنیتــی اظهار داشــت: تولید آزمایشــی 
خودروی دیگنیتی از زمســتان سال 99 آغاز 
شــده و در حال حاضر به مرحله تولید انبوه 
رســیده اســت. این خودرو در شبکه فروش 
بهمن موتور عرضه شــده کــه جهت رویت 
مشتریان در نمایندگی ها در دسترس است. 
پیش بینی می شــود تولید این محصول در 
فروردین ماه 1400به ظرفیت مد نظر برسد 
و برای ابتدای ســال جدید عرضه عمومی آن 
آغاز شــود. وی افزود: این خــودروی کوپه و 
اسپرت به لحاظ ظاهر جزء خودروهای جذاب 
و متفاوت است که در 6 رنگ متنوع تولید می 
شود و همچنین تریم داخلی لوکس و مدرن 
آن با دو رنگ مارون و مشــکی همراه با آپشن 
های رفاهی متنــوع و ایمنی بــاال روانه بازار 

خواهد شد.
محمدی با بیان اینکه محصول جدید شرکت 
بهمن موتور دارای موتــور ۵/1 لیتری توربو 
شارژ، قدرت 1۵0 اســب بخار، گشتاور 220 
نیوتن متر، مصرف سوخت ترکیبی نزدیک به 
7 و مصرف سوخت بهینه 4/۵ دارد، گفت: در 
دیگنیتی از گیربکس CVT، صفحه نمایشگر 
لمسی، فرمان اسپرت دی کات، دوربین ثبت 
کننده رانندگی، کیسه هوای راننده سرنشین 
جلو و جانبی و دوربین 360 درجه اســتفاده 
شده اســت، ضمن اینکه سیســتم پایداری 
کنترل الکتریکی،کروز کنترل، سیستم کنترل 
حرکت خودرو در ســرباالیی و سراشیبی از 

دیگر امکانات این خودرو به شمار می آید.
قائم مقــام اجرایی مدیر عامــل بهمن موتور 
با اشــاره به بهــره منــدی این خــودرو از 
اســتانداردهای باالی کیفی تصریح کرد: به 
لحاظ کیفی، خودروی دیگنیتی اســتاندارد 
اروپا را داراست و منطبق با استانداردهای 8۵ 
گانه کشور می باشد. همچنین دارای تاییدیه 

استاندارد آالیندگی یورو ۵ از سازمان محیط 
زیست است.   محمدی با تاکید بر مزیت گروه 
بهمن در تولیــد خودروهای کیفی بیان کرد: 
دیگنیتی در ســگمنت خود مــی تواند نظر 
مشــتریان را به خود جلب کند و سهم خوبی 
از بازار را در اختیارگیــرد. یکی از مزیت های 
گروه بهمن تولید خودروهای کیفی بوده و در 
انتخاب و تولید محصوالتش همواره کیفیت 
جایگاه خاصی داشــته اســت لذا در انتخاب 
دیگنیتی هم سعی کرده خودرویی را برگزیند 
که جایگزین مناسبی برای محصوالت قبلی 

باشد و به این مزیت گروه بهمن بیافزاید.
وی در زمینــه تامین قطعات یدکــی و ارائه 
خدمات پــس از فــروش دیگنیتــی اظهار 
امیدواری کرد و گفت: یکی از سیاستهای کلی 
گروه بهمن جلب رضایت مشتری در باالترین 
سطح آن در هر حوزه ای اســت. تا کنون هر 
محصولی که به بازار عرضه کــرده به موازات 
آن پیش بینی های الزم  بــرای ارائه خدمات 
و تامین قطعات با کیفیــت را هم لحاظ کرده 
است. تمامی شبکه های خدمات پس از فروش 
بهمن موتور آموزشهای الزم در خصوص ارائه 
خدمات پس از فروش و پشتیبانی مشتری را 
دیده اند و به مشتری این اطمینان را می دهند 
که طی دوره گارانتی و پشــتیبانی 10 ساله، 
برای قطعات یدکی ایــن خودرو، پیش بینی 

های الزم شده است . 
محمدی با اشاره به این نکته که بهمن موتور 
یکی از اولین خودرو ســازی هایی اســت که 
توانسته خودروی ۵ ســتاره کیفی را به بازار 
عرضــه کند گفــت: هدف گــروه بهمن این 
است که همه محصوالت به ویژه دیگنیتی را 
با باالترین سطح کیفی به بازار عرضه کند، از 
این رو همه کارکنان در حوزه فنی، مهندسی، 
کیفیت، تولید و خدمات پس از فروش، وظیفه 
خود می داند برای دســتیابی بــه این هدف 
کوشش مضاعف داشته باشند. امیدواریم تا با 
تالش مضاعف کارکنان مجموعه و پشتیبانی 
ســهامداران در خصوص کسب نتایج کیفی 
معتبر و رضایت مشتری، بتوانیم این محصول 

را با باالترین سطح کیفی عرضه کنیم. 
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تولید بیش از 46 میلیون ُتن کنسانتره 
آهن در شرکت های بزرگ

میزان تولید کنســانتره آهن شــرکت های بــزرگ معدنی 
و صنایع معدنی طی 11 ماهه ســال 99، با افزایش حدود 6 
درصدی، از مرز 46 میلیون تن گذشــت. 10 شرکت بزرگ 
تولیدکننده کنسانتره سنگ آهن از ابتدای فروردین تا پایان 
بهمن 99، حدود 46 میلیون و 180 هــزار و ۵42 تن تولید 
کردند. این رقم در مدت مشــابه سال 98، حدود 43 میلیون 
و ۵73 هزار و 412 تن بود. از این میزان، شــرکت های »گل 
گهر« 1۵ میلیــون و 480 هزار و 8۵6 تــن، »چادرملو« 10 
میلیون و ۵09 هزار و 641 تن، »توســعه معــادن و صنایع 
معدنی خاورمیانه« ۵ میلیــون و 83۵ هزار و 481 تن، »گهر 
زمین« 4 میلیون و 90 هزار و 827 تن، »مرکزی« 3 میلیون 
و 8۵0 هزار و 689 تن، »توســعه فراگیر سناباد« 2 میلیون و 
303 هزار و 744 تن، »اپال پارســیان سنگان« 2 میلیون و 
187 هزار و 769 تن، »صبانور« یک میلیون و 344 هزار و 43 
تن، »جالل آباد« 362 هزار و 843 تن و »صنایع معدنی فوالد 
ســنگان« 214 هزار و 649 تن کنسانتره آهن تولید کردند. 
میزان تولید کنسانتره آهن در بهمن پارسال، 4 میلیون و ۵3۵ 
هزار و 462 تن بود که نسبت به رقم مدت مشابه سال 98 )4 
میلیون و 227 هزار و 263 تن(، 7 درصد افزایش یافت. طی 
11 ماهه پارسال، شرکت های بزرگ 17 میلیون و 26۵ هزار 
و 96 تن کنسانتره به شرکت ها ارسال کردند که در مقایسه 
با رقم مدت مشابه ســال 98 )18 میلیون و 49۵ هزار و 873 
تن(، حدود 7 درصد کاهش نشــان می دهد. میزان ارســال 
کنسانتره در ماه بهمن سال 99 نیز یک میلیون و 746 هزار 
و ۵48 تن بود که نســبت به رقم مدت مشابه سال 98 )یک 
میلیون و 720 هزار و ۵38 تن(، حاکــی از افزایش حدود 2 
درصدی اســت. شــرکت های بزرگ، طی 11 ماهه ســال 
گذشته، 881 هزار و 271 تن ســنگ آهن دانه بندی تولید 
کردند که نسبت به رقم مدت مشابه سال 98 )یک میلیون و 

847 هزار و 93 تن(، ۵2 درصد کاهش نشان می دهد.

اکتشاف سنگ آهن در ۳ گستره معدنی 
بزرگ برای رفع نیاز واحدهای 

فوالدسازی
مدیــرکل دفتــر برنامه ریزی، فنــاوری و بودجه ســازمان 
زمین شناسی و اکتشافات معدنی از اجرای عملیات اکتشاف 
سنگ آهن در سه گستره بزرگ معدنی در اصفهان برای رفع 
نیاز واحدهای فوالدی این خطه خبر داد. به گزارش ایســنا، 
رضا جدیدی افزود: اکتشــاف ســنگ آهن توسط سازمان 
زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور برای رفع نیاز و تامین 
مواد اولیه صنایع فوالدی استان اصفهان در قالب یک طرح و 
قرارداد مشارکتی در حال اجراست. وی با بیان اینکه سازمان 
زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشــور به اکتشاف سنگ 
آهن در سه گستره معدنی به وسعت 1۵0 هزار کیلومتر مربع 
در اصفهان برای مجتمع های فوالدی این اســتان پرداخته 
اســت، افزود: به نتایج خوبــی در 6 ماه اخیــر در این زمینه 
رسیدیم و امید است دستاوردهای آن تا پایان سال ارائه شود. 
جدیدی با اشــاره به اینکه یکی از این گستره ها حدود 110 
هزار کیلومتر مربع وســعت دارد، خاطرنشان کرد: مطالعات 
اولیه درباره این گســتره ها در قرارداد با مجتمع های فوالدی 

اصفهان انجام شد.

در قرارگاه مرغ چه گذشت؟ 
بنا به خواســت رئیس جمهور و مصوبات ستاد تنظیم 
بازار قرارگاه مرغ کشور برای ساماندهی بازار آن تشکیل 
شد. در اولین جلسه این ستاد تصمیماتی گرفته شد که 

می تواند بر بازار مرغ تاثیرگذار باشد.
 بنــا به مصوبات ســتاد تنظیــم بازار کــه صبح دهم 
فروردین ماه به ریاست رئیس جمهور برگزار شد، مقرر 
شد کمیته ای تخصصی جهت ســاماندهی بازار مرغ و 
تخم مرغ تشکیل شود. همچنین مصوب شد این کمیته 
با ریاست وزیر جهاد کشــاورزی و با عضویت قائم مقام 
وزیر صنعت، معدن و تجــارت در امور بازرگانی و دیگر 

مسئوالن مربوطه تشکیل شود.
طبق مصوبات ستاد تنظیم بازار، کمیته مذکور با داشتن 
اختیارات کامل از ســوی ســتاد تنظیم بازار نسبت به 
برنامه ریزی و تولید و توزیع مرغ، از طریق شرکت های 
تولیدکننده عمده مرغ و نیز با همکاری و خدمت گرفتن 
از ظرفیت مرغ داری های دیگر، باید اقدامات الزم را انجام 
دهــد. در روز دوازدهم فروردین اولین جلســه قرارگاه 
ساماندهی مرغ کشــور به ریاست وزیر جهاد کشاورزی 
و با حضور نمایندگانــی از ارگان های مختلف از جمله 
قوه قضائیه و وزارت صمت تشــکیل شد. خبرها حاکی 
از آن بود که در اولین جلسه در راستای ساماندهی تولید 
گوشــت مرغ و بر اســاس قیمت مؤلفه های تولید نرخ 

مصوب مرغ را افزایش داد.
بر این اســاس قیمت مــرغ منجمد درب ســرد خانه 
کیلویی 18 هــزار و 800 تومان، قیمــت مرغ منجمد 
برای مصرف کننــده کیلویی 19 هــزار و 800 تومان، 
قیمت مرغ زنده درب کشتارگاه کیلویی 17 هزار و 100 
تومان، قیمت مرغ آماده طبخ در میدان بهمن کیلویی 
23 هــزار و 300 تومان و قیمت مــرغ آماده طبخ برای 
مصرف کننده کیلویی 24 هزار و 900 تومان تعیین شد. 
اما اولین جلســه قرارگاه ساماندهی مرغ کشور جزئیات 
دیگری نیز داشت و عالوه بر تعیین قیمت مصوب جدید 
مرغ تصمیمات دیگری نیز در آن گرفته شد. محمدعلی 
کمالی سروستانی، مشــاور عالی هیئت مدیره اتحادیه 
سراسری مرغ گوشتی کشور، در گفت وگو با ایلنا درباره 
آنچه در این جلسه گذشــت و جزئیات آن گفت: عالوه 
بر افزایش قیمت مصوب مرغ، 4 تصمیم دیگر در قرارگاه 
مرغ گرفته شد که می تواند بر بازار مرغ تاثیر گذار زیادی 
داشته باشد. وی ادامه داد: قرارگاه مرغ در تصمیم دیگر 
میزان جوجه ریزی را به 12۵ میلیون قطعه افزایش داد 
که 1۵ میلیون قطعه بیش از جوجه ریزی معمول هر ماه 
است. کمالی سروستانی دیگر تصمیم این ستاد را افزایش 
دوره پرورش مرغ از 4۵ روز بــه ۵0 روز عنوان کرد. وی 
همچنین از افزایش ســهمیه نهاده هــای دامی ذرت و 

کنجاله سویا دولتی با تصمیم قرارگاه مرغ خبر داد.

قیمت خرید تضمینی گندم به زودی 
بررسی می شود

رییس نظام صنفی کشــاورزی گفت: قرار است قیمت 
خرید تضمینی گندم به زودی در شورای قیمت گذاری 
محصوالت کشــاورزی بررســی و اصالح شود. محمد 
شــفیع ملک زاده در گفت و گو با ایســنا، با بیان اینکه 
اصالح قیمت خرید تضمینی گندم هنوز در دســتور 
جلسه شورای قیمت گذاری محصوالت کشاورزی قرار 
نگرفته است، گفت: قرار است در اولین جلسه شورا بعد 
از تعطیالت قیمت گندم بررســی و اصالح شــود. وی 
ادامه داد: مصوبات شــورای قیمت گذاری محصوالت 
کشاورزی رسمی و الزم االجراست و طبق قانون باید به 
درستی اجرا شود. رییس نظام صنفی کشاورزی اضافه 
کرد: این شــورا مصوب کرد که شرکت بازرگانی دولتی 
ایران مباشــر خرید تضمینی گندم باشــد. به همین 
دلیل  شــرکت بازرگانی دولتی براساس همان قیمت 
4000تومانی که مهر سال گذشــته دولت اعالم کرد 
خرید تضمینی گندم را انجام خواهد داد و در صورتی که 
قیمت ها اصالح شود، موظف خواهد بود براساس قیمت 
اصالح شــده گندم خریداری کند. وی در پایان با بیان 
اینکه شرکت بازرگانی دولتی دستورالعمل خرید گندم 
را صادر و ابالغ کرده است، گفت: اگر از گندمکاران گندم 
خریداری و نرخ خرید تضمینی نیز اصالح شد شرکت 
بازرگانی دولتی موظف خواهد بود مابــه التفاوت را به 

گندمکاران پرداخت کند.

تداوم معافیت کارگاه های فرش 
دستباف از پرداخت حق بیمه سهم 

کارفرمایی در سال 1400
رئیس مرکز ملی فرش ایران گفت: براساس رای مجلس 
شورای اســالمی دولت مکلف اســت به منظور تداوم و 
پایداری و برخورداری مشموالن قانون معافیت پرداخت 
حق بیمه ســهم کارفرمایی کارگاه های تا میزان ۵ نفر 
کارگر مصوب 1361 )بر اســاس فهرســت کارگرهای 
مشــمول مصوب دولت( را تامین نماید. به گزارش شاتا، 
فرح ناز رافع افزود: بر این اســاس منابــع مالی مورد نیاز 
از حق بیمه در مورد ســهم تعهد دولــت از محل اعتبار 
پیش بینی شده در ردیف های )11(، )2۵( و تبصره )14( 
از محل سایر ظرفیت های این قانون و کسری منابع مالی 
مورد نیاز با واگذاری اموال و ســهام دولت در شرکت ها و 
صندوق ها، ظرف سال 1400 به سازمان تأمین اجتماعی 
تأدیه خواهد شد. وی ادامه داد: همچنین بنا بر این مصوبه، 
سازمان برنامه و بودجه مکلف است با همکاری سازمان 
تأمین اجتماعی نسبت به ســامان دهی مشموالن و به 
میزان برخورداری آنان از حق بیمه حمایتی سهم دولت 
متناسب با استقرار در مناطق محروم، کمتر توسعه یافته، 
مرزی یا برخوردار و میــزان درآمدزایی و اهمیت تولید 
و فعالیت اقشــار و اصناف یا کارگرهای مشمول و لحاظ 
عدالت توزیعی در قالب توافقنامه های سه جانبه فی مابین 
ســازمان برنامه و بودجه، ســازمان تأمین اجتماعی و 
وزارتخانه تخصصی ذی ربط با هر صنف و قشر برای تعیین 
تعداد مشموالن و درصد حق بیمه سهم دولت برای هر 
یک از اصناف و اقشار مشمول بر آن نسبت به تخصیص 
منابع سهم دولت، ظرف ســال 1400 به صورت فصلی 

)سه ماهه( اقدام کند.

صنعت، معدن و تجارت

 صنعت و معدن 

بازرگانی

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی ایران گفت: عمل به شعار امسال در شرایطی امکان پذیر 
است که تولید در بین فعالیت های اقتصادی جذابیت بیشتری از کارهای غیر مولد داشته باشد.

 غالمحسین شافعی روز گذشته در جلسه اقتصاد مقاومتی که در محل استانداری خراسان رضوی با حضور 
اســحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری افزود: شــعار امســال با عنوان "تولید، پشتیبانی ها و مانع 
زدایی ها" یک شــعار تکامل یافته در سالهای گذشته است و به نظر من این شعار به اوج تکامل خود در بحث 

اقتصادی کشور رسیده اســت. وی اضافه کرد: اگر قرار باشد این شعار عملی شــود و به اهداف مقام معظم 
رهبری نزدیک شویم نیازمند تشکیل یک نهاد فرا قوه ای هســتیم که از قوای حاکمیتی و بخش خصوصی 
تشکیل شــود و به ویژه مانع زدایی را با قدرت عملی کند.  رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
ایران گفت: در این خصوص نهادهای نظارتی کشــور باید به صورت کامل توجیه شــوند و مجلس شورای 

اسالمی در تدوین قوانین جدید مساله موانع و مسائل اقتصادی را مد نظر قرار دهد.

ایجاد جذابیت در کارهای مولد راهکار تحقق شعار سال است

معاون طــرح و برنامــه وزارت صنعت، 
معــدن و تجارت گفت: حــذف مراحل 
زائد اداری در روند صدور مجوز و تسهیل 
اســتقرار واحدهای صنعتی و معدنی از 
موضوعاتی است که باید در سال جاری 

با همکاری سایر دستگاه ها محقق شود.
به گزارش شــاتا، سعید زرندی با حضور 
در برنامــه چــاپ اول شــبکه خبر در 
خصوص اقدامات وزارت صمت در سال 
99 و تحقق شعار جهش تولید، اقدامات 
این وزارتخانه خوب توصیف کرد و گفت: 
وزارت صمت در سال گذشته اقداماتی را 
در زمینه جهش تولید انجام داد و سعی 
کرد عالوه بر ریل گذاری برای توســعه 
تولید در ســال های آینده، بــا اجرای 
برنامه های مختلــف در کوتاه مدت نیز 
به نتایج مطلوب برسد و اگر چه به طور 
کامل به هدف  مورد نظر نرســیدیم ولی 
در برخــی از حوزه ها نتایج خیلی خوبی 

حاصل شد.

رشد 7.۸ درصدشاخص رشد بخش 
صنعت در 9 ماهه سال 99
معاون طرح و برنامه وزارت 
صمت، معیار اصلی برای 
موفقیت  میزان  سنجش 
بخش تولید، را شــاخص  
رشد اعالم شــده توسط 
مرکز آمار ایران و یا بانک 

مرکزی دانست و تصریح کرد: بر اساس 
شاخص 9 ماهه سال گذشته که از سوی 
این مراکز اعالم شــد، شــاخص حوزه 
صنعت نســبت به مدت مشابه سال 98 
در حدود 7.8 درصد مثبت بوده اســت 
در حالیکه در سال های قبل از آن حتی 

رشد منفی را هم داشتیم.

شناســایی و معرفی ظرفیت های 
و  صنعت  بخش  ســرمایه گذاری 

معدن
زرندی در کنار همــکاری و هماهنگی 
دســتگاه های مختلــف در راســتای 

حمایت از تولید ، چند اقدام 
وزارت صمت را در حصول 
این نتایج مهم و تاثیرگذار 
عنوان کــرد و افزود: یکی 
از ایــن اقدامــات مربوط 
به شناســایی ظرفیت های خالی حوزه 
صنعت و معدن بود کــه بصورت جدی 
در وزارتخانه پیگیری شــد و سعی شد 
طرح های نیمه تمام و واحد های تعطیل 
را به عنوان اولویت برای سرمایه گذاری 

معرفی شود.

مدیریــت واردات کاال و اجــرای 
نهضت ساخت داخل

وی اقــدام دوم را مربوط بــه مدیریت 
واردات کاال معرفــی کــرد و ادامه داد: 
وزارتخانه سعی کرد از واردات کاالهای 
نهایی تا جایی که امکان دارد جلوگیری 

کند و به ایــن ترتیب بــازار در اختیار 
محصــول ایرانی قــرار گرفــت. طبق 
توضیحــات معاون وزیــر صمت، بحث 
ساخت داخل نیز از دیگر اقدامات وزارت 
صنعت ، معدن و تجارت در راستای رشد 
تولید بود و از ســال 98 با اجرای نهضت 
ساخت داخل سعی شد وابستگی ارزی 
در بخش تولید کاالهــا کاهش یابد که 

نتایج و آثار خوبی را به دنبال داشت.

رشد تولید در 27 محصول منتخب 
صنعتی

زرندی در ادامه با تاکید بر رشد خوب 27 
محصول منتخب صنعتی از 42 محصول 
گفت: چهارمین اقدام مهم دیگر وزارت 
صمت در افزایش تولید، ایجاد یک بستر 
بر مبنای اعتماد به واحد های تولیدی و 
فعاالن اقتصادی بود؛ در واقع نگاه برای 

تامین ارز واحد های صنعتی متفاوت شد 
و با اجرای واردات در مقابل صادرات و به 
رسمیت شــناختن ارز اشخاص، شاهد 

رشد در حوزه تولید بودیم.

انعقاد 2.5 میلیارد دالر قرارداد از 
طریق سامانه »توان ایران«

معاون طرح و برنامــه وزارت صمت در 
ادامــه صحبت های خــود در خصوص 
موضوع ساخت داخل تصریح کرد: در این 
زمینه سه نوع محصول تعریف شد، که 
یکی از آن ها محصوالت وارداتی بود که 
تولیدکننده ایرانی قادر است آن را تولید 
کند، ما با کمک سامانه »توان ایران« این 
محصوالت را به تولیدکنندگان معرفی 
کردیــم و نزدیک بــه 2.۵ میلیارد دالر 
قرارداد از طریق این سامانه انجام شد که 

این اتفاق به معنی کاهش ارزبری است.

 رشد سه برابری انتشار اوراق برای 
واحدهای صنعتی در سال 99

وی در ادامــه بــه موضوع تامیــن ارز و 
سیاســت های وزارت صمــت درایــن 
زمینه اشــاره کرد و گفت: در کنار سایر 
منابع مالی از جمله تســهیالت بانکی 
و اســتفاده از تبصره 18 قانون بودجه، 
از ســال گذشــته با یک رویکرد جدید 
ســعی کردیم تامین مالــی را از طریق 
بازار سرمایه پیگیری کنیم و بنگاه های 
بــزرگ را تشــویق کردیم تــا از طریق 
فروش ســهام در بــورس و همچنین 
از طریــق انتشــار اوراق، از ظرفیت این 
بازار اســتفاده کنند و خوشــبختانه در 
سال گذشته ســه برابر سال 98، انتشار 
اوراق برای واحد های صنعتی داشــتیم 
 و امیدواریــم امســال هم این رشــد را 

داشته باشیم.

تسهیل صدور جواز و استقرار واحدهای تولیدی امسال محقق می شود

قائم مقام اجرایی مدیر عامل بهمن موتور: 
دیگنیتی به تولید انبوه رسید

REPORT

گزارش

با بررس�ی اقدامات صورت گرفت�ه در کیش و تحلیل نقاط قوت و 
ضعف، باید به تدوین نقش�ه راه جامع و کالن برای توس�عه کیش 

همت گماشت
به گزارش خبرنگار م�ا از  کیش،ناصر آخوندی عضو هیات مدیره 
و معاون توس�عه مدیریت س�ازمان منطق�ه آزاد کیش با بیان این 
مطل�ب گفت: در س�الهای اخی�ر، تغییرات ارزش�مندی در کیش 
به وقوع پیوس�ت ک�ه اثرات رویک�رد جامع نگر، دان�ش محور و 

عملگرای خود را بتدریج متجلی خواهد ساخت.
وی با اش�اره به اینکه، نزدیکی بازار پول و سرمایه با مناطق آزاد 
یکی از این دستاوردهای مهمی است که رفته رفته توسعه خواهد 
یافت، گف�ت: البته در ح�ال حاضر کیش به پیش�روترین منطقه 

کشور برای ورود به بازار سرمایه تبدیل شده است.
ناصر آخوندی با اش�اره به اینکه تبدی�ل کیش به هاب فعالیتهای 
بانکی و مالی از طریق ابزارهایی چون بورس بین الملل و مرکزیت 
یافت�ن مذاکرات و معامالت در حوزه متنوع بازار س�رمایه و نفت، 
گاز و پتروش�یمی از طریق بورس انرژی کیش در این چشم انداز 
تعریف ش�ده است، اظهار داش�ت: جزیره کیش نخستین منطقه 
آزاد کش�ور بود ک�ه از طریق اتصال به بازار س�رمایه ، روش های 
نوی�ن تامین منابع مالی مانند اوراق صک�وک، اوراق خرید دین ، 
صندوق های زمین و مس�کن که مجوزهای قانونی آن نیز کس�ب 
ش�ده اس�ت توانس�ت با تامین منابع مالی خود و جلب اطمینان 
سرمایه گذاران آنان را به فعالیت گسترده در کیش ترغیب کند.

وی در ادام�ه گفت: نقدینگ�ی 1000 میلیارد تومانی ازطریق روش 
ه�ای نوین تامی�ن منابع مالی، دس�تاورد این دوران درس�ازمان 
منطقه آزاد کیش اس�ت که با تدوین برنامه 3 ساله و اجرای کامل 
آن، سازمان منطقه آزاد کیش توانست در برنامه های راهبردی و 
هدف گذاری های خود موفق باشد. سود حاصل از سپرده گذاری 
مبل�غ حاصله، هزینه های جاری س�ازمان را تامین می کند و این 
حج�م از منابع مالی حاص�ل رویکرد و مدیریت هوش�مندانه در 

ایجاد درآمد پایدار برای منطقه است.
عض�و هی�ات مدی�ره س�ازمان منطق�ه آزاد کی�ش ب�ا تاکید بر 
سیاس�ت تامین مناب�ع مالی و تحقق درآمده�ای پایدار از طریق 
تغییر سیاس�ت گذاری ها با هدف اجتناب از خام فروش�ی زمین 
و مش�ارکت در طرح ه�ای اقتصادی گفت: بط�ور تقریبی، ارزش 
افزوده حاصل از مشارکت س�ازمان در طرح های سرمایه گذاری 

در سال گذشته حدود 10 هزار میلیارد تومان بوده است.
وی افزود: در اشاره به مهمترین سرفصل اقدامات، موضوع تعیین 
تکلیف ویا فعال سازی بیش از 150طرح نیمه تمام در سالهای 98 
و 99 جزیره کیش نیز بس�یار حائز اهمیت اس�ت. با احیای مجدد 
این طرح های رهاش�ده ک�ه برخی از آنها در س�ال 1400 به بهره 
برداری می رس�د ، هزاران میلیارد ریال س�رمایه معوق به چرخه 

اقتصادی جزیره کیش بازگشت.
معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد کیش در اشاره به سایر 

اقدامات صورت گرفته گفت: آزاد س�ازی سواحل در ایفای حقوق 
ملت و درآمدزایی از طریق اجاره محل های خدمات گردشگری به 
بهره برداران از دیگر راهکارهای موفق مدیریتی س�ازمان منطقه 
آزاد کیش بود. بازنگری و اصالح ش�یوه عقد قرار دادها در جهت 
حفظ منافع سازمان ، ساماندهی شرکت های تابعه سازمان منطقه 
آزاد کیش و ش�فاف سازی سود و درآمدها با تشکیل کمیته های 
حسابرس�ی در این ش�رکت ها و تعیین تکلیف بدهی های معوق 
مالیاتی و بیمه ای ، بخشی از موفقیت های تیم مدیریتی سازمان 
منطقه آزاد کیش اس�ت که با ایجاد فضای فعالیت دور از استرس 
و پویا برای همکاران و مدیران س�ازمان ، برخی شرکت های زیان 
ده به سودآوری رسیدند . سود عملکردی شرکت سرمایه گذاری 
و توس�عه کیش نیز که از ش�رکت های تابعه س�ازمان است و در 
س�ال 97 حدود 22 میلیارد تومان بود در سال 99 به بیش از 800 
میلیارد تومان افزایش یافته اس�ت که این دستاورد بزرگ و قابل 

تقدیری است.
وی اف�زود: تعیین تکلیف بخش عم�ده ای از بدهی های مالیاتی 
س�ازمان منطقه آزاد کیش نیز از اقدامات قابل دفاعی اس�ت که 
صورت پذیرفت. بدهی های مالیاتی که از س�ال 93 معوق ش�ده 
بود، تا س�ال 97 تسویه شده است. همچنین بیش از 50 درصد از 

مطالبات معوق سازمان نیز وصول شده است.
ناصر آخوندی در پایان گفت: سال 1400 فرا رسیده و هر یک از ما 
در هر مقام و منصبی باید برای رسیدن به قله های پیشرفت باید 
با ق�درت و صالبت فعالیت کند. برای رس�یدن به جایگاه آرمانی 
جزیره کیش که دور از دسترس نیست، کافی است به داشته  ها و 

قابلیت هایمان توجه کنیم.

کیش، نقشه راه می خواهد
لزوم ترسیم نقشه راه تازه برای کیش

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و  ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139960313003005186 و پرونده کالسه 99-98 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی و  ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی خوی تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضی  آقای/خانم مرتضی اباذری به شماره  شناسنامه 91 به شماره ملی 2803541785 صادره از خوی فرزند یداله   نسبت به خانه به مساحت 99/10  مترمربع از 
 ششدانگ پالک 3696 فرعی مجزی شده از 34/192 فرعی از  یک اصلی- اصلی واقع در بخش 4- خوی و خریداری از وراث  حاج قلی خان و وجیهه امیر حر به عنوان مالک  رسمی محرز 
گردیده است.   لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به  فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت  به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند 
از  تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم  اعتراض  دادخواست خود را مرجع 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: 1400/1/15 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/1/30 

سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خوی –  صمدزاده    
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و  ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 139960313003005263 و پرونده کالسه 326-97 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی و  ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی خوی تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضی  آقای/خانم عباسعلی شهیدی به  شماره شناسنامه 489 به شماره ملی 2753367426 صادره از خوی فرزند  عبدالمحمد  نسبت به زمین مزروعی به مساحت 
  86313/42  مترمربع ششدانگ پالک 473 فرعی مجزی  شده از 152 فرعی ) که پالک فرعی در رای از پالک 150 الی 152-  اعالم شده که مطابق بخشنامه ثبتی از  پالک 152-فرعی  
منظور گردید( از 43 اصلی- اصلی واقع در بخش 5- خوی واقع در  روستای ارسی و  خریداری از عبدالحسین شهیدی به عنوان مالک رسمی محرز گردیده است.   لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در  دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت  به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می  توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه  اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از  تاریخ تسلیم اعتراض  دادخواست خود را مرجع 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: 1400/1/15 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/1/30 
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خوی –  صمدزاده    

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و  ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139960313003005262 و پرونده کالسه 325-97 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی و  ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی خوی تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضی  آقای/خانم عباسعلی شهیدی به  شماره شناسنامه 489 به شماره ملی 2753367426 صادره از خوی فرزند  عبدالمحمد  نسبت به زمین مزروعی به مساحت 
  91811/34  مترمربع ششدانگ پالک 472 فرعی مجزی  شده از 157 فرعی ) که پالک فرعی در رای از پالک 154 و 156 و   157- اعالم شده که مطابق بخشنامه  ثبتی از پالک 157-فرعی  
منظور گردید( از 43 اصلی- اصلی واقع در بخش 5- خوی واقع  در روستای ارسی  و خریداری از عبدالحسین شهیدی به عنوان مالک رسمی محرز گردیده است.   لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب  در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت  به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند  می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه  اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از  تاریخ تسلیم اعتراض  دادخواست خود را مرجع 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: 1400/1/15 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/1/30 
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خوی –  صمدزاده  

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و  ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139960313003005283 و پرونده کالسه 608-98 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی و  ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی خوی تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضی  آقای/خانم محمد عظیمی به شماره  شناسنامه 234 به شماره ملی 2801471801 صادره از خوی فرزند علی   نسبت به زمین زراعی به مساحت 21500  مترمربع 
 از ششدانگ پالک 226 فرعی مجزی شده از 61 فرعی از   23- اصلی واقع در بخش 11- خوی روستای دلجلو و خریداری از  حسن صفرلو به عنوان مالک رسمی محرز  گردیده است.   لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی  می شود در صورتی که اشخاص نسبت  به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی  به مدت دو ماه  اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض  دادخواست خود  را مرجع 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: 1400/1/15 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/1/30 
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خوی –  صمدزاده  

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و  ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139960313003003637 و رای اصالحی 139960313003005548 موضوع قانون  تعیین تکلیف  وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی خوی تصرفات  مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای/خانم  حمید اصغری به شماره شناسنامه 3 به شماره ملی 4939919838  صادره از قره ضیاء الدین فرزند محمد  نسبت به خانه به 
 مساحت 164/95 مترمربع ششدانگ پالک 1209  فرعی مجزی شده از 47 فرعی از 25- اصلی واقع در بخش 4- خوی و  خریداری از رشید تنومند به عنوان  مالک رسمی محرز گردیده 
است.   لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15  روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت  به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار  اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض   دادخواست خود را مرجع 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: 1400/01/15 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/01/30 
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خوی –  صمدزاده  

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و  ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139960313003003700 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای  فاقد سند رسمی  مستقر در واحد ثبتی خوی تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضی آقای/خانم معصوم جعفرپور  به شماره شناسنامه 0 به شماره ملی   2790273413 صادره از خوی فرزند بالل نسبت به خانه به مساحت   147/16 مترمربع ششدانگ پالک 18 فرعی 
مجزی شده  از 3132- اصلی واقع در بخش 2- خوی و خریداری  از احمد الوانساز به عنوان مالک رسمی محرز گردیده است.   لذا به منظور  اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت  به صدور سند مالکیت متقاضی  اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید  ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض  دادخواست خود را مرجع 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: 1400/1/15 تاریخ انتشار  نوبت دوم: 1400/1/30 
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خوی –  صمدزاده  

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و  ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139960313003005197 و رای اصالحی 139960313003005547 پرونده کالسه   337-98 موضوع  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد  ثبتی خوی تصرفات مالکانه و بالمعارض  متقاضی آقای/خانم میر علی اکبر سید رضائی به شماره شناسنامه   275 به شماره ملی 2803559366 صادره از خوی فرزند 
میر  زین العابدین نسبت به زمین مزروعی به  مساحت 8898/15 مترمربع از ششدانگ پالک 262 فرعی مجزی شده از 30- اصلی –  اصلی واقع در بخش   4- خوی روستای خاکمردان و 
خریداری از میر زین العابدین سید رضایی به عنوان مالک رسمی محرز  گردیده  است.   لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت  به  صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود را به این  اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض  دادخواست خود را مرجع 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:   1400/01/15 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/01/30 
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خوی –  صمدزاده  

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و  ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139960313003004036 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای  فاقد سند رسمی  مستقر در واحد ثبتی خوی تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضی آقای/خانم داداش عظیمی  به شماره شناسنامه 140 به شماره ملی   2801736473 صادره از خوی فرزند حسن نسبت به خانه به  مساحت 253/39 مترمربع چهار دانگ مشاع از 
ششدانگ پالک   51 فرعی مجزی شده از 2641- اصلی واقع  در بخش 2- خوی و خریداری از مالک مشاعی )خود متقاضی( به عنوان مالک  رسمی محرز گردیده است.   لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که  اشخاص نسبت  به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه  اعتراض  خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض  دادخواست خود را مرجع 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: 1400/1/15 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/1/30 
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خوی –  صمدزاده  

اصالحیه
آگهی فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی 

) فشرده ( دو مرحله ای
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برخی از مســئوالن می گویند رشــد نقدینگی در 
شرایطی که پول خلق شــده به دست تولید کننده 
رسیده و صرف این کار شــود، خطری برای اقتصاد 
ندارد و دیگر منجر به تورم نخواهد شــد، بلکه آن را 
کنترل هم خواهد کرد. اما علم اقتصاد به ما می گوید 
خلق نقدینگی در هر شــرایطی منجــر به افزایش 
قیمت ها خواهد شــد و برای کنترل تورم راهی جز 
محدودکردن آن نداریم.از مجموع پول و شبه پولی 
کــه در اقتصاد کشــور در جریان اســت به عنوان 
نقدینگی یاد می شود. اسکناس و مسکوک در دست 
اشخاص به عالوه سپرده های دیداری به عنوان پول 
شمرده می شود و شــبه پول نیز شامل سپرده های 
غیردیداری است.رشد نقدینگی تحت تاثیر میزان 
خلق پول توسط بانک مرکزی )پایه پولی( و ضریب 
فزاینده قرار دارد. نقدینگی نقش مهمی در اقتصاد 
کشــورها دارد و اگر رشــد نقدینگی بیشتر از رشد 
بخش تولید باشــد آثار خود را در رشد قیمت ها به 
صورت تورم نشان می دهد.احتماال بارها شنیده اید 
که مســئوالن و کارشناســان از هدایت نقدینگی 
به ســمت تولید صحبت کردند. ایــن اصطالح به 
این معنا اســت که با اقداماتی نقدینگی را به سمت 
سرمایه گذاری در بخش های تولیدی هدایت کنیم. 

کسانی که از این موضوع صحبت می کنند معتقدند 
با ایــن کار نقدینگی دیگر وارد بازارهــای دارایی از 
جمله طال، ارز یا سرمایه نشــده و منجر به افزایش 
قیمت و تالطم آن بازارها نمی شود. اگر بپرسیم که 
راه های هدایت نقدینگی به سمت این اهداف چگونه 
خواهد بود؟ احتماال از ارائه تسهیالت و امتیازاتی به 
کارگاه های تولیدی در کنار کنترل تالطم در سایر 
بازارها صحبت خواهند کرد.این دسته افراد معتقدند 
این کار به دلیل اینکه مانع ورود نقدینگی به ســایر 
بازارها و افزایش قیمت ها در آن می شود، به کنترل 
تورم هم کمک می کند.اما واقعیت این است که نه 
تنها هدایت نقدینگی ممکن نیست، بلکه حتی اگر 
در قالب ارائه تســهیالت به کارگاه های تولیدی هم 
افزایش یابد، نه تنها تاثیــری در کنترل تورم ندارد، 
بلکه می تواند به آن دامن هم بزند.فرض کنید دولت 
تسهیالتی را به کارگاه های تولیدی پرداخت کند. 
اینگونه نقدینگی را درست به جایی که تولید در آن 
صورت می گیرد فرستاده است و ظاهرا دیگر نباید 
نگرانی وجود داشته باشد. اما نکته ای که وجود دارد 
این اســت که این تســهیالت و پول پرقدرت فقط 
تقاضا ایجــاد می کند. کارگاه ها با تســهیالتی که 
دریافت می کنند به سراغ خرید مواد اولیه می روند، 

حقوق کارکنان خود را افزایش می دهند و اینگونه 
این پول ها وارد چرخه اقتصادی شده و تقاضای کل 
را افزایش می دهــد. همچنین به محض تزریق این 
نقدینگی، انتظارات تورمی و نگرانی برای آینده هم 
افزایش می یابد.همانطور که پیش تر اشاره کردیم، 
یک اصل ســاده اقتصادی به ما می گویــد اگر در 
اقتصادی رشد نقدینگی بیشتر از رشد اقتصادی که 
همان رشد بخش تولید است، باشد منجر به افزایش 
قیمت ها و تورم خواهد شــد. به این معنا که با رشد 
نقدینگی پولی که در دســت مردم اســت افزایش 
می یابد و مردم با پولی که در دســت خود دارند به 
ســراغ خرید کاال و خدمات مورد نیاز خود می روند 
و اگر هم پول بیشــتری برایشــان بماند، در بازاری 
که سود بیشتری بدهد، ســرمایه گذاری می کنند. 
اینگونه تقاضای کل افزایش می یابد و نمی توان این 
تصور را داشــت که نقدینگی قرار اســت در همان 
مرحله تولید بماند و دیگر وارد کل اقتصاد نشــود. 
بررسی آمار هم نشــان می دهد افزایش نقدینگی 
منجر به افزایش تولید نمی شــود. بــرای مثال از 
بهمن ســال ۹۸، تا بهمن ماه ۹۹ رشد نقدینگی ما 
۴۰درصد بوده اســت، درحالی که در همین مدت 
رشد اقتصادی اعداد بسیار پایینی بوده است. همین 

موضوع نشان می دهد که افزایش بیشتر نقدینگی 
درحالی که تولید ما به دالیل مختلف توانایی رشد 
را ندارد، نتیجه ای جزو تورم نخواهد داشت. همانطور 
که تا امروز هم همپای افزایش حجم نقدینگی، شاهد 
افزایش قیمت ها به طور فزاینده ای بودیم. البته این 
فرض در شرایط خوشبینانه ای بود که شرایطی برای 
رانت و فســاد وجود نداشته باشد و تمام تسهیالتی 
که دولت به کارگاه ها پرداخت می کند صرف تولید 
شود. تجربه ثابت کرده اســت در چنین شرایطی 
احتمال دریافت این تسهیالت و هزینه کردن آن ها 
برای مقاصد دیگر بســیار زیاد است. مشابه اتفاقی 
که در جریان تخصیــص ارز دولتی رخ داد.در پایان 
می توان گفت آنچه باید به آن توجه شود این است 

که سیاستگذار باید تنها به کنترل نقدینگی بپردازد 
و از اجرای هر سیاستی که به افزایش نقدینگی منجر 
شود، خودداری کند زیرا هر واحد افزایش نقدینگی، 
نتیجه ای جز افزایش قیمت ها و تورم نخواهد داشت 
و چیزی به نام هدایت نقدینگی وجود خارجی ندارد. 
در یک اقتصاد متعادل نقدینگی مسیر خود را پیدا 
می کند و دولت می تواند با برداشتن موانع مختلف از 
سر راه تولید کننده، شرایط را برای آن تسهیل کند. 
در غیر این صورت افزایش نقدینگی با این تصور که 
می توان آن را به دســت تولید کننده رساند و بقیه 
تبعات آن را فراموش کرد اقتصاد ایران را در باتالقی 
فرو خواهد برد که خارج شــدن از آن بسیار سخت 

بنظر می رسد. اقتصادآنالین

می توان انتظار داشــت که بازده بازار ســهام برای سال 
۱۴۰۰ حول و حوش عــدد تورم انتظاری باشــد.ولی 
نادی قمی کارشناس بازار ســرمایه با بیان این مطلب 
به )ســنا( گفت: در این بین صنایع و شــرکت هایی در 
صدر توجه قرار خواهنــد گرفت که  P/E معقولی دارند 
.این کارشــناس بازار ســرمایه، با بیان اینکه بیکاری، 
رکود تورمی، تشــدید کســری بودجه دولت، ناتوانی 
سیاســت گذاران برای محدود کردن رشــد نقدینگی 
و بی ثباتی از مشــخصه های بارز اقتصاد کشور در سال 
های اخیر اســت، افزود: عدم اطمینان ناشی از تحریم 
ها، منزلت پایین تولید و تخریب سرمایه های فیزیکی 
و انسانی نیز پتانســیل کشور برای رشــد اقتصادی را 
کاهش داده اســت.نادی قمی ادامه داد:  اقتصاد کشور 
برای ســال ۱۴۰۰ میراث دار این شرایط است؛ به عالوه 

اینکه مشخصه بارز سال جاری که تا حدودی می تواند 
نگرانی به همراه داشته باشــد، این است که مسئولیت 
آن را نه دولت فعلی می پذیرد و نه دولتی که قرار اســت 
بر سر کار بیاید. بنابراین با ســال خاصی روبرو هستیم.

وی اظهار داشــت:  البته از طرف دیگر برآورد می شود 
که عوارض ناشــی از کرونا تخفیف یابد و بسته به چشم 
انداز روابط خارجی می توان از رشدهای مثبت خفیف 
تا قابل توجه را انتظار داشــت.به گفتــه نادی قمی، اگر 
اتفاق غیرمنتظره ای رخ ندهد، بعید اســت که نرخ تورم 
ســال جاری از میانگین نرخ تورم سه سال اخیر )حدود 
۳۵ درصــد( باالتر برود.این کارشــناس بازار ســرمایه 
خاطرنشان کرد: با این اوصاف و بدون لحاظ آثار اقدامات 
سیاسی، می توان برای نرخ ارز میانگین کف قیمتی ۲۰ 
هزار تومان و سقف قیمتی ۳۰ هزار تومان در نظر گرفت 
که کفه ترازو و انتظارات بیشــتر به سمت قیمت های 
پایین ارز سنگینی می کند.نادی قمی اظهار داشت: در 
این شرایط و با توجه به اینکه انتظار نمی رود که با وجود 
افزایش کسری بودجه دولت ) در صورت عدم گشایش 
در روابط خارجی( ، تورم های خارج از کنترل رخ بدهد، 
لذا پتانسیل الزم برای رشــد بازار سهام در سال جاری 
از محل انتظــارات تورمی تامین نخواهد شــد؛  اتفاقی 

که در سه سال گذشــته رخ داد و نوسان زیاد قیمت ها 
در این ســال ها مدیون انتظارات تورمی بوده است.وی 
افزود: به عبارت دیگر، می توان انتظار داشــت که بازده 
بازار ســهام برای ســال ۱۴۰۰ حول و حوش عدد تورم 
انتظاری باشد.به گفته نادی قمی، در این بین صنایع و 
 P/E  شرکت هایی در صدر توجه قرار خواهند گرفت که
معقولی دارند.این کارشناس بازار سرمایه گفت:  به نظر 
می رسد با توجه به برآورد ثبات قیمت های جهانی مواد 
خام یا حداکثر تغییرات منفی جزئی این قیمت ها، و نیز 
قیمت های ارز ) حتی با لحــاظ میانگین کف ۲۰ هزار 
تومانی( شرکت هایی که درآمد و سودشان متاثر از این 
دو عامل است بیشتر در صدر توجهات قرار گیرند. البته 
ریسک های متعددی نیز بازده بازار سهام را تهدید می 
کند.نادی قمی تصریح کرد: برای فعاالن بازار مشخص 
اســت که دولت فعلی به هیچ عنوان کاهش شــاخص 
بورس را تحمل نمی کند اما اینکه سیاست دولت بعدی 
در خصوص بازار  چگونه اســت در هالــه ای از ابهام قرار 
دارد.وی افــزود: از طرف دیگر نهاده های تولید و از همه 
مهمتر نهاده های انرژی از قبیل برق، گاز و ســوخت با 
 چه میزان افزایش روبرو خواهند شــد ، اولویت صنایع

 را جابجا می کند. 

 هر سال به مناســبت عید نوروز داوطلبان محک با ساز و 
لباس  حاجی  فیــروز به بخش های بســتری و اتاق های 
کودکان مبتال به  سرطان می رفتند، عید مبارکی می گفتند 
و نویدبخش رسیدن روزهای خوب بودند. آنها با موسیقی 
و هنرهای نمایشی به کودکان  و خانواده ها انگیزه می دادند 
تا با بیماری مبارزه و سال جدید را به امید رسیدن سالمتی 
آغاز کنند. اما از سال گذشــته و با شیوع  ویروس کرونا در 
جهان، تنها کادر درمان و حمایتی امکان ورود به اتاق های 
بســتری بیمارســتان محک را دارند. به همین دلیل به 
 تمهیداتی در این یک ســال برای ارائه خدمات حمایتی 
به کودکان مبتال به سرطان و خانواده هایشان از راه دور و 
نزدیک و متناسب  با شرایط روز جامعه اندیشیده شد. یکی 
از آنها برگزاری جشن ها و مراسم ها به صورت مجازی بود. 
 بهناز آسنگری، مدیر واحد خدمات حمایتی محک در این 
باره گفت: »از ابتدای شیوع کرونا در جهان و کشورمان و 
به دلیل تحقق  یکی از مهم تریــن رئوس برنامه راهبردی 
۱۳۹6-۱۴۰۰ محــک، کــه توزیع یکپارچــه و عادالنه 
خدمات حمایتی به فرزندانمان در  تمامی نقاط ایران است، 
ارائه خدمات انگیزشی، روانشناسی، مشاوره، قصه خوانی 
و برگزاری مراســم ها به صــورت مجازی، با اســتفاده از 
 ظرفیت داوطلبان و هنرمندان یاور محک در دســتور کار 
قرار گرفت.« وی با بیان آنکه برگزاری جشن نوروز باستانی 
به وســعت همه ایران برای کودکان مبتال به ســرطان از 
جمله اقداماتی است که در  این راستا صورت گرفته است 

ادامه داد: »جشن مجازی در قالب ویدئوهایی، به منظور 
ارائه به کودکان مبتال به ســرطان محک تهیه  شده است. 
این کلیپ شامل نمایش عروسکی، پخش موسیقی گروه 
دامور، فلوت نوازی »جانیار« کودک  ۵   ساله و بهبودیافته 
محک  برای دوســتان خود، اجرای موسیقی توسط یکی 
از داوطلبان محــک و پیام نــوروزی عموهای فیتیله ای 
است.« مدیر واحد خدمات حمایتی در پاسخ به این سؤال 
که این جشن مجازی چگونه در اختیار کودکان محک و 
خانواده هایشان قرار  می گیرد، ادامه داد: »از سال گذشته 
گروه های روانشناســی در پیام رسان واتس آپ فعال شده 
است که در این گروه ها کودکان  محک  و خانواده هایشان 
در تمامی نقاط کشــور حضور دارند. این ویدئوها در این 
گروه ها ارسال و واکنش ها نسبت به اقدام انجام شده نیز از 
 همین طریق بررسی می شود.« آسنگری با اشاره به مراسم 
برگزار شــده برای کودکانی که در روزهای پایانی سال در 
بیمارستان محک هســتند، افزود « : معموال  پروتکل های 

درمانی کودکان مبتال به سرطان به نحوی تنظیم می شود 
که آنها بتوانند در روزهای آخر سال و تعطیالت نوروز در 
 خانه و کنار اعضای خانواده شان باشند. اما ترخیص همه 
بیماران وجود ندارد. ما از یک هفته قبل از عید نوروز برای 
آنها در  راهروهای محک سفره هفت سین می چینیم و این 
سفره های آماده را در اختیار سایر بیمارستان های تهران 
نیز قرار می دهیم تا نوروز  برای کودکان و خانواده های آنها 
در فضای درمانی ملموس تر شــود.« وی بــا بیان آنکه در 
روز چهارشنبه آخر سال مراسم قاشق زنی در بیمارستان 
محک برگزار می شــود افزود: »گروهــی از داوطلبان با 
 رعایت فاصله گذاری اجتماعی و پروتکل های بهداشــتی 
و با خواندن آواز و نواختن ســاز در روز اول فروردین وارد 
بخش های آنکولوژی  می شــوند تا کودکان و خانواده های 
حاضر در بیمارستان را سر شوق آورند. الزم به ذکر است 
قبل از ورود داوطلبان عزیزمان به  بخش ها، تســت منفی 
کرونای آنها به محک اعالم می شود.« مدیر واحد خدمات 
حمایتی محک در پایان با تبریک سال نو به تمامی اقشار 
جامعه، گفت: »ما هر سال دلگرم به حضور تمامی  اعضای 
خانواده بزرگ محک در هر جای ایران و جهان، ســال را 
تحویل می کنیم و به امید روزی که ســالمتی سهم همه 
فرزندانمان  شود با گام هایی اســتوارتر همچون ۳۰ سال 
گذشته در این مسیر قدم بر می داریم. با تمام قلب مان آرزو 
می کنیم در سال جدید  سالمتی ســین اول و آخر سفره  

عید تمامی ایرانیان باشد.« 

مدیــر عامل بانک توســعه تعــاون در 
خصــوص تدوین و ابالغ سیاســت های 
اعتباری بانک در سال جدید توضیحاتی 
ارائه داد.به گــزارش روابط عمومی بانک 
توســعه تعاون، حجت اله مهدیان مدیر 
عامل بانک توســعه تعاون اظهار داشت: 
سیاست های اعتباری ســالیانه تبیین 
کننده اهــداف، راهبردهــا و راهکارها و 
راهنمای عملیاتی ارکان اعتباری بانک 
اســت.وی تصریح نمود: طی چند سال 
اخیر همواره اهتمام بر این بوده اســت 
پیش از آغاز ســال جدید، این سند مهم 
به کلیه همکاران به ویژه ارکان اعتباری 
بانک ابالغ گردد و تکلیف همکاران برای 
ارائه خدمات عمومی و تخصصی اعتباری 
در سال پیش رو مشخص و تبیین شده 
باشــد.مهدیان با اشــاره به لزوم توجه 
کافی به بانکداری اسالمی گفت: ارتقا و 

بهبود ضوابط و شرایط معامالت اسالمی 
جایگاهی ویژه در محتوای سیاست های 
اعتبــاری دارد. وی بــا تبییــن نقش 
توســعه ای بانک افــزود: افزایش و تنوع 
بخشــی به خدمات و فعالیت توسعه ای، 
حمایتی بانــک از مهمترین بخش های 
این ســند راهبردی بانک توسعه تعاون 
می باشد.مدیر عامل بانک توسعه تعاون 
خاطر نشان کرد: حجم فعالیت بانکداری 
به صــورت مســتمر در حــال افزایش 
بوده اســت و همکاران با اهتمام ویژه ای 
سهم بســزایی از این عملیات را بر عهده 
داشته اند. از این رو تقویت کادر اعتباری 
ستاد، مدیریت شعب استان ها و شعب از 
اهمیت ویژه ای برخوردار اســت و در این 
سند راهکارهای تقویت تبیین و مشخص 
گردیده اســت.  مهدیان رعایت عدالت 
اعتباری را از مهمترین اهداف این بانک 
برشــمرد و گفت: جهت بهبود و ارتقای 
عدالت اعتبــاری و حفظ حقوق و تکریم 
مشــتریان؛ ضروری اســت فرآیندهای 
اعتبارسنجی تخصصی به خوبی صورت 
پذیرفته و اولویت های سرمایه گذاری با 
توجه به اسناد باالدستی مشخص باشد.

وی تکریــم عموم مشــتریان حقیقی و 

حقوقــی را از الزامات اخــالق حرفه ای 
عنوان نمود و گفت: برای برنامه ریزی و 
ارائه خدمات شایسته به عموم مشتریان، 
سطح ارتباطی بانک با مشتریان با توجه 
به نوع فعالیت اقتصادی و ظرفیت های 
شرکت ها ممکن است در طیف متنوعی 
باشد و شرکت هایی که فعالیت اقتصادی 
و تولیدی گسترده داشته و باعث اشتغال 
جمعی گسترده می شوند نیازمند ارائه 
وقت و توجه بیشتر،از سوی بانک هستند 
از این رو تالش شده است در سیاست ها 
به ارتقا مکانیزم مدیریت مشتریان بزرگ 
به صورت ویژه ای پرداخته شود، تا با ارائه 
خدمات شایســته به کارآفرینان و تولید 

کنندگان بزرگ، شــرایط مناسبی برای 
رونق تولید فراهــم گردد.مهدیان نگاه 
جامع به موضوع بانکداری را بسیار مهم 
دانست و گفت: فعالیت بانکی از دیدگاه 
کالن نیازمند راهکارهای مناسب تجهیز 
منابع و نیــز تخصیص بهینــه منابع و 
مصارف و رعایت نظم و انضباط نقدینگی 
اســت و چنانچه بانک با برنامه دقیق در 
چارچوب های حرفه ای بانکداری اعم از 
تجهیز منابع، تحقق درآمدهای مشاع و 
غیر مشــاع، مدیریت اثربخش هزینه ای 
و مدیریت مطالبات عمل نماید، بســتر 
مناسبی برای اجرای برنامه های اعتباری 

بانک فراهم خواهد شد.

نماینده فالورجان در مجلس گفت: خوشبختانه 
اشتغال آفرینی های بانک توسعه تعاون عمدتا از 
جنس ایجاد اشتغال خرد اســت که با سرمایه 
کم موجب اشــتغال در نقاط روستایی و کمتر 
برخوردار شده اســت.به گزارش روابط عمومی 
بانک توســعه تعــاون، نماینــده فالورجان در 
مجلس شــورای اســالمی  در گفتگو با پایگاه 
خبری توسعه تعاون گفت: بانک توسعه تعاون 
را واقعا می توان از جمله بانکهای فعال کشــور 
دانســت که برکات اقدامات آن در بخش های 
مختلــف اقتصاد بــه ویژه حوزه تعــاون کامال 
مشهود است بنابراین افزایش سرمایه این بانک 
یکــی از اولویت های مهم برای اقتصاد کشــور 
اســت تا جریان حمایت از تعاون گران و بخش 

مولد اقتصاد دچار وقفه نشــود.وی افزود: بنابر 
تصریح قانون اساســی جمهوری اسالمی و بر 
اســاس تأکیدات مقام معظم رهبری در اجرای 
اصــل ۴۴ قانون اساســی، بخش تعــاون باید 
ســهمی ۲۵ درصدی در اقتصاد ایران داشــته 
باشــد. تحقق این ســهم بدون شــک نیازمند 
تأمین مالی فعالیت های تعاونگران است و نقش 
اصلی در این رابطه  نیز بر عهده بانک توســعه 
تعاون اســت.وی با اشــاره به اینکه  این بانک 
برای انجام نقش مهمی که بــر عهده دارد باید 
از توان ســرمایه ای الزم برخوردار باشــد افزود 
:  این توانمنــدی با روش هایــی مانند افزایش 
ســرمایه از محل فروش امالک مازاد یا تجدید 
ارزیابی دارایی ها حاصل نمی شــود چرا که این 
روش ها تنها در صورت هــای مالی تأثیر دارد و 
کمک عملی به افزایش توان پرداخت تسهیالت 
توســط بانــک نمی کند.عضو هیئت رییســه 
مجلس شــورای اســالمی ادامه داد: مدل های 
مؤثر و اثربخش افزایش ســرمایه باید از سوی 
دولت به مجلس ارائه شود و ما هم این آمادگی 
و تأکید را داریم کــه در کوتاه ترین زمان روش 

مطلــوب و مناســب را تصویب کنیــم چرا که 
بدون فراهم آوردن امــکان تامین مالی، تالش 
برای افزایش تعداد تعاونی ها و تشــویق بخش 
خصوصی به تأســیس تعاونی عمــال بی فایده 
و غیر مؤثر اســت.الرگانی با اشــاره به تصویب 
افزایش هزار میلیارد تومانی بانک توسعه تعاون 
در بودجه ۱۴۰۰ گفت: ســال های گذشته نیز 
افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون در مصوبات 
بودجه ای مجلس بود اما اجرایی نشد به همین 
خاطر نمایندگان در بودجه ســال آینده دولت 
را مکلف به این افزایش سرمایه کرده اند گرچه 
به اعتقاد من این مقدار افزایــش به هیچ وجه 
برای حمایت از بخش تعاون کافی نیست و باید 
به دنبال راه های دیگری مانند تزریق ســرمایه 
به بانک از محل واگــذاری اموال دولت در قالب 
اجرای اصل ۴۴ باشــیم.نماینده فالورجان در 
مجلس شورای اســالمی درباره عملکرد بانک 
توســعه تعاون در حوزه طرح هــای ملی مانند 
طرح اشتغال روســتایی نیز گفت:بانک توسعه 
تعاون در حوزه حمایــت از تولید و کارآفرینان 

یکی از بانک های فعال و موفق کشور است.

نادی قمی مطرح کرد؛

بازار در سیطره هیجان یا بر مدار رشد معقول ؟

عمو نوروز این بار به شیوه متفاوتی به دیدن کودکان مبتال به سرطان آمد : 

جشن نوروز باستانی با حضور عموهای فیتیله ای و داوطلبان محک

تدوین سیاست های اعتباری بانک توسعه تعاون با نگاه جامع به مسائل

حمایت بانک توسعه تعاون از اشتغال خرد بسیار ارزشمند است

تزریق پول به بهانه حمایت از تولید؛

سخنگوی اجرای قانون جدید چک به مردم هشدار داد که چک خطر افزایش نقدینگی 
ثبت نشده در صیاد را دریافت نکنند چرا که قابلیت نقدشوندگی 
 ندارد. آمنه نادعلی زاده با حضور در برنامه تلویزیونی »صبح بخیر 
ایران« به تشریح آخرین تغییرات فرآیند صدور، دریافت و  انتقال 
چک بر اســاس قاون جدید چک پرداخت و گفت: قانون جدید 
چک مشــمول چک های بنفش رنگ جدید می شود که دارای 
 عبارت »کارسازی این چک منوط به ثبت صدور، دریافت و انتقال 
آن در ســامانه صیاد است« اســت.وی افزود: چک های جدید از 
 ابتدای فروردین سال جاری توزیع شــده اند و فرآیند تبادل آنها 
با چک های قبلی متفاوت اســت، به گونه ای که صادرکننده باید 
 مشخصات چک چون تاریخ، مبلغ و هویت دریافت کننده و خود 
را در سامانه صیاد ثبت کند.نادعلی زاده با بیان اینکه گیرنده چک 
 هرگز چک ثبت نشده در ســامانه صیاد را دریافت نکند زیرا، آن 
چک قابلیت نقد شــوندگی ندارد، گفت: گیرنده چک هم باید به 
 سامانه مربوطه مراجعه کند، استعالم بگیرد و اطالعات درج شده 
بر چک و در ســامانه صیاد را چک کند.سخنگوی اجرای قانون 
 جدید چک تاکید کــرد: قانون جدید چک به اجــرای مقررات 
موجود در قانــون مبارزه با پولشــویی کمــک و از جعل چک 
جلوگیری  می کند.وی بــا بیان اینکه چک هــای قبلی به روال 
گذشته پذیرش و پردازش می شوند اما چک های جدید در وجه 
حامل صادر نمی شوند  و از طریق سامانه صیاد نقل و انتقال داده 
می شوند، تصریح کرد: چک های قدیمی فعال کارسازی می شوند 
اما این روند دائمی نیست  و بانک مرکزی در زمان مشخصی آنها را 

از بازار جمع آوری می کند. 
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چک ثبت نشده در صیاد نگیرید

با بررس�ی اقدامات صورت گرفت�ه در کیش و تحلیل نقاط قوت و 
ضعف، باید به تدوین نقش�ه راه جامع و کالن برای توس�عه کیش 

همت گماشت
به گزارش خبرنگار م�ا از  کیش،ناصر آخوندی عضو هیات مدیره 
و معاون توس�عه مدیریت س�ازمان منطق�ه آزاد کیش با بیان این 
مطل�ب گفت: در س�الهای اخی�ر، تغییرات ارزش�مندی در کیش 
به وقوع پیوس�ت ک�ه اثرات رویک�رد جامع نگر، دان�ش محور و 

عملگرای خود را بتدریج متجلی خواهد ساخت.
وی با اش�اره به اینکه، نزدیکی بازار پول و سرمایه با مناطق آزاد 
یکی از این دستاوردهای مهمی است که رفته رفته توسعه خواهد 
یافت، گف�ت: البته در ح�ال حاضر کیش به پیش�روترین منطقه 

کشور برای ورود به بازار سرمایه تبدیل شده است.
ناصر آخوندی با اش�اره به اینکه تبدی�ل کیش به هاب فعالیتهای 
بانکی و مالی از طریق ابزارهایی چون بورس بین الملل و مرکزیت 
یافت�ن مذاکرات و معامالت در حوزه متنوع بازار س�رمایه و نفت، 
گاز و پتروش�یمی از طریق بورس انرژی کیش در این چشم انداز 
تعریف ش�ده است، اظهار داش�ت: جزیره کیش نخستین منطقه 
آزاد کش�ور بود ک�ه از طریق اتصال به بازار س�رمایه ، روش های 
نوی�ن تامین منابع مالی مانند اوراق صک�وک، اوراق خرید دین ، 
صندوق های زمین و مس�کن که مجوزهای قانونی آن نیز کس�ب 
ش�ده اس�ت توانس�ت با تامین منابع مالی خود و جلب اطمینان 
سرمایه گذاران آنان را به فعالیت گسترده در کیش ترغیب کند.

وی در ادام�ه گفت: نقدینگ�ی 1000 میلیارد تومانی ازطریق روش 
ه�ای نوین تامی�ن منابع مالی، دس�تاورد این دوران درس�ازمان 
منطقه آزاد کیش اس�ت که با تدوین برنامه 3 ساله و اجرای کامل 
آن، سازمان منطقه آزاد کیش توانست در برنامه های راهبردی و 
هدف گذاری های خود موفق باشد. سود حاصل از سپرده گذاری 
مبل�غ حاصله، هزینه های جاری س�ازمان را تامین می کند و این 
حج�م از منابع مالی حاص�ل رویکرد و مدیریت هوش�مندانه در 

ایجاد درآمد پایدار برای منطقه است.
عض�و هی�ات مدی�ره س�ازمان منطق�ه آزاد کی�ش ب�ا تاکید بر 
سیاس�ت تامین مناب�ع مالی و تحقق درآمده�ای پایدار از طریق 
تغییر سیاس�ت گذاری ها با هدف اجتناب از خام فروش�ی زمین 
و مش�ارکت در طرح ه�ای اقتصادی گفت: بط�ور تقریبی، ارزش 
افزوده حاصل از مشارکت س�ازمان در طرح های سرمایه گذاری 

در سال گذشته حدود 10 هزار میلیارد تومان بوده است.
وی افزود: در اشاره به مهمترین سرفصل اقدامات، موضوع تعیین 
تکلیف ویا فعال سازی بیش از 150طرح نیمه تمام در سالهای 98 
و 99 جزیره کیش نیز بس�یار حائز اهمیت اس�ت. با احیای مجدد 
این طرح های رهاش�ده ک�ه برخی از آنها در س�ال 1400 به بهره 
برداری می رس�د ، هزاران میلیارد ریال س�رمایه معوق به چرخه 

اقتصادی جزیره کیش بازگشت.
معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد کیش در اشاره به سایر 

اقدامات صورت گرفته گفت: آزاد س�ازی سواحل در ایفای حقوق 
ملت و درآمدزایی از طریق اجاره محل های خدمات گردشگری به 
بهره برداران از دیگر راهکارهای موفق مدیریتی س�ازمان منطقه 
آزاد کیش بود. بازنگری و اصالح ش�یوه عقد قرار دادها در جهت 
حفظ منافع سازمان ، ساماندهی شرکت های تابعه سازمان منطقه 
آزاد کیش و ش�فاف سازی سود و درآمدها با تشکیل کمیته های 
حسابرس�ی در این ش�رکت ها و تعیین تکلیف بدهی های معوق 
مالیاتی و بیمه ای ، بخشی از موفقیت های تیم مدیریتی سازمان 
منطقه آزاد کیش اس�ت که با ایجاد فضای فعالیت دور از استرس 
و پویا برای همکاران و مدیران س�ازمان ، برخی شرکت های زیان 
ده به سودآوری رسیدند . سود عملکردی شرکت سرمایه گذاری 
و توس�عه کیش نیز که از ش�رکت های تابعه س�ازمان است و در 
س�ال 97 حدود 22 میلیارد تومان بود در سال 99 به بیش از 800 
میلیارد تومان افزایش یافته اس�ت که این دستاورد بزرگ و قابل 

تقدیری است.
وی اف�زود: تعیین تکلیف بخش عم�ده ای از بدهی های مالیاتی 
س�ازمان منطقه آزاد کیش نیز از اقدامات قابل دفاعی اس�ت که 
صورت پذیرفت. بدهی های مالیاتی که از س�ال 93 معوق ش�ده 
بود، تا س�ال 97 تسویه شده است. همچنین بیش از 50 درصد از 

مطالبات معوق سازمان نیز وصول شده است.
ناصر آخوندی در پایان گفت: سال 1400 فرا رسیده و هر یک از ما 
در هر مقام و منصبی باید برای رسیدن به قله های پیشرفت باید 
با ق�درت و صالبت فعالیت کند. برای رس�یدن به جایگاه آرمانی 
جزیره کیش که دور از دسترس نیست، کافی است به داشته  ها و 

قابلیت هایمان توجه کنیم.

کیش، نقشه راه می خواهد
لزوم ترسیم نقشه راه تازه برای کیش

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و  ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139960313003005186 و پرونده کالسه 99-98 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی و  ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی خوی تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضی  آقای/خانم مرتضی اباذری به شماره  شناسنامه 91 به شماره ملی 2803541785 صادره از خوی فرزند یداله   نسبت به خانه به مساحت 99/10  مترمربع از 
 ششدانگ پالک 3696 فرعی مجزی شده از 34/192 فرعی از  یک اصلی- اصلی واقع در بخش 4- خوی و خریداری از وراث  حاج قلی خان و وجیهه امیر حر به عنوان مالک  رسمی محرز 
گردیده است.   لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به  فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت  به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند 
از  تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم  اعتراض  دادخواست خود را مرجع 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: 1400/1/15 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/1/30 

صمدزاده   سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خوی   
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و  ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 139960313003005263 و پرونده کالسه 326-97 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی و  ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی خوی تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضی  آقای/خانم عباسعلی شهیدی به  شماره شناسنامه 489 به شماره ملی 2753367426 صادره از خوی فرزند  عبدالمحمد  نسبت به زمین مزروعی به مساحت 
  86313/42  مترمربع ششدانگ پالک 473 فرعی مجزی  شده از 152 فرعی ) که پالک فرعی در رای از پالک 150 الی 152-  اعالم شده که مطابق بخشنامه ثبتی از  پالک 152-فرعی  
منظور گردید( از 43 اصلی- اصلی واقع در بخش 5- خوی واقع در  روستای ارسی و  خریداری از عبدالحسین شهیدی به عنوان مالک رسمی محرز گردیده است.   لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در  دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت  به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می  توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه  اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از  تاریخ تسلیم اعتراض  دادخواست خود را مرجع 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: 1400/1/15 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/1/30 
صمدزاده   سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خوی   

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و  ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139960313003005262 و پرونده کالسه 325-97 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی و  ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی خوی تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضی  آقای/خانم عباسعلی شهیدی به  شماره شناسنامه 489 به شماره ملی 2753367426 صادره از خوی فرزند  عبدالمحمد  نسبت به زمین مزروعی به مساحت 
  91811/34  مترمربع ششدانگ پالک 472 فرعی مجزی  شده از 157 فرعی ) که پالک فرعی در رای از پالک 154 و 156 و   157- اعالم شده که مطابق بخشنامه  ثبتی از پالک 157-فرعی  
منظور گردید( از 43 اصلی- اصلی واقع در بخش 5- خوی واقع  در روستای ارسی  و خریداری از عبدالحسین شهیدی به عنوان مالک رسمی محرز گردیده است.   لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب  در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت  به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند  می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه  اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از  تاریخ تسلیم اعتراض  دادخواست خود را مرجع 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: 1400/1/15 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/1/30 
صمدزاده   سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خوی 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و  ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139960313003005283 و پرونده کالسه 608-98 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی و  ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی خوی تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضی  آقای/خانم محمد عظیمی به شماره  شناسنامه 234 به شماره ملی 2801471801 صادره از خوی فرزند علی   نسبت به زمین زراعی به مساحت 21500  مترمربع 
 از ششدانگ پالک 226 فرعی مجزی شده از 61 فرعی از   23- اصلی واقع در بخش 11- خوی روستای دلجلو و خریداری از  حسن صفرلو به عنوان مالک رسمی محرز  گردیده است.   لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی  می شود در صورتی که اشخاص نسبت  به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی  به مدت دو ماه  اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض  دادخواست خود  را مرجع 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: 1400/1/15 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/1/30 
صمدزاده   سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خوی 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و  ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139960313003003637 و رای اصالحی 139960313003005548 موضوع قانون  تعیین تکلیف  وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی خوی تصرفات  مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای/خانم  حمید اصغری به شماره شناسنامه 3 به شماره ملی 4939919838  صادره از قره ضیاء الدین فرزند محمد  نسبت به خانه به 
 مساحت 164/95 مترمربع ششدانگ پالک 1209  فرعی مجزی شده از 47 فرعی از 25- اصلی واقع در بخش 4- خوی و  خریداری از رشید تنومند به عنوان  مالک رسمی محرز گردیده 
است.   لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15  روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت  به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار  اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض   دادخواست خود را مرجع 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: 1400/01/15 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/01/30 
صمدزاده   سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خوی 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و  ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139960313003003700 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای  فاقد سند رسمی  مستقر در واحد ثبتی خوی تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضی آقای/خانم معصوم جعفرپور  به شماره شناسنامه 0 به شماره ملی   2790273413 صادره از خوی فرزند بالل نسبت به خانه به مساحت   147/16 مترمربع ششدانگ پالک 18 فرعی 
مجزی شده  از 3132- اصلی واقع در بخش 2- خوی و خریداری  از احمد الوانساز به عنوان مالک رسمی محرز گردیده است.   لذا به منظور  اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت  به صدور سند مالکیت متقاضی  اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید  ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض  دادخواست خود را مرجع 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: 1400/1/15 تاریخ انتشار  نوبت دوم: 1400/1/30 
صمدزاده   سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خوی 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و  ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139960313003005197 و رای اصالحی 139960313003005547 پرونده کالسه   337-98 موضوع  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد  ثبتی خوی تصرفات مالکانه و بالمعارض  متقاضی آقای/خانم میر علی اکبر سید رضائی به شماره شناسنامه   275 به شماره ملی 2803559366 صادره از خوی فرزند 
میر  زین العابدین نسبت به زمین مزروعی به  مساحت 8898/15 مترمربع از ششدانگ پالک 262 فرعی مجزی شده از 30- اصلی  اصلی واقع در بخش   4- خوی روستای خاکمردان و 
خریداری از میر زین العابدین سید رضایی به عنوان مالک رسمی محرز  گردیده  است.   لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت  به  صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود را به این  اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض  دادخواست خود را مرجع 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:   1400/01/15 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/01/30 
صمدزاده   سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خوی 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و  ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139960313003004036 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای  فاقد سند رسمی  مستقر در واحد ثبتی خوی تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضی آقای/خانم داداش عظیمی  به شماره شناسنامه 140 به شماره ملی   2801736473 صادره از خوی فرزند حسن نسبت به خانه به  مساحت 253/39 مترمربع چهار دانگ مشاع از 
ششدانگ پالک   51 فرعی مجزی شده از 2641- اصلی واقع  در بخش 2- خوی و خریداری از مالک مشاعی )خود متقاضی( به عنوان مالک  رسمی محرز گردیده است.   لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که  اشخاص نسبت  به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه  اعتراض  خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض  دادخواست خود را مرجع 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: 1400/1/15 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/1/30 
صمدزاده   سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خوی 

اصالحیه
آگهی فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی 

) فشرده ( دو مرحله ای
) خرید اتصاالت پلی اتیلن 930030(- نوبت اول

شرکت گاز استان البرز)سهامی خاص(

شرکت گاز استان البرز که در تاریخ 1400/1/14 در صفحه 
 1399/7624 مجوز  شماره  به  است  شده  چاپ  آخر 

صحیح می باشد که بدینوسیله اصالح می گردد.

با بررس�ی اقدامات صورت گرفت�ه در کیش و تحلیل نقاط قوت و 
ضعف، باید به تدوین نقش�ه راه جامع و کالن برای توس�عه کیش 

همت گماشت
به گزارش خبرنگار م�ا از  کیش،ناصر آخوندی عضو هیات مدیره 
و معاون توس�عه مدیریت س�ازمان منطق�ه آزاد کیش با بیان این 
مطل�ب گفت: در س�الهای اخی�ر، تغییرات ارزش�مندی در کیش 
به وقوع پیوس�ت ک�ه اثرات رویک�رد جامع نگر، دان�ش محور و 

عملگرای خود را بتدریج متجلی خواهد ساخت.
وی با اش�اره به اینکه، نزدیکی بازار پول و سرمایه با مناطق آزاد 
یکی از این دستاوردهای مهمی است که رفته رفته توسعه خواهد 
یافت، گف�ت: البته در ح�ال حاضر کیش به پیش�روترین منطقه 

کشور برای ورود به بازار سرمایه تبدیل شده است.
ناصر آخوندی با اش�اره به اینکه تبدی�ل کیش به هاب فعالیتهای 
بانکی و مالی از طریق ابزارهایی چون بورس بین الملل و مرکزیت 
یافت�ن مذاکرات و معامالت در حوزه متنوع بازار س�رمایه و نفت، 
گاز و پتروش�یمی از طریق بورس انرژی کیش در این چشم انداز 
تعریف ش�ده است، اظهار داش�ت: جزیره کیش نخستین منطقه 
آزاد کش�ور بود ک�ه از طریق اتصال به بازار س�رمایه ، روش های 
نوی�ن تامین منابع مالی مانند اوراق صک�وک، اوراق خرید دین ، 
صندوق های زمین و مس�کن که مجوزهای قانونی آن نیز کس�ب 
ش�ده اس�ت توانس�ت با تامین منابع مالی خود و جلب اطمینان 
سرمایه گذاران آنان را به فعالیت گسترده در کیش ترغیب کند.

وی در ادام�ه گفت: نقدینگ�ی 1000 میلیارد تومانی ازطریق روش 
ه�ای نوین تامی�ن منابع مالی، دس�تاورد این دوران درس�ازمان 
منطقه آزاد کیش اس�ت که با تدوین برنامه 3 ساله و اجرای کامل 
آن، سازمان منطقه آزاد کیش توانست در برنامه های راهبردی و 
هدف گذاری های خود موفق باشد. سود حاصل از سپرده گذاری 
مبل�غ حاصله، هزینه های جاری س�ازمان را تامین می کند و این 
حج�م از منابع مالی حاص�ل رویکرد و مدیریت هوش�مندانه در 

ایجاد درآمد پایدار برای منطقه است.
عض�و هی�ات مدی�ره س�ازمان منطق�ه آزاد کی�ش ب�ا تاکید بر 
سیاس�ت تامین مناب�ع مالی و تحقق درآمده�ای پایدار از طریق 
تغییر سیاس�ت گذاری ها با هدف اجتناب از خام فروش�ی زمین 
و مش�ارکت در طرح ه�ای اقتصادی گفت: بط�ور تقریبی، ارزش 
افزوده حاصل از مشارکت س�ازمان در طرح های سرمایه گذاری 

در سال گذشته حدود 10 هزار میلیارد تومان بوده است.
وی افزود: در اشاره به مهمترین سرفصل اقدامات، موضوع تعیین 
تکلیف ویا فعال سازی بیش از 150طرح نیمه تمام در سالهای 98 
و 99 جزیره کیش نیز بس�یار حائز اهمیت اس�ت. با احیای مجدد 
این طرح های رهاش�ده ک�ه برخی از آنها در س�ال 1400 به بهره 
برداری می رس�د ، هزاران میلیارد ریال س�رمایه معوق به چرخه 

اقتصادی جزیره کیش بازگشت.
معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد کیش در اشاره به سایر 

اقدامات صورت گرفته گفت: آزاد س�ازی سواحل در ایفای حقوق 
ملت و درآمدزایی از طریق اجاره محل های خدمات گردشگری به 
بهره برداران از دیگر راهکارهای موفق مدیریتی س�ازمان منطقه 
آزاد کیش بود. بازنگری و اصالح ش�یوه عقد قرار دادها در جهت 
حفظ منافع سازمان ، ساماندهی شرکت های تابعه سازمان منطقه 
آزاد کیش و ش�فاف سازی سود و درآمدها با تشکیل کمیته های 
حسابرس�ی در این ش�رکت ها و تعیین تکلیف بدهی های معوق 
مالیاتی و بیمه ای ، بخشی از موفقیت های تیم مدیریتی سازمان 
منطقه آزاد کیش اس�ت که با ایجاد فضای فعالیت دور از استرس 
و پویا برای همکاران و مدیران س�ازمان ، برخی شرکت های زیان 
ده به سودآوری رسیدند . سود عملکردی شرکت سرمایه گذاری 
و توس�عه کیش نیز که از ش�رکت های تابعه س�ازمان است و در 
س�ال 97 حدود 22 میلیارد تومان بود در سال 99 به بیش از 800 
میلیارد تومان افزایش یافته اس�ت که این دستاورد بزرگ و قابل 

تقدیری است.
وی اف�زود: تعیین تکلیف بخش عم�ده ای از بدهی های مالیاتی 
س�ازمان منطقه آزاد کیش نیز از اقدامات قابل دفاعی اس�ت که 
صورت پذیرفت. بدهی های مالیاتی که از س�ال 93 معوق ش�ده 
بود، تا س�ال 97 تسویه شده است. همچنین بیش از 50 درصد از 

مطالبات معوق سازمان نیز وصول شده است.
ناصر آخوندی در پایان گفت: سال 1400 فرا رسیده و هر یک از ما 
در هر مقام و منصبی باید برای رسیدن به قله های پیشرفت باید 
با ق�درت و صالبت فعالیت کند. برای رس�یدن به جایگاه آرمانی 
جزیره کیش که دور از دسترس نیست، کافی است به داشته  ها و 

قابلیت هایمان توجه کنیم.

کیش، نقشه راه می خواهد
لزوم ترسیم نقشه راه تازه برای کیش

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و  ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139960313003005186 و پرونده کالسه 99-98 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی و  ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی خوی تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضی  آقای/خانم مرتضی اباذری به شماره  شناسنامه 91 به شماره ملی 2803541785 صادره از خوی فرزند یداله   نسبت به خانه به مساحت 99/10  مترمربع از 
 ششدانگ پالک 3696 فرعی مجزی شده از 34/192 فرعی از  یک اصلی- اصلی واقع در بخش 4- خوی و خریداری از وراث  حاج قلی خان و وجیهه امیر حر به عنوان مالک  رسمی محرز 
گردیده است.   لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به  فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت  به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند 
از  تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم  اعتراض  دادخواست خود را مرجع 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: 1400/1/15 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/1/30 

صمدزاده   سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خوی   
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و  ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 139960313003005263 و پرونده کالسه 326-97 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی و  ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی خوی تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضی  آقای/خانم عباسعلی شهیدی به  شماره شناسنامه 489 به شماره ملی 2753367426 صادره از خوی فرزند  عبدالمحمد  نسبت به زمین مزروعی به مساحت 
  86313/42  مترمربع ششدانگ پالک 473 فرعی مجزی  شده از 152 فرعی ) که پالک فرعی در رای از پالک 150 الی 152-  اعالم شده که مطابق بخشنامه ثبتی از  پالک 152-فرعی  
منظور گردید( از 43 اصلی- اصلی واقع در بخش 5- خوی واقع در  روستای ارسی و  خریداری از عبدالحسین شهیدی به عنوان مالک رسمی محرز گردیده است.   لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در  دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت  به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می  توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه  اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از  تاریخ تسلیم اعتراض  دادخواست خود را مرجع 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: 1400/1/15 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/1/30 
صمدزاده   سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خوی   

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و  ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139960313003005262 و پرونده کالسه 325-97 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی و  ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی خوی تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضی  آقای/خانم عباسعلی شهیدی به  شماره شناسنامه 489 به شماره ملی 2753367426 صادره از خوی فرزند  عبدالمحمد  نسبت به زمین مزروعی به مساحت 
  91811/34  مترمربع ششدانگ پالک 472 فرعی مجزی  شده از 157 فرعی ) که پالک فرعی در رای از پالک 154 و 156 و   157- اعالم شده که مطابق بخشنامه  ثبتی از پالک 157-فرعی  
منظور گردید( از 43 اصلی- اصلی واقع در بخش 5- خوی واقع  در روستای ارسی  و خریداری از عبدالحسین شهیدی به عنوان مالک رسمی محرز گردیده است.   لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب  در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت  به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند  می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه  اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از  تاریخ تسلیم اعتراض  دادخواست خود را مرجع 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: 1400/1/15 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/1/30 
صمدزاده   سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خوی 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و  ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139960313003005283 و پرونده کالسه 608-98 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی و  ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی خوی تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضی  آقای/خانم محمد عظیمی به شماره  شناسنامه 234 به شماره ملی 2801471801 صادره از خوی فرزند علی   نسبت به زمین زراعی به مساحت 21500  مترمربع 
 از ششدانگ پالک 226 فرعی مجزی شده از 61 فرعی از   23- اصلی واقع در بخش 11- خوی روستای دلجلو و خریداری از  حسن صفرلو به عنوان مالک رسمی محرز  گردیده است.   لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی  می شود در صورتی که اشخاص نسبت  به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی  به مدت دو ماه  اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض  دادخواست خود  را مرجع 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: 1400/1/15 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/1/30 
صمدزاده   سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خوی 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و  ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139960313003003637 و رای اصالحی 139960313003005548 موضوع قانون  تعیین تکلیف  وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی خوی تصرفات  مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای/خانم  حمید اصغری به شماره شناسنامه 3 به شماره ملی 4939919838  صادره از قره ضیاء الدین فرزند محمد  نسبت به خانه به 
 مساحت 164/95 مترمربع ششدانگ پالک 1209  فرعی مجزی شده از 47 فرعی از 25- اصلی واقع در بخش 4- خوی و  خریداری از رشید تنومند به عنوان  مالک رسمی محرز گردیده 
است.   لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15  روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت  به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار  اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض   دادخواست خود را مرجع 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: 1400/01/15 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/01/30 
صمدزاده   سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خوی 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و  ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139960313003003700 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای  فاقد سند رسمی  مستقر در واحد ثبتی خوی تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضی آقای/خانم معصوم جعفرپور  به شماره شناسنامه 0 به شماره ملی   2790273413 صادره از خوی فرزند بالل نسبت به خانه به مساحت   147/16 مترمربع ششدانگ پالک 18 فرعی 
مجزی شده  از 3132- اصلی واقع در بخش 2- خوی و خریداری  از احمد الوانساز به عنوان مالک رسمی محرز گردیده است.   لذا به منظور  اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت  به صدور سند مالکیت متقاضی  اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید  ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض  دادخواست خود را مرجع 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: 1400/1/15 تاریخ انتشار  نوبت دوم: 1400/1/30 
صمدزاده   سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خوی 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و  ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139960313003005197 و رای اصالحی 139960313003005547 پرونده کالسه   337-98 موضوع  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد  ثبتی خوی تصرفات مالکانه و بالمعارض  متقاضی آقای/خانم میر علی اکبر سید رضائی به شماره شناسنامه   275 به شماره ملی 2803559366 صادره از خوی فرزند 
میر  زین العابدین نسبت به زمین مزروعی به  مساحت 8898/15 مترمربع از ششدانگ پالک 262 فرعی مجزی شده از 30- اصلی  اصلی واقع در بخش   4- خوی روستای خاکمردان و 
خریداری از میر زین العابدین سید رضایی به عنوان مالک رسمی محرز  گردیده  است.   لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت  به  صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود را به این  اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض  دادخواست خود را مرجع 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:   1400/01/15 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/01/30 
صمدزاده   سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خوی 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و  ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139960313003004036 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای  فاقد سند رسمی  مستقر در واحد ثبتی خوی تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضی آقای/خانم داداش عظیمی  به شماره شناسنامه 140 به شماره ملی   2801736473 صادره از خوی فرزند حسن نسبت به خانه به  مساحت 253/39 مترمربع چهار دانگ مشاع از 
ششدانگ پالک   51 فرعی مجزی شده از 2641- اصلی واقع  در بخش 2- خوی و خریداری از مالک مشاعی )خود متقاضی( به عنوان مالک  رسمی محرز گردیده است.   لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که  اشخاص نسبت  به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه  اعتراض  خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض  دادخواست خود را مرجع 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: 1400/1/15 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/1/30 
صمدزاده   سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خوی 

اصالحیه
آگهی فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی 

) فشرده ( دو مرحله ای
) خرید اتصاالت پلی اتیلن 930030(- نوبت اول

شرکت گاز استان البرز)سهامی خاص(

شرکت گاز استان البرز که در تاریخ 1400/1/14 در صفحه 
 1399/7624 مجوز  شماره  به  است  شده  چاپ  آخر 

صحیح می باشد که بدینوسیله اصالح می گردد.


