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تروریستی خواندن سپاه آخرین تقالی بی فایده کاخ سفید است
نای��ب رئی��س مجلس اقدام آمریکا در تروریس��تی خواندن س��پاه را آخرین 

تقالهای بی فایده کاخ سفید دانست.
علی مطهری گفت: طبیعتا همان طور که ش��اهد بودیم این موضوع موجب 
وحدت بیشتر مردم شده و محبوبیت بیشتری را برای سپاه در میان مردم کشور 

و همین طور مردم منطقه غرب آسیا فراهم آورده است، بنابراین من فکر می کنم 
که این اقدام برای آمریکا نتیجه ای معکوس داشته است.

وی ادامه داد: الزم به ذکر است که آمریکا ابزارهای مختلف خود را در جهت تحت فشار 
قرار دادن ایران به کار برده و این جزو آخرین تقالهای کاخ سفید در راستای ایجاد محرومیت 
برای کشورمان است که البته موثر نخواهد بود؛ بنابراین من فکر می کنم اگر مردم چند ماه 
دیگر هم مقاومت کنند آنها مجبور خواهند شد از روش در پیش گرفته خود دست بردارند و 

قطعا آن زمان ایران به عنوان کشوری موثر و قدرت مند تر در دنیا شناخته خواهد شد.

دیدگاه
تلگرام و برجام برای برخی از قیمت گوشت هم مهمتر است

عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام نسبت به مطرح شدن ادعاهایی مبنی 
بر مهمتر بودن برجام و تلگرام نسبت به قیمت گوشت واکنش نشان داد.

احمد توکلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا واقعا اولویِت اصلی مردم برجام 
و تلگرام اس��ت و مطرح ش��دن چنین ادعایی زیر سوال بردن مطالبه اصلی آنان در 

زمینه وضعیت اقتصادی آنان نیست« گفت: من نمی  دانم از کجا این حرف را می زنند 
و از کجا نظرسنجی کردند؟ به ما هم بگویند تا ما هم در این باره خاطرجمع شویم.

وی ادامه داد: البته بله. ممکن است برای دسته  ای از مردم ایران که حساسیت  های 
اجتماعی و سیاس��ی دارند، برجام مهم تر از گوش��ت باشد، ش��اهد هم بودیم آنهایی که 
برجام را می  خواس��تند گفتند برجام اگر بیاید همه جا بهش��ت می  شود؛ در نتیجه وقتی 
چنین تصوری را دارند طرفدار برجام می  ش��وند، چراکه مردم دوس��ت دارند وضع ش��ان 

خوب شود، البته بهشت که سهل است جهنم هم شود، غنیمت است.

دست به نقد
مذاکره مصداق تسلیم شدن است و تن به این ذلت نمی دهیم

فرمانده نیروی قدس س��پاه پاسداران گفت: دش��من می خواهد با فشارهای 
اقتصادی ما را به میز مذاکره بکش��اند که این مذاکره مصداق تس��لیم اس��ت اما 
مردم ما هوش��یار و هوش��مندند و معتقدند مذاکره در شرایط کنونی با دشمن، 

تسلیم شدن محض است و قطعاً تن به این ذلت نمی دهیم.
سرلشکر قاسم سلیمانی با بیان اینکه امروز دیگر امریکا و ایادیش جریان قدرتمند 

قابل اعتنا در غرب و شرق آسیا ندارد و همه اتکایش به دولت های نامشروع است، گفت: 
امریکا و همدستانش به جریان های القایی و انحرافی متوسل شده اند و باید بدانند که امروز 

ایران اسالمی کشور قدرتمندی است و از نظر نظامی و امنیتی به بلوغ باالیی رسیده است.
وی تأکید کرد: دشمن امروز به میزان تهدیدی که می کند هزینه هایش نیز افزایش می یابد، 
ایران حقیقت تبلوریافته و عینیت یافته از دین است، دشمن می خواهد با فشارهای اقتصادی ما را 

به میز مذاکره بکشاند که این مذاکره مصداق تسلیم است و قطعاً تن به این ذلت نمی دهیم.

پاسداران

اهّمّیت این قانونگذاری خیلی زیاد است 
ش��ما]نمایندگان مجلس[ موقعّیت خوبی گیرتان 
آمده؛ چهار س��ال در مجلس شورای اسالمی، جایی که 
اداره ی کشور و قانونگذاری کش��ور آنجا است. اهّمّیت 
این قانونگذاری خیلی زیاد اس��ت؛ این واقعاً همان طور 
که بارها عرض کرده ایم، ریل گذاری است. شما حرکت 
دولت را اّوالً ریل گ��ذاری میکنید، بعد با اختیاراتی که 
قانون اساس��ی به ش��ما داده -که ازجمله اش تحقیق و 
تفّحص است که در قانون اساسی تصریح شده- میتوانید 
تضمین کنید که این حرکت انجام بگیرد. ِصرف توصیه 
نیس��ت؛ برطبق قانون میتوانید دنب��ال کنید، تحقیق 
کنی��د، تفّحص کنید؛ هیچ منافاتی ه��م با همکاری با 
دولت ندارد. اعتقاد بنده این اس��ت و همیشه عقیده ام 
در هم��ه ی دولته��ا این بوده که مجل��س باید با دولت 
همکاری کن��د؛ اّما این همکاری به معنای گذش��ت از 
حقوق مجلس نیست؛ بایستی حّقتان را استیفاء کنید؛ 
تحقیق کنید، تفّحص کنید، مؤاخذه کنید که چرا نشد، 
چرا کم شد، چرا جور دیگر شد. این یک فرصت بسیار 

مهّمی است؛ این را قدر بدانید.

بیانات در دیدار نمایندگان مجلس شورای اسالمی
16 خرداد 95

مخاطب شمایید

از محاکمه »مهناز افشار« کوتاه نمی آییم
حجت االسالم بی آزار تهرانی از خطبای معروف 
و جهادی تهران نوشت: اینبار کوتاه نمی آییم... 
. رفق��ای هم لباس، لطفا آقا س��ید دریاباری را به بنده 
مرتبط کنید تا با طرح ش��کایت از اتهام وارده و دروغ 
بس��تن خان��وم مهناز افش��ار مقاب��ل این ش��ایعات و 
لجن پراکنی ه��ای س��لبریتی ها گرفته ش��ود. یک پیج 
فیک و ساختگی خارج نشین عکس سید روحانی اهل 
مازندران )دریاباری( را در قالب توئیت به کذب منتشر 
ک��رده ک��ه ایش��ان گفت��ه زن��ان خوزس��تان صیغه 
حشدالش��عبی عراق ش��وند و خانم افش��ار با روتوئیت 
کردن و س��ر دادن واغیرتاه باعث شدند عده ای جوان 
جاهل مغ��رض، نفرت پراکنی علی��ه روحانیت کرده و 
قات��ل همدان��ی بر همین مبن��ا طلبه مظلوم��ی را در 
مالع��ام جلوی حوزه با تیر مس��تقیم کالش��ینکف به 
شهادت برس��اند. در کامنت ها و ویدئو های متعدد این 
انتشار کذب اثر شوم و مخربی بر دل ها گذاشته است.

 یادداشت وزیر کشور 
درباره ترور یک طلبه در همدان

عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کش��ور نوش��ت: 
حادث��ه تل��خ و دردناک ترور ی��ک طلبه حوزه 
علمیه در همدان نشان داد فضای مجازی در کنار وجوه 
مثبت و ارزش��مند می تواند بسترساز جنایت و اتفاقات 
تاسفباری باشد. در هیچ نقطه از جهان حتی کشورهای 
تولیدکنن��ده و میزبان این تکنول��وژی ارتباطاتی نوین، 
آزادی عمل کاربران تا مرز هرج و مرج طلبی و ولنگاری 
در فعالیت های اجتماعی مشاهده نشده و برای استفاده 
کاربران قوانین س��ختگیرانه ای اعمال می شود. یکی از 
راه های پیش��گیری و مقابل��ه با اقدام��ات غیرقانونی و 
خش��ونت آمیز، مراقب��ت دائمی و مؤثر هم��ه مردم در 
فضای مجازی و ارائه گزارش به مراجع ذیربط می باشد. 
از س��وی دیگر باید دقت داش��ت بیان و انتشار مطالب 
ناامیدکننده و س��یاه نمایی به ه��ر عنوان و بهانه و با هر 
درجه و نس��بتی زمینه س��از ب��روز واکنش ه��ای روانی 

غیرقابل کنترل از سوی عده ای بیمار می باشد.
بهتری��ن روش اعمال محدودیت هدفمند در فضای 
مجازی، کنترل مداوم و دقیق مردم در انتش��ار مطالب 
و تصاویر و همچنین گزارش س��ریع تخلفات به مراجع 
ذیصالح می باش��د. الزم است در این خصوص بسترهای 
مناس��ب و امن دیجیتالی برای کسب اطالعات مردمی 
مهیا و در دس��ترس عموم قرار گیرد. خشونت فقط ترور 
فیزیکی نیس��ت بلکه دروغ پردازی، تحریک احساسات 
مردمی به طرق مختلف مانند توهین و اهانت، فخرفروشی 
و اشرافی گری، مأیوس کردن مردم و ترویج ناامیدی هم 

از موارد زمینه های بروز خشونت کور به شمار می رود.

سردرگمی حلقه »تیم B« در برابر ظریف 
عط��ااهلل مهاجرانی وزیر ارش��اد دوران اصالحات 
نوش��ت: ترامپ حاکمیت اس��رائیل ب��ر  جوالن 
اش��غالی را بر خالف تمامی قطعنامه های سازمان ملل و 
کلیه قوانین و معاهدات بین المللی و برخالف نظر تمامی 
اعضای شورای امنیت سازمان ملل و کشورهای اسالمی و 
عربی، به رسمیت می شناسد، بالفاصله شرکت نفتی که 
دیک چنی سهامدار آن است برای حفاری نفت به جوالن 
می رود. واکنش س��خنگوی وزارت خارجه آمریکا، دلیل 
روشن و نشانه آش��کاری است که حلقه تیم B، در برابر 
اظهارات دکتر ظریف سردرگم مانده اند. چنانکه ژنرال های 
آمریکایی در برابر سردار قاسم سلیمانی همین وضعیت را 
داش��تند. مصاحبه ظریف با فاکس نیوز، دستاورد مهمی 

برای ملت ایران و نظام بوده و خواهد بود.

سیاست مجازی

آگهى مزایده نوبت اول
در خصوص پرونده کالســه 971152 موضوع محکومیت محســن ســپهرى حســب دادنامه 
شماره 799 صادره از سوى شعبه یکم شوراى حل اختالف به پرداخت 110000000 ریال بابت 
اصل خواســته و هزینه دادرسى در حق محکوم له على نظامى اصل و همچنین مبلغ 5250000 
ریــال بابــت نیم عشــر دولتى در حــق صندوق.نظر به اینکه پــالك ثبتى به شــماره 71/6531 
توســط محکوم  شــخص ثالث به نام غالمعلى مهدى قلیان معرفى و توقیف گردیده است و توسط 
کارشناس منتخب محترم آقاى حبیب اله خردخواه به شرح ذیل مورد کارشناسى و ارزیابى قرار 
گرفته اســت : در اجراى دستور آن مقام محترم در خصوص ارزیابى و تعیین قیمت یک دستگاه 
آپارتمان موضوع پرونده کالسه 971152 پالك ثبتى 6531 فرعى از 71 اصلى دماوند - شهرك 
مهک – برج یک - بلوك 11 ملکى آقاى غالمعلى مهدى قلیان به استحضار مى رساند : مشخصات 
ثبتى ملک : به موجب یک جلد ســند مالکیت ششــدانگ یک دستگاه آپارتمان تحت پالك 6531 
فرعى از 71 اصلى به شماره ثبت 90681 دفتر 465 صفحه 43 حوزه ثبتى دماوند سند مالکیت 
به نام آقاى على مهدى قلیان صادر و تسلیم گردید . حدود ملک با حدود مندرج در سند مطابقت 
دارد . مشخصات ملک : شامل یکدستگاه آپارتمان به مساحت 6 / 107 متر مربع واقع در طبقه 
اول داراى دو اتاق خواب - سالن پذیرایى - آشپزخانه اوپن - سرویس کامل بهداشتى و کامل 
ســنگ - کف اتاقها ســرامیک و انشــعابات آب و برق و گاز و تلفن - نظریه کارشناسى : با عنایت 
به مراتب فوق بازدید از کل مســاحت ســاختمان موقعیت ارزش آن بــه مبلغ 2140000000 
ریــال ( دو میلیارد و یکصد و چهــل میلیون ریال برآورد مى گردد . به عنوان قیمت پایه مزایده 
اعالم نموده است و نظریه کارشناس به طرفین ابالغ گردیده که مصون از اعتراض مانده مزایده 
از قیمت پایه کارشناســى آغاز خواهد شــد و به کســى که باالترین قیمت را پیشــنهاد دهد به 
او فروخته خواهد شــد . برنده مزایده مى بایســت مبلغ  قیمت پیشــنهادى را به حســاب 
2171299027006 سپرده دادگسترى دماوند واریز نماید و فیش مربوطه را به دفتر اجراى 
احکام مدنى تحویل نمایند . البانى را حداکثر ظرف یک ماه به حســاب ســپرده فوق واریز نماید 
و قبضهــاى مربوطه را به دفتر اجــراى احکام مدنى دماوند تحویل نماینــد و در غیر اینصورت و 
عدم واریز مابقى مبلغ مذکور ده درصد واریزى را به نفع دولت ضبط خواهد شــد وقت مزایده 
98/3/6 ســاعت 10 صبــح تعیین گردید . طالبین جهت اطالعات بیشــتر 5 روز قبل از شــروع 
مزایده مى توانند به دفتر اجراى احکام مدنى دادگسترى دماوند مراجعه نمایند . /ف. 5975
مدیردفتراجراى احکام مدنى – نصیرى نیا

آگهــى موضوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آئین نامه قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتى و 
اراضى و ساختمان هاى فاقدسندرسمى

 برابر راى شماره 139760301058000022 مورخ 24/ 1 / 1398 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى 
حــوزه ثبت ملک دماوند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى آقاى مصطفى ســجادى فرزند محمد 
بشماره شناسنامه 1793 کدملى 0049314051 صادره از تهران در ششدانگ یک قطعه زمین 
با بناى احداثى در آن به مســاحت 443/03 مترمربع پالك 5860 فرعى مفروز و مجزى شــده از 
پالك 5675 فرعى از56 اصلى واقع در مشــاء از تمامى مالکیت رســمى و مشاعى متقاضى محرز 
گردیده اســت.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز اگهى مى شود در 
صورتى که اشــخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند 
از تاریخ انتشــار اولین اگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم 
نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 
مالکیــت صادر خواهد شــد. 5995 -  تاریخ انتشــار نوبت اول98/2/10 تاریخ انتشــار نوبت 

دوم:98/2/25
قبادآزادى چگینى- رئیس اداره ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهــى موضوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آئین نامه قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتى و 
اراضى و ساختمان هاى فاقدسندرسمى

 برابر راى شماره 139760301058000026 مورخ 24/ 1 / 1398 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى 
حوزه ثبت ملک دماوند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى خانم سکینه خاش نژاد فرزند مهدى 
بشــماره شناســنامه 31 کدملى 0043640788 صادره از تهران در ششدانگ یک قطعه زمین 
با بناى احداثى در آن به مســاحت 167/31 مترمربع پالك 1746 فرعى مفروز و مجزى شــده از 
پالك 250 فرعى از68 اصلى واقع در روح افزاء خریدارى برابر مبایعنامه عادى از ورثه ابوالفتح 
و ابوالقاســم نوایى محرز گردیده اســت.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز اگهى مى شــود در صورتى که اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى 
داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین اگهى 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 به 
مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 5996 -   تاریخ انتشار نوبت اول98/2/10 تاریخ 

انتشار نوبت دوم:98/2/25
قبادآزادى چگینى- رئیس اداره ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهــى موضوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آئین نامه قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتى و 
اراضى و ساختمان هاى فاقدسندرسمى

 برابر راى شماره 139760301058000023 مورخ 24/ 1 / 1398 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى 
حوزه ثبت ملک دماوند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى آقاى مســعودمحبى فرزند على اصغر 
بشماره شناسنامه 0430108680 صادره از دماوند در ششدانگ یک قطعه باغ با بناى احداثى 
در آن بــه مســاحت 300 مترمربع با حق اســتفاده آب طبق نحوه ملى شــدن آبهاى کشــور پالك 
17576 فرعــى مفروز و مجزى شــده از پالك 557 فرعى از71 اصلى واقــع در جیالرد ازتمامى 
مالکیت رســمى و مشــاعى متقاضى محرز گردیده اســت.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز اگهى مى شــود در صورتى که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت 
متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین اگهى به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور 
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد. 5998 -   تاریخ انتشــار 

نوبت اول98/2/10 تاریخ انتشار نوبت دوم:98/2/25
قبادآزادى چگینى- رئیس اداره ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهى تحدید حدود اختصاصى
چــون تحدید ششــدانگ یک قطعه زمین به مســاحت 965/26 مترمربــع  به پالك 2706 
فرعــى از ســنگ 75 اصلى قریه کیــالن که بنام روح اله ولى اشــرفى مى باشــد در جریان ثبت 
اســت بعلت عدم حضور مالک تــا کنون انجام نگردیده از طرفى مطابق مــاده 15 قانون ثبت نیز 
نمى توان عمل نمود لذا بنابه تقاضاى کتبى نامبرده تحدیدپالك مذکور در روز ســه شــنبه مورخ 
1398/3/28 ســاعت 11 صبح در محل وقوع ملک انجام مى گردد بدینوسیله به اطالع اهالى و 
خصوصا به مالکین مجاور و یا نماینده قانونى آن ها اعالم مى دارد که در روز و ســاعت مقرر در 
محل مذکور حضور بهم رسانند. مهلت اعتراض از تاریخ تنظیم صورتمجلس بمدت یکماه خواهد 
بود و اعتراضات مجاورین طبق ماده 20 قانون ثبت پذیرفته و رســیدگى خواهد شــد.5979- 

تاریخ انتشار: 1398/2/10
قبادآزادى- رئیس اداره ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهى مزایده نوبت اول
در خصوص پرونده کالســه 971152 موضوع محکومیت محســن ســپهرى حســب دادنامه 
شماره 799 صادره از سوى شعبه یکم شوراى حل اختالف به پرداخت 110000000 ریال بابت 
اصل خواســته و هزینه دادرسى در حق محکوم له على نظامى اصل و همچنین مبلغ 5250000 
ریــال بابــت نیم عشــر دولتى در حــق صندوق.نظر به اینکه پــالك ثبتى به شــماره 71/6531 
توســط محکوم  شــخص ثالث به نام غالمعلى مهدى قلیان معرفى و توقیف گردیده است و توسط 
کارشناس منتخب محترم آقاى حبیب اله خردخواه به شرح ذیل مورد کارشناسى و ارزیابى قرار 
گرفته اســت : در اجراى دستور آن مقام محترم در خصوص ارزیابى و تعیین قیمت یک دستگاه 
آپارتمان موضوع پرونده کالسه 971152 پالك ثبتى 6531 فرعى از 71 اصلى دماوند - شهرك 
مهک – برج یک - بلوك 11 ملکى آقاى غالمعلى مهدى قلیان به استحضار مى رساند : مشخصات 
ثبتى ملک : به موجب یک جلد ســند مالکیت ششــدانگ یک دستگاه آپارتمان تحت پالك 6531 
فرعى از 71 اصلى به شماره ثبت 90681 دفتر 465 صفحه 43 حوزه ثبتى دماوند سند مالکیت 
به نام آقاى على مهدى قلیان صادر و تسلیم گردید . حدود ملک با حدود مندرج در سند مطابقت 
دارد . مشخصات ملک : شامل یکدستگاه آپارتمان به مساحت 6 / 107 متر مربع واقع در طبقه 
اول داراى دو اتاق خواب - سالن پذیرایى - آشپزخانه اوپن - سرویس کامل بهداشتى و کامل 
ســنگ - کف اتاقها ســرامیک و انشــعابات آب و برق و گاز و تلفن - نظریه کارشناسى : با عنایت 
به مراتب فوق بازدید از کل مســاحت ســاختمان موقعیت ارزش آن بــه مبلغ 2140000000 
ریــال ( دو میلیارد و یکصد و چهــل میلیون ریال برآورد مى گردد . به عنوان قیمت پایه مزایده 
اعالم نموده است و نظریه کارشناس به طرفین ابالغ گردیده که مصون از اعتراض مانده مزایده 
از قیمت پایه کارشناســى آغاز خواهد شــد و به کســى که باالترین قیمت را پیشــنهاد دهد به 
او فروخته خواهد شــد . برنده مزایده مى بایســت مبلغ  قیمت پیشــنهادى را به حســاب 
2171299027006 سپرده دادگسترى دماوند واریز نماید و فیش مربوطه را به دفتر اجراى 
احکام مدنى تحویل نمایند . البانى را حداکثر ظرف یک ماه به حســاب ســپرده فوق واریز نماید 
و قبضهــاى مربوطه را به دفتر اجــراى احکام مدنى دماوند تحویل نماینــد و در غیر اینصورت و 
عدم واریز مابقى مبلغ مذکور ده درصد واریزى را به نفع دولت ضبط خواهد شــد وقت مزایده 
98/3/6 ســاعت 10 صبــح تعیین گردید . طالبین جهت اطالعات بیشــتر 5 روز قبل از شــروع 
مزایده مى توانند به دفتر اجراى احکام مدنى دادگسترى دماوند مراجعه نمایند . /ف. 5975
مدیردفتراجراى احکام مدنى – نصیرى نیا

آگهــى موضوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آئین نامه قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتى و 
اراضى و ساختمان هاى فاقدسندرسمى

 برابر راى شماره 139760301058000022 مورخ 24/ 1 / 1398 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى 
حــوزه ثبت ملک دماوند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى آقاى مصطفى ســجادى فرزند محمد 
بشماره شناسنامه 1793 کدملى 0049314051 صادره از تهران در ششدانگ یک قطعه زمین 
با بناى احداثى در آن به مســاحت 443/03 مترمربع پالك 5860 فرعى مفروز و مجزى شــده از 
پالك 5675 فرعى از56 اصلى واقع در مشــاء از تمامى مالکیت رســمى و مشاعى متقاضى محرز 
گردیده اســت.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز اگهى مى شود در 
صورتى که اشــخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند 
از تاریخ انتشــار اولین اگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم 
نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 
مالکیــت صادر خواهد شــد. 5995 -  تاریخ انتشــار نوبت اول98/2/10 تاریخ انتشــار نوبت 

دوم:98/2/25
قبادآزادى چگینى- رئیس اداره ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهــى موضوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آئین نامه قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتى و 
اراضى و ساختمان هاى فاقدسندرسمى

 برابر راى شماره 139760301058000026 مورخ 24/ 1 / 1398 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى 
حوزه ثبت ملک دماوند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى خانم سکینه خاش نژاد فرزند مهدى 
بشــماره شناســنامه 31 کدملى 0043640788 صادره از تهران در ششدانگ یک قطعه زمین 
با بناى احداثى در آن به مســاحت 167/31 مترمربع پالك 1746 فرعى مفروز و مجزى شــده از 
پالك 250 فرعى از68 اصلى واقع در روح افزاء خریدارى برابر مبایعنامه عادى از ورثه ابوالفتح 
و ابوالقاســم نوایى محرز گردیده اســت.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز اگهى مى شــود در صورتى که اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى 
داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین اگهى 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 به 
مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 5996 -   تاریخ انتشار نوبت اول98/2/10 تاریخ 

انتشار نوبت دوم:98/2/25
قبادآزادى چگینى- رئیس اداره ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهــى موضوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آئین نامه قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتى و 
اراضى و ساختمان هاى فاقدسندرسمى

 برابر راى شماره 139760301058000023 مورخ 24/ 1 / 1398 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى 
حوزه ثبت ملک دماوند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى آقاى مســعودمحبى فرزند على اصغر 
بشماره شناسنامه 0430108680 صادره از دماوند در ششدانگ یک قطعه باغ با بناى احداثى 
در آن بــه مســاحت 300 مترمربع با حق اســتفاده آب طبق نحوه ملى شــدن آبهاى کشــور پالك 
17576 فرعــى مفروز و مجزى شــده از پالك 557 فرعى از71 اصلى واقــع در جیالرد ازتمامى 
مالکیت رســمى و مشــاعى متقاضى محرز گردیده اســت.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز اگهى مى شــود در صورتى که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت 
متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین اگهى به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور 
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد. 5998 -   تاریخ انتشــار 

نوبت اول98/2/10 تاریخ انتشار نوبت دوم:98/2/25
قبادآزادى چگینى- رئیس اداره ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهى تحدید حدود اختصاصى
چــون تحدید ششــدانگ یک قطعه زمین به مســاحت 965/26 مترمربــع  به پالك 2706 
فرعــى از ســنگ 75 اصلى قریه کیــالن که بنام روح اله ولى اشــرفى مى باشــد در جریان ثبت 
اســت بعلت عدم حضور مالک تــا کنون انجام نگردیده از طرفى مطابق مــاده 15 قانون ثبت نیز 
نمى توان عمل نمود لذا بنابه تقاضاى کتبى نامبرده تحدیدپالك مذکور در روز ســه شــنبه مورخ 
1398/3/28 ســاعت 11 صبح در محل وقوع ملک انجام مى گردد بدینوسیله به اطالع اهالى و 
خصوصا به مالکین مجاور و یا نماینده قانونى آن ها اعالم مى دارد که در روز و ســاعت مقرر در 
محل مذکور حضور بهم رسانند. مهلت اعتراض از تاریخ تنظیم صورتمجلس بمدت یکماه خواهد 
بود و اعتراضات مجاورین طبق ماده 20 قانون ثبت پذیرفته و رســیدگى خواهد شــد.5979- 

تاریخ انتشار: 1398/2/10
قبادآزادى- رئیس اداره ثبت اسناد و امالك دماوند

ادامه از صفحه اول
ماجرا از این قرار اس��ت که طرحی را نمایندگان 
در صح��ن علن��ی تصویب کردن��د که ش��اید هنوز 
کارشناسی های الزم را پشت سر نگذاشته و اگر مثل 
دفعات قبل مجلس متوجه رای اش��تباهش ش��ود و 
بخواهد این رای را تغییر دهد با توجه به در پیش بودن 
انتخابات ضررهای بیشماری را متوجه کشور خواهد 
کرد، چراکه اجرای یک طرح سراس��ری بدون در نظر 
گرفتن تبعات مثبت و منفی می  تواند موجی را در کل 
کشور ایجاد کند، موجی ناشناخته که باعث دلسردی 

مردم از نمایندگانی شود که به آنها رای داده اند.
ادعایم��ان را از وجه دیگری بررس��ی می کنیم، 
چهار سال است که بر خالف تعهدات دولت، اوضاع 
تحریمی کشور علی رغم انعقاد قراردادهای بین المللی 
بدتر می ش��ود، چهار سال است که به جای تکیه به 
ت��وان داخ��ل و راه انداختن تولی��د و رونق اقتصاد، 
سیاس��ت های دولت اقتضا می کند راه حل برون رفت 
از مشکالت اقتصادی را در خارج جست وجو کند، اما 
بر خالف انتظار راه به جایی نبرده و نه تنها با مذاکره 
اوضاع معیشتی بهبود نیافته بلکه شرایط با تورم های 

لجام گسیخته بدتر هم شده است. 
م��ردم عادی گاه خ��ود را مانند اصحاب کهفی 
می بینند که قیمت های ش��ش ماه پیش برایش��ان 
دورتر از قرن ها می آید و همین امر باعث تبدیل قشر 
مرفه به ضعیف و دلخوری مردم از مس��ئوالن شده 
اس��ت حال تنها چند ماه به انتخابات چنین طرحی 
در مجلس بررسی و مصوب می شود تا این حس به 
مردم القا شود که نمایندگانی که به خدمت گرفته اند 
به جای حل مشکالت شان درپی حفظ صندلی های 
خود هستند چراکه از نظر آنها حل مشکالت اقتصادی 
و معیش��تی و بیکاری و... در اولویت بیشتری نسبت 
به استانی شدن انتخابات آن هم عجله ای و چند ماه 
مان��ده به برگزاری انتخابات قرار دارد. اما نمایندگان 

در این باره چطور می اندیشیدند؟!
برخی معتقدند که طرح استانی شدن انتخابات 

مجلس علی رغم اینکه به تصویب اکثریت نمایندگان 
پارلمان رس��یده اس��ت، اما هن��وز ایرادات��ی دارد، 
بزرگترین ایراد آن اس��ت که هنوز برخی نمایندگان 

هم نمی دانند چه چیزی را تصویب کرده اند!

مخالفان و موافقان
براس��اس این گزارش، مخالفان اس��تانی شدن 
انتخابات مجلس دالیلی برای مخالفت خود مطرح 
کرده اند، اما نکته حائز اهمیتی که از آن غفلت شده، 
این است که حتی برخی نمایندگان و موافقان آن، 
درک درس��ت و دقیقی از این طرح ندارند و یا اصاًل 
متوجه ماجرا نشده اند. این مسئله، به تنهایی و جدای 
از ایراداتی که مخالفان مطرح می کنند، می تواند در 
روند اجرا مشکل ساز باشد، به ویژه اینکه نهایتاً قرار 
است مجریانی این انتخابات را برگزار کنند و عموم 
مردم در آن شرکت کنند که پیچیدگی ها و ابهامات 
بس��یار زیاد طرح موجب شده تا در بهترین حالت، 
اکثریت جامعه متوجه نش��وند که روند انتخابات به 
چه  شکل برگزار می ش��ود و در بدترین حالت، این 
شائبه در اذهان پیش بیاید که مجریان و یا ناظران 
انتخابات، خواستند با بی عدالتی عده ای را از رقابت 
حذف کنند، این احتمال آنگاه قوی تر می ش��ود که 
بدانیم براساس طرح تناسبی مجلس، کاماًل محتمل 

است که فردی با رأی بیشتر از راه یابی به مجلس در 
رقابت با نامزدهایی با آرای کمتر باز بماند!

برای نمونه حس��ین مقصودی عضو کمیسیون 
ش��وراهای مجلس نی��ز در گفت وگویی با تس��نیم، 
معتقد است که نمایندگان مجلس برای استانی شدن 
انتخابات پارلمان، فرمول و قاعده ای طراحی کرده اند 

که حتی "فیثاغورس" هم نمی تواند آن را حل کند.
وی همچنین در اظهارنظر دیگری، طرح استانی 
شدن انتخابات مجلس را، طرحی ناپخته، غیرعقالنی 
و منفعت طلبانه و حتی به سود گروهی خاص می داند. 
نماینده مردم سبزوار در مجلس، ابراز امیدواری کرد 

که شورای نگهبان این طرح را تأیید نکند.
همچنی��ن ش��هاب الدین بی مق��دار ی��ک عضو 
دیگر کمیسیون ش��وراهای مجلس نیز، ضمن اینکه 

موافقتش با این طرح را اعالم کرده، می گوید: این طرح 
شفافیت هایی دارد، اما به هر حال طرحی است که باید 
ببینیم شورای نگهبان چه تصمیمی می گیرد، اما در 

مجموع نمی دانیم چه چیزی تصویب شده است!
اصغ��ر س��لیمی نی��ز یک��ی دیگ��ر از اعضای 
کمیسیون ش��وراهای مجلس، طرح استانی شدن 
انتخابات مجلس را دارای نواقص متعددی می داند 
و معتقد است که اغلب نمایندگانی که به این طرح 
رأی داده و با آن موافقت کرده اند، خودشان اطالع 

دقیقی از پیامدهای اجرای آن ندارند.
نماین��ده مردم س��میرم در مجلس همچنین 
طرح اس��تانی ش��دن انتخابات مجلس را نامفهوم 
ارزیابی کرد و معتقد اس��ت ک��ه نمی توان مردم و 

افکار عمومی را نسبت به ابعاد آن قانع کرد.

گفت وگوی دیگری با قاسم میرزایی نکو که یکی 
دیگر از اعضای کمیسیون شوراهای مجلس پیرامون 
استانی شدن انتخابات مجلس است، صورت گرفت 
که اتفاقاً موافق این طرح اس��ت، اما اعتقاد دارد که 
از شفافیت الزم برخوردار نیست و حتی در شرایط 

فعلی نیز باید سازوکارهای آن فراهم شود.
نماین��ده مردم دماوند از ط��رف دیگر، اجرای 
طرح اس��تانی شدن انتخابات مجلس را در شرایط 

فعلی سخت و دشوار عنوان کرد.
همچنین علیرضا رحیمی نماینده اصالح طلب 
م��ردم تهران در مجلس، در گفت وگوی دیگری که 
با روزنامه سازندگی انجام داده، درباره استانی شدن 
انتخابات مجلس گفته که "به نظر می رسد با وجود 
ضرورت چنین مصوبه ای، مصوبه فعلی به دلیل عدم 

جامعیت کافی یک »مولود ناقص« است".
او همچنین، مصوبه مجلس برای استانی شدن 
انتخابات را در ش��کل فعلی، مصوبه ای دانسته که 

نتوانسته نگرانی ها را برطرف کند.
اما در این میان سیدحسین نقوی حسینی نماینده 
مردم ورامین در مجلس ش��ورای اس��المی این طور 
عنوان می کند که "باید طرح استانی شدن انتخابات 
مجلس پخته تر می شد و مباحث کارشناسی بیشتری 
روی آن صورت می گرفت، اما متأس��فانه این کار در 
مجلس اتفاق نیفتاده است که همین مسئله موجب 
ش��ده تا تعابیر متفاوتی از آن وجود داشته باشد، زیرا 

نمایندگان به درک صحیحی از آن نرسیده اند".
بر این اساس به نظر می رسد هنوز تصویر روشنی 
از استانی شدن انتخابات مجلس برای قانونگذاران و 
حتی موافقان نیز وجود ندارد، به گونه ای که هرکدام 
تعبیرهای متفاوتی از مصوبه ارائه می دهند. این طرح 
به شورای نگهبان ارسال شده است شاید شورا بتواند 
ب��رای پخته تر ش��دن آن کاری انجام ده��د و البته 
براس��اس اولویت سنجی از نمایندگان بخواهد کاری 
نکنند که مردم تصور کنند به جای رفع گرفتاری و 

مشکالت مردم دنبال حفظ صندلی خود هستند.

انتخابات مجلس استانی می شود؟!

اولویت نشناسی در دقیقه نود

ت
 مل
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این طرح به شورای نگهبان 
ارسال شده است شاید شورا 

بتواند برای پخته تر شدن 
آن کاری انجام دهد و البته 

 براساس اولویت سنجی
از نمایندگان بخواهد کاری 
نکنند که مردم تصور کنند 

 به جای رفع گرفتاری
 و مشکالت مردم دنبال

حفظ صندلی خود هستند

بــه گــزارش خبرنــگار روزنامه 
سياست روز، مجمع عمومى فوق 
 العــاده شــركت گــروه دارويي 
بركت در تاريخ 1398/01/26 
روز شنبه ســاعت 10 با حضور  
76/29 درصد صاحبان ســهام 
درمحل تهران، خيابان جمهوري 
- تقاطــع حافظ - بازار چارســو، 

طبقه 7 ســالن شــماره 1، برگزار گرديد. در اين جلســه كه به رياست آقاى حميدرضا 
جمشــيدى برگزار گرديد، آقايان فرشــيد مرادى و جالل بهارســتان به عنوان ناظرين 
و آقاى عليرضا خســروانى به عنوان دبيرمجمع حضور داشــتند. در جلســه مجمع، پس 

از اســتماع گزارش توجيهى افزايش ســرمايه توسط آقاى اكبر 
برندگى، مديرعامل شــركت و گزارش بــازرس قانونى افزايش 
ســرمايه شــركت از مبلغ 3,400 ميليارد ريــال به مبلغ 5,800 
ميليــارد ريال معــادل 71 درصد از محل مطالبات حال شــده و 
آورده نقــدى ســهامداران با هــدف جبران مخارج مشــاركت در 
افزايش سرمايه شركت هاى سرمايه پذير جهت حفظ موقعيت در 

شركت هاى مزبور، نحصيل شــركت هاى جديد حسب مصوبات هيأت مديره و هلدينگ 
باالســرى از ديگــر مصوبات اين مجمع بود. افزايش ســرمايه شــركت از مبلغ 5,800 
ميليارد ريال به مبلغ 6,800 ميليارد ريال معادل 29 درصد از محل مطالبات حال شده 

و آورده نقدى سهامداران به مدت دو سال در اختيار هيأت مديره قرار گرفت.

هدف از انجام افزايش سرمايه
هدف شــركت دارويى بركت (ســهامى عام) از افزايش ســرمايه موضوع اين گزارش 
توجيهى، جبران مخارج مشــاركت در افزايش سرمايه شــركت هاى سرمايه پذير جهت 
حفظ موقعيت در شــركت هاى مزبور، تحصيل شــركت هاى جديد حسب مصوبات هيأت 

مديره و هلدينگ باالسرى مى باشد.

سرمايه گذارى مورد نياز و منابع تأمين آن
مبلغ كل ســرمايه گــذارى مورد نياز جهــت اجراى برنامه هاى ياد شــده فوق 3/400 

ميليارد ريال، طى دو مرحله كه منابع تأمين آن به شرح جدول شماره يك مى باشد.
شــركت گروه دارويى بركت در تاريخ تهيه بيانيه ثبت داراى مطالباتى بالغ بر 4/385 
ميليــارد ريــال از شــركت هاى زير مجموعه خود مى باشــد كــه با توجه بــه برنامه هاى 
افزايش ســرمايه در اين شــركت ها در ســنوات آتى منجر به افزايش ميزان ارزش 
پرتفــوى اين گروه خواهد شــد. با توجــه به اخذ گزارش بــازرس قانونى در خصوص 
گــزارش توجيهى افزايش ســرمايه جمعا به مبلــغ 1/051/240 ميليون ريال از اين 

مطالبات در اين بيانيه مطرح مى گردد.

نتايج حاصل از آخرين افزايش سرمايه
افزايش سرمايه قبلى شركت از مبلغ 520/000 ميليون ريال به مبلغ 3/400/000 
ميليون ريال و از محل مطالبات ســهامداران بوده كه به منظور مشــاركت در افزايش 
ســرمايه شــركت هاى گروه ســرمايه گذارى البرز به مبلغ 2/473/801 ميليون ريال 
و گــروه صنايع شــفا فارمد بــه مبلــغ 308/700 ميليون ريال و آتــى فارمد به مبلغ 
146/513 ميليون ريال صورت گرفته است. نتايج حاصل از افزايش سرمايه مزبور 
كــه طى تصميمات مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1392/07/04 تصويب شــده و در 
تاريخ 1392/09/24 نزد مرجع ثبت شــركت ها به ثبت رســيده، درجدول شماره 2 

منعكس شده است.

داليل مغايرت ايجاد شده
1ـ در ســال 1392 شــركت آتى فارمد با توجه به توافقات به عمل آمده با شــركت 

ســرمايه گــذارى البــرز، بــه 
ايــن شــركت واگذار شــد و 
ايــن مبلــغ صــرف پروژه هاى 
جديــد گرديــد كــه اطالعــات 
در  پروژه هــا  شــركت  ايــن 
ارائــه  جــارى  ثبــت   بيانيــه 

مى شــود.

 برنامه هاى شركت 
در صورت عملى نشدن افزايش سرمايه

با توجه به مراحل عملياتى پروژه ها، شــامل بهره بردارى، اتمام دوره ســاخت تا اجراى 
مراحل پايانى ســاخت، از سوى مديريت ارشد هلدينگ تمركز خاصى بر تأمين مالى به 

موقع و بهينه شركت هاى زيرمجموعه قرار گرفته است.
وضعيت پروژه ها و حجم ســرمايه گذارى انجام شــده تا اين مرحله به نحوى است كه 
توقــف پروژه هــا غيرممكن و حتى غيرقابل تصور مى باشــد. هلدينگ با تنوع بخشــى 
به ســبد منابع تأميــن مالى خود همــواره آمادگى جهت تجهيز منابع مالى شــركت هاى 
زيرمجموعه دارد. تأمين مالى جايگزين انجام افزايش ســرمايه نتايجى همچون كاهش 
ســود خالص شــركت ها و در كنار آن افزايش ريســك هاى اعتبارى بــراى مجموعه به 
همراه خواهد داشــت. همچنين جريانات داخلى شركت ها كه از محل توليد و افزايش 
ظرفيــت در ســال هاى آتى ايجاد خواهد گرديــد به تكميل ســاير پروژه ها و همچنين 

تأمين مالى جهت بازپرداخت تسهيالت موجود كمك خواهد نمود.

تغييرات ايجاد شده در اطالعات شركت پس از تهيه گزارش توجيهى 
هيأت مديره در خصوص افزايش سرمايه 

تغيير قابل توجهى در اطالعات شــركت نســبت به اطالعات موجود در گزارش توجيهى 
افزايش سرمايه ايجاد نشده است.

www.bpharmed.com

 صاحبان سهام شركت شركت گروه دارويي بركت 
 افزايش سرمايه از مبلغ 3,400 ميليارد ريال 

�ر�� دارو�ی ���به مبلغ 5,800 ميليارد ريال را به تصويب رساندند
سهامى عام
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جدول شماره يك - سرمايه گذارى مورد نياز و منابع تأمين آن
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جدول شماره دو - نتايج حاصل از آخرين افزايش سرمايه


