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اعالم ساعت کار شعبه های بانک  پاسارگاد 
در روزهای پایانی سال و تعطیالت نوروز 
بانک پاسارگاد، س��اعت کار واحدهای خود را در 
روزهای پایانی س��ال 1397 و تعطیالت نوروز س��ال 

1398 اعالم کرد.
کلیه  ش��عبه های بانک در تهران و شهرستان ها از 
تاریخ 18 اسفند تا 27 اسفند سال جاری، در روزهای 
شنبه تا چهارشنبه، از ساعت 7:30 تا16:30 و در روز 
پنج شنبه مورخ 23 اس��فند، از ساعت7:30 تا 12:30 
آماده  ارایه انواع خدمات بانکی به مش��تریان خواهند 
ب��ود. ش��عبه های بانک  پاس��ارگاد در روز 28 اس��فند 
س��ال جاری نیز از س��اعت 7:30 ت��ا 14:30 خدمات 

بانکی را به مشتریان ارایه می کنند

 هفت هزار کاربر»پیشخوان ارائه
خدمات کارگزاری بانک صادرات« 
مراکز »پیش��خوان ارائه خدم��ات کارگزاری بانک 
ص��ادرات ایران« بی��ش از هفت هزار نف��ر را به جمع 

فعاالن بازار سرمایه اضافه کردند.
با صدور کد آنالین بورس��ی برای دو هزار و 791 
نف��ر و جذب بی��ش از چهار ه��زار و ٥03 کاربر فعال 
حضوری بازار س��رمایه توس��ط ش��عب بانک صادرات 
ایران، تعداد سهامداران جدید استفاده کننده از درگاه 
وی��ژه خدمات مش��اوره مالی این بان��ک از زمان آغاز 
فعالیت کارگزاری در ش��عب بانک ت��ا پایان بهمن ماه 
س��ال ج��اری به هف��ت ه��زار و 294 نفر رس��ید که 
نش��ان از تداوم تقاضا و افزایش اعتماد برای اس��تفاده 
از خدمات کارگزاری ش��عب منتخ��ب این بانک دارد.
بنابراین گ��زارش، مجموع معامالت برخط و حضوری 
انجام شده توسط درگاه های شعب بانک در این مدت 

از 372 میلیارد ریال فراتر رفته است.

اخبار

ساخت ۲۰ هزار واحد برای روستاییان تحت پوشش بهزیستی
 بنیاد مس��کن انقالب اسالمی و سازمان بهزیستی کشور، تفاهم نامه ساخت 
20 هزار واحد مسکونی برای خانوارهای تحت پوشش این سازمان در روستاهای 

سراسر کشور را، امضا کردند.
علیرضا تابش گفت: در س��ال های گذشته س��ازمان بهزیستی، بنیاد مسکن 

انقالب اس��المی، بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی و سازمان ملی زمین و مسکن، 
تفاهم نامه ساخت 6 هزار واحد مسکونی در روستاها برای خانوارهای باالی دو معلول 

و 7 هزار واحد در شهرها را برای این خانوارها به امضا رسانده بودند که بیش از سه هزار 
واحد در روستاها و سه هزار و 700 واحد در شهرها تکمیل شده است.

وی افزود: تفاهم نامه برای س��اخت 20 هزار واحد مس��کونی در روس��تاها ویژه همه 
خانوارهای تحت پوشش سازمان بهزیستی است که بنیاد مسکن 2٥ میلیون وام و ٥ تا 6 
میلیون کمک بالعوض و بهزیستی نیز 7 تا 8 میلیون تومان کمک بالعوض خواهد کرد. 

خونه به خونه
تخصیص ۷۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای اشتغال روستایی

سرپرست دفتر توسعه اشتغال و سیاست گذاری بازار کار، از تخصیص 7 هزار 
و 300 میلیارد تومان منابع جدید برای پرداخت تس��هیالت اشتغال روستایی و 

عشایری خبر داد.
عالءالدین ازوجی اظهار داش��ت: در راستای اجرای قانون حمایت از اشتغال 

روستایی و عشایری، از سال گذشته معادل ریالی 1.٥ میلیارد دالر از محل منابع 
صندوق توس��عه ملی برای پرداخت تسهیالت اشتغال و سرمایه در گردش واحدهای 

تولیدی، خدماتی، کشاورزی و صنعتی اختصاص یافت.
وی افزود: طبق قانون، باید منابع صندوق توسعه ملی با تلفیق منابع هر یک از مؤسسات 
عامل برای پرداخت تسهیالت اشتغال روستایی تخصیص یابد که در همین راستا از اواخر 
س��ال گذشته تا اوایل امس��ال طی دو مرحله در مجموع 6 هزار میلیارد تومان برای اجرای 

برنامه اشتغال روستایی و عشایری تخصیص پیدا کرد.  مهر

پشت باجه 
قیمت شکر به زودی متعادل می شود

معاون وزیر جهاد با بیان اینکه واردات گوش��ت به اندازه کافی انجام ش��ده 
است، گفت: قیمت شکر به زودی متعادل می شود.

عبدالمهدی بخش��نده ب��ا بیان اینکه همه ارزاق مورد نیاز کش��ور در حوزه 
کشاورزی برای ایام عید تأمین شده است، گفت: میوه خریداری و به استان های 

کشور ارسال ش��ده، همچنین محصوالت پروتئینی نیز به طور کامل تأمین شده 
اس��ت. وی با اشاره به اینکه در زمینه گوش��ت قرمز نیز واردات به اندازه کافی انجام 

ش��ده اس��ت، افزود: مطابق با تصمیم گیری انجام ش��ده، تأمین گوش��ت با وزارت جهاد 
کشاورزی است و توزیع آن به عهده ستاد تنظیم بازار و وزارت صمت است.

معاون وزیر جهاد کش��اورزی درباره افزایش قیمت ش��کر و قند که طبق گفته های 
مردم 2 برابر ش��ده اس��ت، اضافه کرد: قیمت قند و شکر دو برابر نشده، حتی یک و نیم 

برابر هم نشده است، قیمت مصوبی در این زمینه وجود دارد.  ایرنا

وز  بازار ر

كار روز گذشته سخنگوی دولت  و  اعالم کرد ک��ه دولت مصوبه كس�ب 
مجلس ب��رای افزایش حقوق کارمندان در س��ال 
آینده را درصورت تصویب نهایی آن اجرا می کند.

 هرچن��د محمدباق��ر نوبخت این اق��دام را از 
طریق فضای مجازی اطالع رسانی کرد وگفته است 
که "با وجود کارشناس��ی ب��ودن طرح دولت برای 
افزایش حقوق کارمندان و اشکاالت متعدد اجرایی 
در مصوبه مجلس، اگر این مصوبه به قانون تبدیل 
ش��ود، دولت با جدیت آن را اجرا خواهد کرد." اما 
کارمندان و اقش��ار مربوط به ای��ن حوزه امیدوارم 
وعده های س��رداده ش��ده دراین زمینه به واقعیت 
بپیوندد. نوبخت در نوشته های خود اینگونه اشاره 
داش��ته که احترام به قانون، افتخ��ار دولت و ارائه 
لوایح بودجه در وقت قانونی، نماد این احترام تام و 

تالش بیشینه برای اجرا آن است.
عقب نشینی دولت در این مورد در حالی است 
که دو روز قبل سازمان برنامه و بودجه در واکنش 
به مصوبه مجلس تاکید کرده بود، "براساس قانون 
اساس��ی مباحث اداری و اس��تخدامی از اختیارات 
رئیس جمهوری اس��ت و طبق قانون برنامه شش��م 
توس��عه تعیی��ن ضری��ب حقوقی به عه��ده دولت 
است و پیش��نهاد ارائه شده بدون توجه به ضریب 
حقوقی بوده که کاری کامال غیرکارشناسی است.
همچنین پیشنهاد مطروحه بدون محاسبات مالی 
و ب��دون توجه ب��ه منابع درآمدی بوده اس��ت. به 
اعتقاد کارشناس��ان این س��ازمان این اقدام یعنی 
پذیرش این پیش��نهاد به معنای مجازات بخشی از 
حقوق بگیران اس��ت که از نخبگان کش��ور هستند 
مانند اس��اتید دانش��گاه، متخصصین فنی، قضات 
عال��ی رتبه و... بط��وری که هم مالیات بیش��تری 
پرداخ��ت می کنند و هم حداقل افزایش در حقوق 
آنها اعمال خواهد شد. ارائه پیشنهاد بدون در نظر 
گرفتن منابع اعتباری و محاسبات بودجه، صرفا با 

هدف تاثیرگذاری بر روی افکار عمومی است."

در واکنش س��ازمان برنامه و بودجه همچنین 
آم��ده بود، با این توضیحات از آنجا که این مصوبه 
از اس��اس اختی��ار رئیس جمه��ور در اصل 126 و 
همچنین اختیار مصرح قانون برنامه ششم توسعه 
را ناکارآم��د می نمای��د ضروری اس��ت نس��بت به 
تجدید در آن اقدام ش��ود و بدیهی اس��ت در غیر 
این صورت اجرای آن توس��ط دولت به معنای بهم 

ریختن شاکله بودجه خواهد بود.

 مقایسه رقم مجلس و دولت
برای افزایش حقوق کارمندان

نمایندگان مجلس با اصالح س��ازوکار افزایش 
حق��وق کارمندان دول��ت و بازنشس��تگان و اخذ 
مالیات از آنها، موجب ش��دند حمایت بیشتری از 
اکثریت کارمندان دولت و بازنشستگان که حقوقی 
کمتر از 4 میلیون تومان دریافت می کنند، صورت 

گیرد.
نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی در جریان 
بررس��ی الیحه بودجه 98 با پیشنهاد دولت مبنی 
بر افزایش 20 درص��دی حقوق کارمندان دولت و 
بازنشستگان مخالفت کردند و در راستای حمایت 
از افرادی که حق��وق پایین تری دریافت می کنند، 
مصوب ک��رد حقوق کارمندان هم��ه افراد حداقل 

400 هزار تومان افزایش یابد.
براس��اس این گزارش، در تبص��ره 12 الیحه 
بودج��ه 98، هیچ اش��اره ای ب��ه می��زان افزایش 
حقوق کارمندان دولت و بازنشس��تگان نشده بود 
ول��ی آنطور که مقامات ارش��د دولتی مانند رئیس 
س��ازمان برنامه و بودجه کش��ور بارها اعالم کرده 

بودند، دولت قصد داش��ت حقوق آنها را 20 درصد 
افزای��ش دهد. براس��اس این گزارش، بس��یاری از 
نماین��دگان مجلس مخال��ف تصویب و اجرای این 
پیش��نهاد دول��ت بودند زی��را: اوال: این پیش��نهاد 
موجب افزای��ش تبعیض بین کارمن��دان دولت و 
بازنشس��تگان خواهد ش��د زیرا مث��ال فردی که 2 
میلی��ون تومان حقوق می گی��رد، صرفا 400 هزار 
تومان حقوقش افزایش می یابد ولی فردی که 10 
میلیون تومان حقوق می گیرد، حقوقش 2 میلیون 

تومان افزایش می یابد.
ثانی��ا: با توجه ب��ه تورم باال، ضرورت داش��ت 
که حمایت بیش��تری از افرادی که حقوق پایینی 
دریاف��ت می کنند، صورت بگیرد ت��ا این افراد زیر 
خط فق��ر قرار نگیرن��د ولی این پیش��نهاد دولت 

موجب تحقق این امر نمی شد.
با توجه به موارد فوق و پس از کش و قوس های 
فراوان، نهایتا نمایندگان مجلس در جلس��ه علنی 
م��ورخ 10 اس��فندماه و در قال��ب بن��د الحاقی به 
تبصره 12 الیح��ه بودجه 98 مصوب کردند: الف(

حقوق همه کارمندان دولت و بازنشس��تگان 400 
هزار توم��ان افزایش یابد، ب( ع��الوه بر بند الف، 
حقوق همه کارمندان دولت و بازنشستگان »تا 10 

درصد« افزایش یابد.
مت��ن کامل این مصوبه مجلس عبارتس��ت از: 
»افزای��ش حق��وق گروه های حقوق بگی��ر از قبیل 
هیات ه��ای علمی، قض��ات، کارکنان کش��وری و 
لشگری ش��اغل و بازنشستگان کشوری و لشگری، 
کلیه دس��تگاه های اجرایی موضوع ماده 29 قانون 
برنامه شش��م توسعه و همچنین وزارت اطالعات و 

س��ازمان انرژی اتمی به نح��وی که تفاوت تطبیق 
موضوع ماده 78 قانون مدیریت خدمات کش��وری 
مص��وب 8 مهر 1386 در حکم حقوق بدون تغییر 
باقی بماند، به شرح ذیل تعیین می گردد: از ابتدای 
سال 1398 حقوق ثابت یا عناوین مشابه مشمولین 
ای��ن بند به میزان 4 میلیون ریال افزایش می یابد، 
عالوه بر این افزایش جزء 1 ضریب ریالی س��االنه 
مش��مولین این بند نس��بت به ضریب ریالی سال 

1397 به میزان تا 10 درصد افزایش می یابد«.
اقدام دیگر مجلس در راستای کاهش تبعیض 
بین حقوق بگیران، افزایش س��قف معافیت مالیاتی 
حق��وق از 2 میلی��ون و 300 ه��زار تومان )الیحه 
دولت( به 2 میلیون و 7٥0 هزار تومان و همچنین 
افزایش تعداد و می��زان مالیات پلکانی حقوق های 
باالتر از س��قف مذک��ور از 10 تا 3٥ درصد در بند 
»ال��ف« تبصره 6 الیحه بودج��ه 98 بود.در الیحه 
دولت صرفا دو پله 10 و 20 درصدی برای مالیات 
درنظر گرفته شده بود ولی نمایندگان مجلس، پنج 
پل��ه 10، 1٥، 20، 2٥ و 3٥ درصدی برای مالیات 

در نظر گرفتند.
با مقایسه حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان 
براساس پیشنهاد دولت و همچنین مصوبه مجلس 
در این زمینه، مش��خص می شود مصوبه مجلس به 
نفع اکثریت کارمندان دولت و بازنشس��تگان است 
که میزان حقوق ماهانه آنها در سال جاری کمتر از 

4 میلیون تومان است.
حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان براساس 
پیش��نهاد دول��ت و همچنین مصوب��ه مجلس در 
این زمین��ه )با فرض اینکه دولت از س��قف مجوز 
خود ب��رای افزایش حقوق ثاب��ت 10 درصد برای 
همه گروه ها اس��تفاده کند( مقایس��ه شده اند: در 
مجموع، نمایندگان مجلس با مخالفت با س��ازوکار 
پیش��نهادی دولت برای افزایش حقوق کارمندان 
دول��ت و بازنشس��تگان و ارائه س��ازوکار جدیدی 
در این زمینه، موجب ش��دند حمایت بیش��تری از 

افرادی که حق��وق پایین تری دریاف��ت می کنند، 
صورت گیرد.

گفتنی اس��ت ط��ی روزهای گذش��ته رئیس 
س��ازمان برنام��ه و بودج��ه در نامه ای ب��ه رئیس 
مجلس خواس��تار اص��الح مصوبه مجل��س درباره 
افزایش حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان شده 
بود که ب��ا مخالفت مجلس روبه رو ش��د. علی رغم 
تمام مزای��ای این مصوبه مجلس که بدان اش��اره 

شد، ضرورت دارد به این نکات هم اشاره شود:
1- ب��ا توجه به آنکه 80 تا 90 درصد مصارف 
بودجه صرف پرداخت حقوق و مزایا می ش��ود، آیا 
ای��ن مصوبه ب��ار مالی جدیدی ب��ه دولت تحمیل 

خواهد کرد یا خیر؟
2- در ش��رایطی که با مضایق درآمدی روبه رو 
هس��تیم و از طرفی مقام معظم رهبری بر اصالح 
ساختاری بودجه تاکید داشتند، این رویکرد تا چه 

میزان در این راستا قلمداد می شود؟
3- چ��را مجل��س در س��ال های گذش��ته در 
راس��تای کاهش فاصل��ه رفاه و حق��وق کارمندان 
چنین پیش��نهاداتی را مطرح نکرده اس��ت؟ آثار و 
تبعات اجتماعی و اقتصادی این دیدگاه نمایندگان 
مجل��س روی جامع��ه چه خواهد ب��ود؟ به عنوان 
مثال، آیا ای��ن امکان وجود دارد که دیگر اقش��ار 
مانن��د کارگران در ش��رایط نامطل��وب بنگاه های 
اقتص��ادی از چنی��ن افزای��ش حقوق��ی برخوردار 
باش��ند؟ در غیر این صورت، افزایش شکاف حقوق 

میان اقشار مختلف چه معنایی دارد؟
4- قطع��ا افزایش قدرت خرید و معیش��ت و 
رف��اه حقوق بگیران در دول��ت و خارج از آن هدف 
غایی اینگونه سیاست ها است بنابراین بهتر نیست 
مجلس ت��الش برای افزایش رفاه مردم را در قالب 
نظ��ارت بر اجرای صحیح و کامل برنامه شش��م و 
اصالح ساختارهای اقتصادی و ثبات سیاست ها که 
در نهای��ت منجر به پایداری اوضاع و ارتقای بهبود 

وضعیت جامعه می شود،  دنبال کند.  فارس
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گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

آگهى مفقودى
برگ سبز ، سند و كارت موتور سيكلت ساوين 200 مدل 1393 به شماره انتظامى 539 / 98198 به شماره 
موتور 0199NDR003400 و شــماره شاسى 200K9348594 به مالكيت محمد سرخ مرد مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مى باشد.

مدرك فارغ التحصيلى زينب ســينكائى چتــن ف منوچهر ش ش 2210211557 صــادره تنكابن در مقطع 
ليســانس رشــته روانشناسى بالينى صادره از واحد دانشــگاهى تنكابن مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد.از 
يابنده تقاضا مى شــود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمى واحد تنكابن به نشانى تنكابن-ولى آباد-دانشگاه 

آزاد اسالمى ارسال نمايد.سارى

اينجانــب ايمــان عزتــى مالــك خــودرو بــه شــماره شاســى NAAN01CA8BK499328 ش موتــور 
12490067655  به علت فقدان اســناد فروش خودرو تقاضاى صدور المثنى اســناد مذكور را نموده ام چنانچه 
هركس ادعايى درمورد خودروى مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقى شركت ايران خودرو واقع در كيلومتر14 
جاده مخصوص تهران-كرج شهرك پيكان شهر ساختمان سمند طبقه اول مراجعه نمايد.بديهى است پس از  انقضاى 

مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.سارى

سند كارخانه و برگ سبز موتور سيكلت باجاچ پالس به شماره انتظامى 128-51944 شاسى 4923259 ش 
موتور 07249 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد.سارى

ســند كمپانى به نام فاطمه ابراهيمى و شناسنامه(برگ ســبز) به نام مريم احمدى  متعلق به خودرو سوارى 
سيستم پژو تيپ پارس ELX-XUM مدل 1395 به رنگ سفيد-روغنى بشماره شاسى 062564 و شماره موتور 
161M0008231 و شــماره پــالك ايــران 24-379 ص 74 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ســاقط مى باشــد . 

بندرعباس

اصل سند و شناسنامه موتورسيكلت سيستم IRDOCO تيپ تريل XL-150 به رنگ مشكى مدل 1389 
به شماره موتور 162FMJ*89502783 و شماره شاسىNBD***150F8900277  به شماره پالك ايران 547-

17527 بنام حسين منصورى فرزند نورمحمد مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. ايالم

مجوز حمل سالح شكارى گلوله زنى برنو كاليبر 96/7به شماره بدنه 35633به نام على فتح درستان فرزند 
يعقوب به شماره ملى 4250710823 مفقود گرديده واز درجه اعتبار ساقط مى باشد .ياسوج

برگ سبز(شناسنامه)خودرو سوارى پرايد تيپ صبا جى ال ايكس آى رنگ سفيد روغنى مدل 86به شماره 
انتظامى 396 ق 14ايران 49 به شماره موتور 2210721و شماره شاسى S1412286404126 به نام خدا بخش 

حقيقت فرمفقود گرديده واز درجه اعتبار ساقط مى باشد . ياسوج

برگ سبز پرايد به شماره پالك 636 ب 99 ايران 26 بنام احمد اسدى طراقى مدل 1386 مفقود گرديده 
و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. بجنورد

پروانه اشــتغال به كار مهندســى شــخص حقيقى پايه يك نظارت و محاســبه و اجرا ســازمان نظام مهندسى 
ساختمان استان كردستان به شماره پروانه اشتغال 00559-300-22 و به شماره عضويت 22-3-0-01200 
به نام آقاى كيانوش فياضى به شــماره شناسنامه 178 و كد ملى 3732073750 صادره سنندج و متولد 1359 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.سنندج - نوبت دوم

برگ كمپانى  و برگ سبز سوارى پرايد سايپا 141 آى رنگ  نقره اى – متاليك  مدل 1387  به شماره موتور  
2477824  بشماره شاسى  S1482287260174  و بشماره پالك :   61    579  ب  78 مفقود واز درجه اعتبار 

ساقط مى باشد . سقز

مدرك فارغ التحصيلى اينجانب حميدرضا مديحى فرزند محمد حســن به ش ش 358 صادره از كاشــان در 
مقطع كارشناســى ناپيوسته رشــته تحصيلى مهندســى عمران – عمران صادره از واحد دانشگاهى دانشگاه آزاد 
اســالمى كاشان به شماره سريال 0878540 و شماره ثبت سازمان 128811600906 و تاريخ ثبت 89/1/15 
مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشــد. از يابنده تقاضا مى شــود اصل مدرك را به دانشــگاه آزاد اســالمى واحد 
كاشــان به نشــانى كاشان بلوار قطب راوندى ، خيابان اســتادان ، اداره امور فارغ التحصيالن ارسال نماييد. نوبت 

دوم – كاشان

كليه مدارك اعم از برگ سبز و سندكمپانى سوارى پژو405 مدل1389 رنگ نقره اى متاليك بشماره پالك 
ايران36-195م74 بشــماره موتــور 12489092899  وشــماره شاســى NAAM11CA2AE021119 بنام 

حسين نامنى مفقود گرديده واز درجه اعتبار ساقط ميباشد.(سبزوار)

برگ ســبز ســوارى پژو405 مدل1388 رنگ نقره اى متاليك بشــماره پالك ايران42-464 ن 36 بشماره 
موتور 12488067172  وشــماره شاسى NAAM01CA09K948457 بنام رضا نصرآبادى مفقود گرديده واز 

درجه اعتبار ساقط ميباشد.(سبزوار)

پروانه دامدارى كوچك روستايى بشــماره 2413/ص/پ كد 07242010090411 از مجوز شماره كارت 
3258 بنام محمد شاهرخ آبادى فرزند رمضان متولد 1326 نسبت به بهره بردارى يك واحد گوسفنددارى مفقود 

گرديده واز درجه اعتبار ساقط ميباشد.(سبزوار)

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست وضمائم
كالســه پرونده: 97-1479/1 وقت رسيدگى: 98/2/8  ساعت: 11:45- خواهان: سيد ابراهيم حسينى 
خوانده: فرح فرخى -خواسته: مطالبه طلب خواهان دادخواستى تسليم مجتمع شوراهاى حل اختالف نموده كه جهت 
رســيدگى به اين حوزه اول ارجاع گرديده و وقت رســيدگى تعيين شــده به علت مجهول المكان بودن خوانده به 
درخواست خواهان ودستور رئيس حوزه واستناد به ماده 73 قانون دادرسى مدنى در يكى از جرايد كثير االنتشار 
آگهى مى شــود.تا خوانده از تاريخ نشــر آخرين آگهى ظرف يك ماه به دفتر حوزه مراجعه وضمن اعالم نشانى كامل 
خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دريافت نمايد ودر وقت مقرر باال جهت رسيدگى حضور بهم رساند.چنانچه 

بعدا ابالغى بوسيله آگهى الزم شود فقط يك نوبت منتشر ومدت آن ده روز خواهد بود. 
مدير دفتر حوزه اول مجتمع شوراهاى حل اختالف پاكدشت

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست وضمائم
كالســه پرونده: 97-1423/9 وقت رسيدگى: 98/2/11  ساعت: 9:30-خواهان: خدارحم حداد خوانده: 
امير عطاپور خواســته: خسارت خواهان دادخواستى تسليم مجتمع شوراهاى حل اختالف نموده كه جهت رسيدگى 
به اين حوزه نهم ارجاع گرديده و وقت رســيدگى تعيين شــده به علت مجهول المكان بودن خوانده به درخواست 
خواهان ودستور رئيس حوزه واستناد به ماده 73 قانون دادرسى مدنى در يكى از جرايد كثير االنتشار آگهى مى 
شود.تا خوانده از تاريخ نشر آخرين آگهى ظرف يك ماه به دفتر حوزه مراجعه وضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه 
دوم دادخواست وضمائم را دريافت نمايد ودر وقت مقرر باال جهت رسيدگى حضور بهم رساند.چنانچه بعدا ابالغى 

بوسيله آگهى الزم شود فقط يك نوبت منتشر ومدت آن ده روز خواهد بود. 
مدير دفتر حوزه نهم مجتمع شوراهاى حل اختالف پاكدشت

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست وضمائم
كالسه پرونده: 97-1423/9 وقت رسيدگى: 98/2/11  ساعت: 9:30- خواهان: خدارحم حداد خوانده: 
امير عطاپور خواســته: خسارت خواهان دادخواستى تسليم مجتمع شوراهاى حل اختالف نموده كه جهت رسيدگى 
به اين حوزه نهم ارجاع گرديده و وقت رســيدگى تعيين شــده به علت مجهول المكان بودن خوانده به درخواست 
خواهان ودستور رئيس حوزه واستناد به ماده 73 قانون دادرسى مدنى در يكى از جرايد كثير االنتشار آگهى مى 
شود.تا خوانده از تاريخ نشر آخرين آگهى ظرف يك ماه به دفتر حوزه مراجعه وضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه 
دوم دادخواست وضمائم را دريافت نمايد ودر وقت مقرر باال جهت رسيدگى حضور بهم رساند.چنانچه بعدا ابالغى 

بوسيله آگهى الزم شود فقط يك نوبت منتشر ومدت آن ده روز خواهد بود. 
مدير دفتر حوزه نهم مجتمع شوراهاى حل اختالف پاكدشت

مزايده
بستانكار:شهناز فهيمى نيا فرزند محمد ساكن سبزوار- بدهكار:غالمرضا فاضلى ثانى فرزند سيدعلى ساكن 
ســبزوار موردمزايده و محل آن:24سهم مشــاع از60سهم ششدانگ پالك دوفرعى از هزار و هشتصد و هشتاد 
و پنج اصلى بخش يك سبزوار كه ذيل صفحه376 دفتر30مورد ثبت4671 بنام آقاى غالمرضا فاضلى ثانى ثبت 
و ســندمالكيت صادرشــده است و ششــدانگ محدود به حدود ذيل است:شــماال بطول7متر و پنجاه سانتيمتربه 
يكهزار و هفتصدوپنجاه اصلى شرقا بطول5متر به پالك سه  فرعى از يكهزار وهشتصدوهشتادوپنج اصلى جنوبا 
درب و ديوار بطول هفت مترو شصت سانتيمتر به خيابان14مترى غربا ديوار بديواربطول4متروبيست سانتيمتر 
بشماره يك فرعى از يك هزاروهشتصدوهشتادوپنج اصلى كه برابر نظريه كارشناس رسمى دادگسترى ششدانگ 
بمبلغ هشتصدوشــصت وپنج ميليون ريال ارزيابى قطعى گرديده و فاقد اعيان ميباشــد و با پالك ســه فرعى از 
هزارو هشــتاد و پنج اصلى ســبزوار بخش يك سبزوار تجميعا قســمتى از حياط ملك با پالك ثبتى هشت فرعى از 
هزاروهفتصــد و چهــل و نه اصلى و هزار و هفتصد و پنجاه اصلى ميباشــد پرونده اجرائى كالســه9400390در 
روز4شنبه مورخ98/1/21 از ساعت 9 صبح الى 12 ظهر در محل شعبه اجراى ثبت اسناد سبزوار از طريق مزايده 
حضورى نقدا بفروش مى رســد، مزايده از مبلغ سيصدوچهل وشــش ميليون ريال شروع و به باالترين رقمى كه 
خريدار داشته باشد فروخته مى شود و هزينه هاى سند انتقال اعم از عوارض شهردارى، ماليات،دارايى و ديگر 
ادارات ذيربط مشخص نبوده و به عهده برنده مزايده و تنظيم سند انتقال منوط به ارائه مفاصا حساب مى باشد و 
اجراى ثبت تكليفى در تخليه ملك مشاع نداشته و ضمنا هزينه هاى قانونى و اجرايى مطابق مقررات وصول ميگردد 
و چنانچه روز مزايده مصادف با تعطيل رسمى گردد،جلسه مزايده روز بعد از آن در همان ساعت و مكان تشكيل 

ميگردد.( م الف 97/100/1895)        تاريخ انتشار: سه شنبه 14/ 12/ 97
على آب باريكى-رئيس ثبت اسناد و امالك سبزوار

آگهى فقدان ســند مالكيت ســه دانگ مشاع از ششــدانگ اراضى ملى پالك 7859 واقع در 
قريه چاه خانى شهر برازجان بخش سه بوشهر 

آقاى هادى جمالى بموجب دو برگ استشــهاد محلى مدعى اســت كه يك فقره سند مالكيت سه دانگ مشاع 
از ششــدانگ اراضى ملى پالك 7859 واقع در قريه چاه خانى شــهر برازجان بخش ســه بوشهر كه در دفتر امالك 
سيستمى 139620324005523 صادر و تسليم گرديده است سپس نامبرده (آقاى هادى جمالى) طى مشروحه 
شــماره 97/111/30040-1397/11/29 اعالم نموده كه سند مالكيت در اثر جابجايى مفقود گرديده است و 
درخواست صدور المثنى سند مالكيت مذكور را نموده لذا مراتب طبق اصالح تبصره يك اصالحى ماده 120 آئين 
نامه قانون ثبت اعالم ميشود كه هركس نسبت به ملك مورد آگهى معامله اى نموده و يا مدعى وجود سند مالكيت 
نزد خود ميباشــد تا ده روز پس از انتشــار اين آگهى به اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان دشتستان مراجعه و 
اعتراض خود را ضمن ارائه اصل ســند مالكيت و يا ســند معامله تسليم نمايد چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضى 
نرسد و يا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند طبق مقررات صادر و به متقاضى تسليم خواهد 

شد. تاريخ انتشار آگهى 1397/12/14- م الف/1507
رئيس واحد ثبتى اداره ثبت اسناد و امالك برازجان

دادنامه
شماره دادنامه: 785- شماره پرونده: 97/ش338/6- تاريخ تنظيم: 97/12/04- خواهان: مهدى باقرى 
بنشانى كالنترى آبعلى ، خوانده: نرگس پهلوان جوان بنشانى مجهول المكان ، خواسته: مطالبه طلب بابت ايفاى ناروا 
، گردشكار: خواهان / دادخواستى به خواسته فوق بطرفيت خوانده تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين شورا و 
ثبت به كالسه فوق و جرى تشريفات قانونى در وقت مقرر فوق العاده / مقرر شعبه به تصدى امضا كننده زير تحت 
نظر قرار گرفت با توجه به محتويات پرونده پس از نظريه مشورتى مورخ 1397/12/1 اعضاى محترم شعبه ششم 
ختم رســيدگى را اعالم و شرح زير مبادرت به صدور راى مى نمايد (راى قاضى شورا) در خصوص دعواى خواهان 
آقاى مهدى باقرى به طرفيت خوانده خانم نرگس پهلوان جوان به خواسته مطالبه طلب معادل 23/000/000 ريال 
بابت ايفاى نارواى صورت گرفته به اســتناد رســيد انتقال بانكى به حســاب خوانده به انضمام تاخير تاديه و كليه 
خســارات دادرســى نظر به اينكه عليرغم تعيين و تشكيل جلسه رسيدگى در وقت مقرر و ابالغ قانونى خوانده ى 
نامبرده در جلسه رسيدگى حاضر نشده و پيرامون دعواى مطروحه نيز هيچ گونه اليحه و يا دفاعيه اى ارائه و اقامه 
ننموده است اعضاى شورا اوال با مالحظه ى صورت حساب پس انداز قرض الحسنه خواهان و رسيد انتقال بانكى 
به حساب خوانده ثانياً استماع اظهارات خواهان به شرح منعكس در صورت جلسه مورخ 1397/11/30 محصول 
پرونده كالسه 97/ش338/6 خواسته خواهان به شرح خواسته را مقرون به صحت تشخيص داده و ضمن احراز 
اشــتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان با استناد به بند الف ماده 9 قانون شوراهاى حل اختالف مصوب 1394 
و ماده 301 قانون مدنى و مواد 198-502-519 قانون آئين دادرســى مدنى مصوب 1379 حكم بر محكوميت 
خوانده به پرداخت مبلغ دو ميليون و ســيصد هزار تومان بابت اصل خواســته و ســاير هزينه هاى دادرسى طبق 
تعرفه در حق خواهان صادر نمود و اعالم مى دارد راى صادره غيابى بوده كه در بازه ى زمانى بيســت روز پس از 
ابالغ قابل واخواهى در اين مرجع و پس از آن به مدت بيست روز تجديدنظر پذير در دادگاه محترم بخش رودهن 

است. م الف/5878
قاضى شعبه ششم مجتمع شوراى حل اختالف روددهن

دادنامه
شــماره پرونده: 510/3/97ح ، شــماره دادنامه: 707 ، تاريخ 97/11/3- مرجع رســيدگى: شــوراى حل 
اختالف شهرســتان آبادان ، خواهان: امين خواجه به نشــانى آبادان ذوالفقارى ذوالفقار 67 پ 7 ، خوانده: محمد 
رسول كشتكار به نشانى مجهول المكان ، خواسته: تامين خواسته ، گردشكار: پرونده ابتدا به شعبه 3 شوراهاى 
حل اختالف آبادان ارجاع و به كالسه 510/3/97ح به ثبت رسيده و اعضاء محترم اين شعبه پس از تبادل نظر و 
جرى تشــريفات و اقدامات قانونى نظريه خود را اعالم نموده اند پس از بررسى پرونده و رسيدگى هاى الزم ختم 
رسيدگى را اعالم و بشرح آتى مبادرت به صدور راى مينمايد. (قرار تامين خواسته) در خصوص درخواست امين 
خواجه به طرفيت محمد رسول كشتكار به خواسته صدور قرار تامين خواسته با توجه به محتويات پرونده و نظريه 
مشورتى شورا به شرح صورتجلسه مورخ 97/10/25 و مالحظه مستند درخواست خواهان كه عبارت است رسيد 
پرداخت وجه نظر به اينكه مستند درخواست خواهان از اسناد عادى بوده و خواهان خسارت احتمالى مورد نظر شورا 
را به موجب قبض سپرده شماره 285425 به مبلغ 1/500/000 ريال به حساب سپرده دادگسترى واريز نموده 
است لذا درخواست وى را وارد تشخيص و مستندا به ماده 9 قانون شوراهاى حل اختالف مصوب 1394/8/10 و 
ماده 108 و مواد 115 و 116 از قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى انقالب در امور مدنى قرار تامين و توقيف 
معادل مبلغ 15/000/000 ريال از اموال بالمعارض خوانده صادر و اعالم ميگردد قرار صادره ظرف ده روز پس 

از ابالغ قابل اعتراض بوده و در اجراى ماده 117 قانون اخيرالذكر بدواً اجرا و سپس ابالغ گردد.
قاضى شوراى حل اختالف شهرستان آبادان

آگهى تاسيس
تاســيس شركت با مســئوليت محدود بازرگانى ابريشــم طاليى ملل نوين 
شــمال درتاريــخ 1397/12/4 بــه شــماره ثبــت 15134 بــه شناســه ملى 
14008167138 ثبــت و امضــا ذيل دفاترتكميل گرديده كــه خالصه آن به 
شــرح زير جهت اطالع عموم آگهى ميگردد. موضوع فعاليت :صادرات و واردات 
به همــراه خريد و فروش محصوالت مجاز بازرگانى و وســايل و لوازم مرتبط با 
موضوعات شــركت، انعقاد قرارداد با اشــخاص حقيقى و حقوقى، اخذ و اعطاى 
نمايندگى،شــركت در نمايشــگاههاى داخلى و خارجى،ايجاد شــعب در سراسر 
كشــور، شركت در مناقصات و مزايدات، اخذ وام و تسهيالت از سيستم بانكى 
و مؤسسات مالى و اعتبارى. امور عمرانى و ساختمانى شامل بهسازى و نو سازى 
بافتهاى شــهرى و غير شــهرى، ابنيه بتونــى و فوالدى و احــداث اماكن عمومى 
ورزشــى ادارى و تجارى و بهداشــتى ،نقشه بردارى تفكيك و تسطيح اراضى و 
مرمت آثار باســتانى و تاريخى و معمارى و طراحى داخلى و خارجى ســاختمان و 
دكوراســيون و زيبا ســازى و امور ديگرى كه با موضوعات عمرانى و ساختمانى 
مرتبط باشــد . در كليه موارد اخذ مجوز از مراجع ذيصالح در صورت لزوم ثبت 
موضوع فعاليت به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمى باشد. درصورت لزوم 
پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذيربط مدت فعاليت : از تاريخ ثبت به مدت 
نامحدود مركز اصلى : استان مازندران ، شهرستان سارى ، بخش مركزى ، شهر 
ســارى، 15خرداد ، خيابان پانزده خرداد ، بن بســت ((يوســف فضلى)) ، پالك 
0 ، مجتمع مازيار ، واحد 18 ، طبقه چهارم كدپســتى 4818869993 سرمايه 
شــخصيت حقوقــى عبارت اســت از مبلــغ 500000000 ريال نقــدى ميزان 
ســهم الشركه هر يك از شــركا آقاى جالل خدائى درويش بقال به شماره ملى 
2092223720 دارنده 250000000 ريال سهم الشركه آقاى رضا فرخ زاد 
به شماره ملى 2181236666 دارنده 250000000 ريال سهم الشركه اعضا 
هيئت مديره آقاى جالل خدائى درويش بقال به شماره ملى 2092223720و 
به ســمت نايب رئيس هيئت مديره به مدت نامحدود و به سمت مديرعامل به 
مدت نامحدود آقاى رضا فرخ زاد به شــماره ملى 2181236666و به ســمت 
رئيس هيئت مديره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : همچنين كليه اوراق 
و اسناد بانكى از قبيل چك–سفته–بروات و قراردادها و عقود اسالمى و اسناد 
بهادار و تعهدآور نامه هاى عادى و ادارى با امضاء مشترك رئيس هيئت مديره 
(آقاى رضا فرخ زاد) مديرعامل و نائب رئيس هيئت مديره (آقاى جالل خدائى 
درويش بقال) همراه با مهر شركت معتبر مى باشد. اختيارات مدير عامل : طبق 
اساســنامه روزنامه كثير االنتشــار سياســت روز جهت درج آگهى هاى شركت 
تعيين گرديد. ثبت موضوع فعاليت مذكور به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت 

نمى باشد. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان مازندران اداره ثبت شركت ها و 
موسسات غيرتجارى سارى (402314)

آگهى تغييرات شــركت سوزان گاز آمل سهامى خاص به شماره ثبت 
1145 و شناسه ملى 10760162530 

به استناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1397/9/6 تصميمــات ذيل اتخاذ شــد : -1 اعضــاء هيئت مديره تا 
تاريخ 1399/9/6 به قرار ذيل انتخاب گرديدند: آقاى ســيدمصطفى 
حســينى بــه شــماره ملــى 2142762638 و آقــاى محمود ســلورى 
بــه شــماره ملــى 2142762654 و آقاى ســعيد بالو به شــماره ملى 
6599955525 تــا تاريــخ 06/09/1399 2- خانم رقيه فضلى به 
شماره ملى 6259482213 به عنوان بازرس اصلى ، خانم نجمه على 
پور به شماره ملى 0056859491 به عنوان بازرس على البدل براى 
يك سال مالى انتخاب گرديدند. -3 روزنامه كثيراالنتشار سياست روز 

جهت درج آگهى هاى شركت تعيين شد. 
 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان مازندران مرجع ثبت
 شركت ها و موسسات غيرتجارى آمل (402294)

آگهى تغييرات شــركت سوزان گاز آمل سهامى خاص به شماره ثبت 
1145 و شناسه ملى 10760162530 

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1397/9/6 تصميمات 
ذيل اتخاذ شد : -1 سمت اعضاء هيئت مديره تا تاريخ 06/09/1399 
به قرار ذيل تعيين گرديدند: آقاى سيدمصطفى حسينى به شماره ملى 
2142762638 به سمت رئيس هيئت مديره و آقاى محمود سلورى 
به شــماره ملى 2142762654 به سمت نايب رئيس هيئت مديره و 
آقاى ســعيد بالو به شماره ملى 6599955525 به سمت عضو هيئت 
مديره و آقاى ســعيد بالو به شــماره ملى 6599955525 به ســمت 
مديرعامل. -2 كليه اســناد و اوراق بهادار و بانكى و چكها و ســفتها و 
تعهد آور و قراردادها و عقود اسالمى و ساير نامه هاى عادى و ادارى با 
امضاى منفرد آقاى سيدمصطفى حسينى (رئيس هيئت مديره) همراه 

با مهر شركت معتبر مى باشد. 
 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان مازندران مرجع ثبت
 شركت ها و موسسات غيرتجارى آمل (402293)

آگهى در اجراى قانون ساماندهى و حمايت از توليد و عرضه مسكن 
هيات رسيدگى به قانون حمايت از توليد و عرضه مسكن مستقر در ثبت دماوند با صدور سند مالكيت بنام 
افراد ذيل موافقت نموده است، لذا مراتب از طريق انتشار آگهى به اطالع عمومى ميرسد كه چنانچه كسى نسبت 
به صدور ســند مالكيت بنام شخص معترضى باشد از تاريخ انتشــار آگهى ظرف مدت بيست روز اعتراض خود را 
كتبــا بــه اداره ثبت دماوند تحويل و از تاريخ اعتراض ظرف مدت يك ماه با مراجعه به دادگســترى دماوند گواهى 

طرح دعوى را اخذ و ارائه نمائيد.

م الف/5881/1
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك دماوند

رونوشت آگهى حصر وراثت
رضا بويراتى داراى شناسنامه شماره 5290004076 به شرح دادخواست به كالسه 97/585 از اين دادگاه 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان نصراله بويراتى بشناسنامه 212 در تاريخ 
1397/3/24 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: شــرح ذيل 
1- رقيــه بويراتى فرزند نصراله ش ملى 5299981211 صادره از ديلم متولد 1367دختر متوفى 2- رضوان 
بويراتــى فرزند نصراله ش ملــى 5290016805 صادره از ديلم متولد 1371 دختر متوفى 3- حســن بويراتى 
فزند نصراله ش ملى 5290046216 صادره از ديلم متولد 1377 پسر متوفى 4- عباس بويراتى فرزند نصراله 
ش ملــى 3530034061 صــادره از ديلم متولد 1368 پســر متوفى 5- رباب بويراتــى فرزند نصراله ش ملى 
5290036801 صادره از ديلم متولد 1369 پسر متوفى 6- رضا بويراتى فرزند نصراله ش ملى 5290022708 
صادره از ديلم متولد 1372 پســر متوفى 7- خيرى خدرى فرزند غالمعباس ش ملى 5299911122 صادره از 
ديلم متولد 1339 همسر دائمى اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد 
تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه ازمتوفى نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يك ماه به شورا 

تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف/247
رئيس شعبه اول شوراى حل اختالف شهرستان ديلم

آگهى ابالغ اجراييه سند رهنى كالسه 9700118
بدين وســيله به آقاى مجتبى نجفى فرزند شــادله شناسنامه شــماره 604 صادره از دماوند ساكن دماوند ، 
ميدان 17 شهريور كوچه شاه محمدى جنب تربيت بدنى ابالغ مى شود كه شركت تعاونى اعتبار آزاد ثامن ائمه به 
استناد سند رهنى شماره 7924 دفتر 2 دماوند جهت وصول مبلغ 1928400000 ريال كامل بدهى طبق مقررات 
عليه شــما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائى به كالســه 9700118 در اين اداره تشكيل شده و طبق گزارش 
مورخ 1397/11/07 مامور ، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده ، لذا بنا به تقاضاى بستانكار طبق 
ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشــار محلى آگهى مى شــود و 
چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ اين آگهى كه روز ابالغ محســوب ميگردد نســبت به پرداخت بدهى خود اقدام 
ننماييد مورد وثيقه مندرج در ســند رهنى فوق با تقاضاى بســتانكار پس از ارزيابى از طريق مزايده فروخته و از 

حاصل فروش آن طلب بستانكار و حقوق دولتى استيفا خواهد شد. م الف/5879/1
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهى ابالغ اجراييه سند رهنى كالسه 9700118
بدين وسيله به آقاى ناصر خرمى فرزند قاسم شناسنامه شماره 51 صادره از دماوند ساكن دماوند ، ميدان 
17 شهريور كوچه شاه محمدى جنب تربيت بدنى ابالغ مى شود كه شركت تعاونى اعتبار آزاد ثامن ائمه به استناد 
سند رهنى شماره 7924 دفتر 2 دماوند جهت وصول مبلغ 1928400000 ريال كامل بدهى طبق مقررات عليه 
شــما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائى به كالسه 9700118 در اين اداره تشكيل شده و طبق گزارش مورخ 
1397/11/07 مامور ، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده ، لذا بنا به تقاضاى بستانكار طبق ماده 18 
آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار محلى آگهى مى شود و چنانچه ظرف 
مدت ده روز از تاريخ اين آگهى كه روز ابالغ محســوب ميگردد نســبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننماييد مورد 
وثيقه مندرج در سند رهنى فوق با تقاضاى بستانكار پس از ارزيابى از طريق مزايده فروخته و از حاصل فروش آن 

طلب بستانكار و حقوق دولتى استيفا خواهد شد. م الف/5879/2
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك دماوند

انتقالينوع ملکمساحتپالکنام پدرنام و نام خانوادگيکالسه

٧٧/٧٨حسين شهرام بشير پور کرکان٢٥٣
ساران

 ٧٠٠
مترمربع

زمين و بناي 
سهم مالکاحداثي 

٧٥/٢٣٧حبيب اله آمنه عبداله زاده٢٣٧
کيالن

 ٣٢٩/٠١
زمين محصورمترمربع

علي آقا
حاجي آقا و محمد آقا و 
فضل اله همگي خانزادي

٧٥/٢١٨محمدرضاميالد زهين مبرهن٢٤٧
کيالن

 ٢٦٠/٥٩
سيف اله خادميزمين محصورمترمربع 

٧٤/٢٥٩قدرت الهبهروز مير عزيزي٢٥٨
کوهان

 ٣٨٢/٠٨
سهم مالکزمين محصورمترمربع

افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق  كارمندان اجرا می شود؛

عقب نشینی حقوقی دولت


