
مدیرعامل اتحادیه دامداران:

نهاده های دامی تا پایان خرداد 
با ارز ۴۲۰۰ تومانی تأمین شد

مدیرعامل اتحادیه دامــداران از تامین نهاده های دامی تا پایان 
خردادماه سال جاری با ارز4200 تومانی خبر داد. 

مجتبی عالی در گفت وگو با خبرگزاری تســنیم اظهار کرد: وزیر جهاد 
کشاورزی از هیئت دولت معادل سه هزار میلیارد تومان تخصیص ارز گرفته 
است و نهاده های وارداتی در حال ترخیص و بارگیری است و حتی جو، ذرت 
و کنجاله ســویا در سامانه بارگذاری شده اســت. وی گفت: نهاده های دامی 
برای فروردین، اردیبهشت و خرداد با ارز 4200 تومانی تأمین ارز شده است.
در همین حال، مدیرکل هماهنگی خدمات بازرگانی شــرکت بازرگانی 
دولتی ایــران هم با اعالم اینکه تأمین محصوالت راهبردی کشــور به طور 
مستمر از منابع داخلی و خارجی در دست انجام است، گفت: از ابتدای سال 
جاری تا کنون، یک میلیون و 1۵2 هزار تن از کاالهای اساسی شامل گندم و 
برنج برای ذخیره سازی و توزیع در زمان های ضروری از بنادر جنوب و شمال 
به مقصد 160 مرکز ذخیره ســازی در اقصی نقاط کشــور ارسال شده است. 
از طرفی رئیس اتحادیه کشوری فروشــگاه های زنجیره ای ضمن برشمردن 
دالیل کمبود ماکارونی در فروشگاه ها، گفت: هیچ مشکلی در تولید و عرضه 
ماکارونی وجود ندارد و پیش بینی می شــود تا پایان هفته همه فروشگاه ها از 

ماکارونی پر شود.
به گفته منصور عالی پور، از هفته گذشــته که قیمت های جدید تعیین 
شــد، تولید در حال انجام است و فروشــگاه ها نیز ماکارونی عرضه می کنند. 
در قفسه 40 تا ۵0 درصد فروشگاه ها، ماکارونی هست، اما پر شدن انبارها و 
انتقال از انبارها به ســطح فروشگاه ها، حدود 10 روز زمان می برد. پیش بینی 

می شود تا پایان هفته همه فروشگاه ها از ماکارونی پر خواهد شد.
شرکت مهندسی و توسعه گاز خبر داد

خودکفایی ایران در تولید »توربوکمپرسور« 
پس از بدعهدی شرکت آلمانی

مدیرعامل شــرکت مهندسی و توســعه گاز ایران اظهار کرد: 
شرکت زیمنس قرارداد یک میلیارد دالری برای تأمین 100 دستگاه 
توربوکمپرسور را به بهانه تحریم لغو کرد اما اکنون در زمینه ساخت 

داخلی توربوکمپرسورها خودکفا هستیم.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، رضا نوشادی گفت: 8۵ درصد از تجهیزات 

مورد نیاز مهندسی و توسعه گاز در کشور داخلی  سازی شده است.
نوشــادی ادامه داد: شــرکت زیمنس قرارداد یک میلیارد دالری برای 
تأمین 100 دســتگاه توربوکمپرســور را به بهانه تحریم لغــو کرد اما با این 
حال متخصصان داخلی، در بســتر بالندگی توانستند داخلی   سازی را انجام 
دهند و اکنون در زمینه ســاخت داخلی توربوکمپرسورها خودکفا هستیم. 
وی خاطرنشان کرد: توربوکمپرسورهایی که با زیمنس قرارداد بسته بودیم، 
بازدهی 80 درصد داشــت اما امروز توربوکمپرسورهایی که در داخل ساخته 
شده، بازدهی 93 درصد دارد. مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ادامه 
داد: تمام کمپرســورهایی که توسط شرکت مهندسی و توسعه گاز در سال 

آینده نصب می شوند، بازدهی حداقل 89 درصد خواهند داشت.
نوشــادی تصریح کرد: در سال جاری یکی از محصوالت دانش بنیان که 
ساخته خواهد شد، نوعی پوشش است که عمر خطوط لوله را افزایش خواهد 

داد و منجر به کاهش فشار یا تثبیت فشار در خطوط لوله می شود.
وی افزود: همچنین یک مجموعه نرم افــزاری مدیریت پروژه و طرح را 
در شــرکت ایجاد کرده ایم که در مراحل پایانی خود قرار دارد تا در راستای 
شفاف  ســازی عملکرد پیشگام باشیم.  این مســئول با بیان اینکه »در حال 
حاضر 211 قرارداد فعال در این شرکت وجود دارد«، گفت: در ذخیره  سازی 
مجمــوع پروژه هایی که در دســت داریم بالغ بر ۵.4 میلیــارد دالر برآورد 
می شود؛ همچنین دو قرارداد دو میلیارد دالری برای ساخت توربو کمپرسور 
در شرکت وجود دارد که به نتیجه رسیده اند. نوشادی درخصوص گازرسانی 
به استان پهناور سیستان و بلوچستان گفت: موفق شدیم تزریق گاز به آخرین 
ایستگاه تقویت فشار گاز زابل را انجام دهیم و اکنون گاز به زابل رسیده است.

عبدالملکی:

اولویت در وزارت کار
 تکمیل طرح های ناقص است

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه به اندازه ۳0 سال طرح 
نیمه تمام در کشور وجود دارد، گفت: با استفاده درست، منطقی و عاقالنه 

از منابع، پروژه های ناقص و نیمه تمام تکمیل می شود.
حجت اهلل عبدالملکی درباره وضعیت طرح های نیمه تمام کشور اظهار داشت: 
به اندازه 30 سال طرح نیمه تمام در کشور وجود دارد و با استفاده درست، منطقی 
و عاقالنــه از منابع، پروژه های ناقص و نیمه تمام تکمیل می شــود. او با اشــاره به 
مجموعه فرهنگی ورزشــی کارگران فیروزکوه که 14 سال پیش کلنگ زنی شده 
بود، افزود: طی چهار ماه 80 درصد کار این مجموعه انجام شــد و در هفته کارگر 
به بهره برداری رســید. 61 مرکز بهداشتی، درمانی و بیمارستانی نیمه تمام هم در 
حوزه تأمین اجتماعی وجــود دارد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: این 
وزارتخانه مدیریت بیش از 400 شــرکت را که متعلق به مردم است بر عهده دارد و 
تالش می کند نیازها را با مدیریت درســت منابع و بدون فساد برطرف کند. ضمن 
اینکه رســیدگی بیشــتر به کارگران منجر به افزایش بهره وری تولید و سود آوری 
خواهد شد. عبدالملکی تاکید کرد: در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ غیرمنطقی 
و غیرعادالنه هزینه نمی کنیم. تا بودجه و برنامه نداشــته باشیم پروژه ای را شروع 
نمی کنیم و پروژه های ناقص را بدون توجه به اینکه به نام چه کسی تمام می شود، 
تکمیل می کنیم. البته در مواردی که ضرورتی وجود داشته باشد به ویژه در سفرهای 

استانی طرح را از صفر آغاز می کنیم اما اولویت با تکمیل طرح های ناقص است.
عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی تشریح کرد

جزئیات سرمایه گذاری ۱۲ هزار میلیاردی 
صندوق توسعه ملی در بازار سهام

عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی با اعالم اینکه این صندوق در 
ازای سود از پیش تعیین شده نسبت به سرمایه گذاری 12 هزار میلیاردی 

در بازار سهام اقدام کرده است.
علیرضا میر محمدصادقی در گفت وگو با ایسنا توضیح داد: با توجه به تالطمی 
که در مقطعی در بازار ســرمایه ایجاد و بحث سرمایه گذاری یک  درصدی از منابع 
صندوق توسعه ملی پیش آمد، طبق محاسبات صورت گرفته بر مبنای منابع ورودی 
به صندوق، مقرر شــد معادل ریالی ۵10 میلیون دالر به صورت تدریجی در بازار 
 )ETS( ســهام سرمایه گذاری شود که این مبلغ به نرخ سامانه معامالت الکترونیک
حدود 12 هزار میلیارد تومان است. به گفته این عضو هیئت عامل صندوق توسعه 
ملی تاکنون چهار هزارمیلیارد تومان از رقم پیش بینی شــده 12 هزار میلیاردی از 
سمت صندوق توسعه ملی به بازار ســهام تزریق شده است و هشت هزار میلیارد 
تومان دیگر نیز به صورت اقســاط 6۵0 میلیارد تومانی پرداخت خواهد شــد که 
احتماال تا یکســال آینده تکمیل می شود. میر محمدصادقی در رابطه با اینکه این 
تزریق پول چه منفعتی برای صندوق توســعه ملی دارد و ســرانجام این 12 هزار 
میلیارد تومان چه خواهد شــد، یادآور شــد: این مبلغ به صورت قرارداد پنج ساله 
و در چند قرارداد پیش بینی شــده اســت که قابلیت تمدید دارد؛ به طوری که هر 
میلیارد تومان قراردادی جداگانه دارد و از زمان انعقاد، پنج سال بعد سررسید   6۵0
خواهد شــد. در ازای این ســرمایه گذاری نیز سود ثابت شده ای در اختیار صندوق 
توسعه ملی قرار می گیرد و ما می توانیم در پایان دوره، سرمایه اولیه را برداشت کنیم.

ادامه رشد بورس در سال جاری
بورس اوراق بهادار تهران دیروز هم روند کامال رو به رشد خود در سال جاری 
را         در پی گرفت، به گونه ای که در پایان معامالت با افزایش 91۵2 واحد به رقم یک 
میلیون و ۵۵2 هزار و 999 واحد رســید. همچنین شاخص کل با معیار هم وزن با 
رشــد 2692 واحد به رقم 429 هزار و 11 واحد رسید. ارزش بازار در بورس تهران 
به بیش از 6 میلیون و 177 هزار میلیارد تومان رسید. معامله گران دیروز در بورس 
تهــران بیش از 11.6 میلیارد ســهام، حق تقدم و اوراق مالــی در قالب 678 هزار 
فقــره معامله و به ارزش 6043 میلیارد تومان دادوســتد کردند. به گزارش فارس، 
دیروز همه شــاخص های بورس سبز شــدند به گونه ای که شاخص کل و شاخص 
قیمت با معیار وزنیـ  ارزشی نسبت به روز گذشته ۵9 صدم درصد افزایش یافتند. 
این دو شــاخص با معیار هم وزن 63 صدم درصد رشد کردند. شاخص آزاد شناور 
۵2 صدم درصد افزایش یافت، شاخص بازار اول بورس 67 صدم درصد افزایش یافت 

و شاخص بازار دوم بورس 49 صدم درصد رشد کرد.

اقتصادی

جدول نرخ سکه و ارز
قیمت )به تومان(نوع سکه

13/332/000سکه تمام طرح جدید
12/299/100سکه تمام طرح قدیم

7/34۵/000نیم سکه
4/3۵2/000ربع سکه

2/6۵2/000گرمی
1/301/200هر گرم طالی 18 عیار

نوع ارز
28/113دالر
29/926یورو
3۵/020پوند

1/910لیر ترکیه
7/672درهم امارات

19/4دینار عراق

صفحه ۴
دو شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱
۷ شوال ۱۴۴۳ - شماره ۲۳۰۱۸

تسلیت
جناب آقای محمدعلی طاقداریان

مدیرمحترم سازمان شهرستان های موسسه کیهان
درگذشت برادر گرامیتان را تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن عزیز سفرکرده علو درجات 

واسعه الهی و برای جناب عالی و خانواده محترم و سایر بازماندگان صبر و شکیبائی آرزو می کنیم.
سرپرستی روزنامه کیهان در استان چهارمحال و بختیاری

*مزایدهگذار: شرکت خانه سازی رزمندگان استان گیالن به شماره ثبت 2864
*شرکت خانه سازی رزمندگان اســتان گیالن قصد دارد ششدانگ یک قطعه 
ملک دارای ســند مالکیت واقع در شــهر انزلی را به شرح ذیل از طریق مزایده 

واگذار نماید:
ششــدانگ یک قطعه ملک به مســاحت 326/85 متر واقع در اســتان گیالن- شــهر 
بندرانزلی- خیابان شهید مفتح )ناصرخسرو(- میدان مادر- کوچه بن بست دوم موج شکن
* افراد متقاضی می توانند جهت دریافت فرم مزایده از ســاعت 9 صبح لغایت 14 
عصر مورخ 1401/02/24 لغایت 1401/02/28 )به استثنای ایام تعطیل رسمی( به 
دفتر شــرکت خانه سازی رزمندگان استان گیالن واقع در استان گیالن- رشت- خ 
شهدا-  روبروی پمپ ســی ان جی- ساختمان صفه- طبقه 5- کدپستی -41768
94641. تلفــن 33849094-013 حاضر گردند و اســناد فراخوان را پس از 
تکمیل و در قالب پاکت مهر و الک شــده به دفتر شرکت تحویل و رسید دریافت 
نمایند. پاکت ها راس ساعت 10 صبح مورخ 1401/03/04 بازگشایی خواهد شد. 

* شرکت مزایده گذار در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
* هزینه آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد.

شرکت خانه سازی رزمندگان استان گیالن

رونوشت آگهی حصر وراثت
لو دارای شماره شناسنامه 871 به شرح دادخواست  آقای جمشید خدابنده 
00144 / 111م از این حوزه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان نبی ا... خدابنده لو به شماره شناسنامه 8 در تاریخ 
12 / 11 / 90 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 

آن متوفی منحصر است به: 
1- جمشید خدابنده لو فرزند نبی ا... شماره شناسنامه 871 پسر متوفی

2- لیال خدابنده لو فرزند نبی ا... شماره شناسنامه 7 دختر متوفی
3- اکرم خدابنده لو فرزند نبی ا... شماره شناسنامه 872 دختر متوفی
4- مریم خدابنده لو فرزند نبی ا... شماره شناسنامه 718 دختر متوفی
۵- اعظم خدابنده لو فرزند نبی ا... شماره شناسنامه 672 دختر متوفی

6- رخابه خدابنده لو فرزند نبی ا... شماره شناسنامه 4۵6 همسر دائمی متوفی
آگهی  نوبت  یک  در  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک 
باشد  او  نزد  از متوفی  یا وصیت نامه  و  اعتراضی دارد  تا هر کسی  می نماید 
تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه تقدیم دارد و اال گواهی صادر  از 

خواهد شد.
شورای حل اختالف کبودر آهنگ

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 

و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شــماره 140160326005000075 مورخه 1401/02/10 هیئت اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان  های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
نهاوند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی کیومرث خزائی به شماره شناسنامه 476 و به شماره ملی 
3309378942 صادره از کنگاور فرزند محمدکریم در ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی آبیزار به 
مساحت 61557/40 مترمربع قسمتی از پالک یک اصلی بخش چهار حوزه ثبتی شهرستان نهاوند که 
حقوق ارتفاقی ندارد خریداری از مالک رســمی عزیزاله خان خزائی محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نسبت به 
صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید،  ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول- دوشنبه 1401/02/19       تاریخ انتشار نوبت دوم- چهارشنبه 1401/03/04

علیرضا غالمی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نهاوند 
م الف1۳62

)احضاریه تعزیرات حکومتی(
بــا توجه به متواری بودن آقای علیرضــا خدابنده لو فرزند 
الماس به شماره ملی 4360561954 متهم پرونده کالسه 
140100126015000052 با اتهام گرانفروشــی در ارائه 
خدمــات، وفق ماده 174 قانون آئین  دادرســی کیفری از 
تاریخ انتشــار این آگهی یک ماه بــه نامبرده فرصت داده 
می شود که در شــعبه اول هیئت بدوی تعزیرات حکومتی 
همــدان جهت دفاع از خود حاضر،  در غیر این صورت رای 

غیابی وفق مقررات صادر خواهد شد.
»دفتر شعبه هیئت اول بدوی 
تعزیرات حکومتی همدان- عیدی«

)احضاریه تعزیرات حکومتی(
با توجه به متواری بــودن آقای بهروز کوهی  فرزندامرا... 
به شــماره ملــی 4040160916 متهم پرونده کالســه 
140100126015000046 با اتهام تقلب در ارائه خدمات، 
وفق ماده 174 قانون آئین  دادرسی کیفری از تاریخ انتشار 
این آگهی یک ماه به نامبرده فرصت داده می شــود که در 
شــعبه اول هیئت بدوی تعزیرات حکومتی همدان جهت 
دفــاع از خود حاضر،  در غیر این صــورت رای غیابی وفق 

مقررات صادر خواهد شد.
»دفتر شعبه هیئت اول بدوی 
تعزیرات حکومتی همدان- عیدی«

)احضاریه تعزیرات حکومتی(
بــا توجه به متواری بودن آقای علیرضــا خدابنده لو فرزند 
الماس به شماره ملی 4360561954 متهم پرونده کالسه 
140100126015000080 با اتهام گرانفروشــی در ارائه 
خدمــات، وفق ماده 174 قانون آئین  دادرســی کیفری از 
تاریخ انتشــار این آگهی یک ماه بــه نامبرده فرصت داده 
می شود که در شــعبه اول هیئت بدوی تعزیرات حکومتی 
همــدان جهت دفاع از خود حاضر،  در غیر این صورت رای 

غیابی وفق مقررات صادر خواهد شد.
»دفتر شعبه هیئت اول بدوی 
تعزیرات حکومتی همدان- عیدی«

آگهی افراز
پالک مورد افراز: ششدانگ پالک 7 فرعی 9069 اصلی بخش 21 یزد

خواهان: آقای محمد اســالمی فرزند حبیب، شماره ملی 4489966512 به نشانی: 
میبد- شهیدیه- جنب تاالر الماس- فروشگاه خلیج فارس- کدپستی 8964110006

خوانده: خانم ثریا تقوی فرزند سیدضیاء
نظر به اینکه خواهان ها بموجب دادخواســت افراز وارده 784 مورخه 1401/01/15 
تقاضای افراز سهم مشاعی خود از پالک فوق را نموده است و اعالم نموده اند که از 
اقامتگاه شما اطالعی ندارد لذا از طریق صدور آگهی به استناد آیین نامه قانون افراز 
و فروش امالک مشاع به اشخاصی که در پالک فوق ذینفع هستند اعالم می گردد 
که افراز سهمی خواهان از ساعت 8 صبح روز سه شنبه 1401/05/11 در محل وقوع 
ملک مرقوم به عمل خواهد آمد. لذا کلیه افراد ذینفع می توانند در محل وقوع ملک 
حضور بهم رســانند و چنانچه اظهارنظری دارند به نمایندهونقشهبردار اعزامی 

ابراز دارند. ضمنا عدم حضور مانع از انجام عملیات افراز نخواهد شد.
سیدمحمد طبایی زاده
 سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان میبد

آگهی افراز
پالک مورد افراز: ششدانگ پالک 6 فرعی 9069 اصلی بخش 21 یزد

خواهان: آقای محمد اســالمی فرزند حبیب، شماره ملی 4489966512 به نشانی: 
میبد- شهیدیه- جنب تاالر الماس- فروشگاه خلیج فارس- کدپستی 8964110006

خوانده: خانم ثریا تقوی فرزند سیدضیاء
نظر به اینکه خواهان ها بموجب دادخواســت افراز وارده 783 مورخه 1401/01/15 
تقاضای افراز سهم مشاعی خود از پالک فوق را نموده است و اعالم نموده اند که از 
اقامتگاه شما اطالعی ندارد لذا از طریق صدور آگهی به استناد آیین نامه قانون افراز 
و فروش امالک مشاع به اشخاصی که در پالک فوق ذینفع هستند اعالم می گردد 
که افراز سهمی خواهان  از ساعت 8 صبح روز سه شنبه 1401/05/11 در محل وقوع 
ملک مرقوم به عمل خواهد آمد. لذا کلیه افراد ذینفع می توانند در محل وقوع ملک 
حضور بهم رســانند و چنانچه اظهارنظری دارند به نمایندهونقشهبردار اعزامی 

ابراز دارند. ضمنا عدم حضور مانع از انجام عملیات افراز نخواهد شد.
سیدمحمد طبایی زاده
 سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان میبد

آگهی مناقصه عمومی شهرداری کاج
شهرداریکاج از توابع استان چهارمحال و بختیاری در نظر دارد نسبت 
به عملیات پخت مقدار 180 تن قیر و تبدیل به آسفالت از طریق مناقصه 
عمومی اقدام نماید. از پیمانکاران واجد شــرایط دعوت به عمل می آید از 
تاریخ 1401/2/22 به مدت 4 روز از ســاعت 8 الی 14 به شهرداری کاج 

مراجعه و نسبت به تهیه اوراق و اقدامات بعدی اقدام نمایند.

آگهی مناقصه عمومی شهرداری کاج
شهرداریکاج از توابع استان چهارمحال و بختیاری در نظر دارد نسبت به 
عملیات پخش آســفالت به صورت دستی به مقدار حدود 3000 تن از طریق 
مناقصــه عمومی اقدام نماید. لذا از پیمانکاران واجد شــرایط دعوت به عمل 
می آیــد از تاریخ 1401/2/22 به مدت 4 روز از ســاعت 8 صبح الی 14 به 
شهرداری کاج مراجعه و نسبت به تهیه اوراق و اقدامات بعدی اقدام نمایند.

برگ سبز خودرو کامیونت – کفی بغلدار فلزی بازشو سیستم جک 
تیپ N721 – N60WKLA مدل 2017 ظرفیت جمعا ۵97۵ کیلوگرم 
 ISF38S414189877991به رنگ سفید- روغنی به شماره موتور
پالک  شماره  به   LJ11RDBD۵H8002۵32 شاسی  شماره   به 
ایران 23 - ۵۵8 ع 43 به نام اسفندیار رئیسی اردلی مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط است.

آگهی موضوع ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 

و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139960309001001033 مورخه 99/5/23 کالسه 1399114409001000064 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حــوزه ثبت ملک منطقه یک قزوین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی یحیی 
نصری فرزند بشــیر کدملی 4321560111 صادره قزوین ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 
193/80 مترمربع پالک 2 فرعی از 75 اصلی بخش 4 جنوب شــرق قزوین که در سهم مالک 
متن قرار گرفته گردیده اســت لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/2/19 تاریخ انتشار نوبت اول: 14101/2/4  

شعبانی عسگری -مدیر واحد حوزه ثبت ملک منطقه ۱ قزوین

آگهی دعوت از سهامداران به جلسه مجمع عمومی عادی 
سالیانه شرکت انتشارات خوارزمی )سهامی خاص(

شماره ثبت ۱۲۳۹5 شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۰۰۴6
بدینوســیله از کلیه ســهامداران محترم شرکت انتشــارات خوارزمی )سهامی 
خاص( دعوت می گردد تا در جلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه که در روز 
شــنبه 1401/02/31 ساعت 11:00 در نشانی تهران خیابان ولی عصر باالتر از 
میدان ولی عصر تقاطع خیابان زرتشت غربی جنب بانک تجارت پالک 2 طبقه 

5 کدپستی 1415863965 برگزار می گردد حضور بهم رسانند.
دستورجلسه:

1- انتخاب اعضای هیئت مدیره
2- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل

3- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی های شرکت
هیئت مدیره
شرکت انتشارات خوارزمی)سهامی خاص(

آگهی رای هیئت قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر آرای صادره هیئت تعیین تکلیف مســتقر در ثبت اســناد و امالک شهرســتان سنندج، 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیان ذیل تایید گردیده لذا بدینوســیله مشــخصات امالک 
در دو نوبــت بــه فاصله 15 روز جهت اطالع عموم در روزنامه کثیراالنتشــار و محلی آگهی 
می گردد. در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نمایند و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نموده و گواهی اخذ و تحویل اداره 
ثبت نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض سند مالکیت 
 طبق مقررات صادر خواهد شــد. صدور ســند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیست. 
تاریخ نوبت اول: 1401/2/4                                         تاریخ نوبت دوم: 1401/2/19
بخش 3: 1- ششــدانگ یک قطعــه زمین مزروعی به نــام آقای بهاالدیــن جبالی فرزند 
محی الدین شماره شناســنامه 396 صادره سنندج کد ملی 3731771446 تحت پالک 761 
فرعی از 2713 اصلی بخش 3 سنندج به مساحت 1178/52 مترمربع که از نسق آقای محمد 
ارشدی به آدرس سنندج روســتای آساوله برابر شهرک صنعتی ناحیه 3 داخل رودخانه برابر 

کارخانه سنگ بری کردستان
بهنام قباد- رئیس ثبت منطقه یک سنندج

»آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی«

نظر به دســتور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختما ن های فاقد 
سند رســمی مصوب 1390/9/20 و برابر رای شــماره 140060310013021622 
مــورخ 1400/11/10 هیئت قانون تعیین تکلیــف... موضوع ماده یک قانون مذکور 
مســتقر در واحد ثبتی... چمســتان... تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای/
خانم علی قاســمی فرزند قاسم نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی/
به مســاحت257/90 مترمربع به شماره پالک 354 فرعی از 41 اصلی واقع در قریه 
سنگین ده بخش 11خریداری شده از آقای جابر قاسمی  مالک رسمی محرز گردیده 
است لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز 
از طریق این روزنامه و محلی/ سراســری در شهرها منتشر و در روستاها رای هیئت 
الصاق تا در صورتی که اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید 
از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل 
نماید و گواهی تقدیم دادخواســت به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت 
اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اســت و در صورتی که اعتراض در 
مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی 
محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور ســند مالکیت می نماید و صدور سند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/02/19 تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/04 

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک چمستان 
عین اله تیموری

شناســنامه مالکیت )برگ ســبز( و ســند کمپانــی خودروی 
ســواری رنــو تیــپ L90 لوگان بــه رنگ ســفید- روغنی 
مــدل 1395 به شــماره انتظامــی 972 د 94 ایــران 51 به 
شــماره موتور K4MA690-R151509 به شــماره شاسی 
NAPLSRALDG1276571 مربوط به معصومه آخوندی 

درزیکالئی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اخطار و ابالغ
آقای مهران فرید افشــار فرزند محمدرضا همســر شــما بانو مهناز افچنگی فرزند حسین به 
موجــب حکم صادره از دادگاه به دفترخانه مراجعه و تصمیم بر مطلقه نمودن خود را دارد. لذا 
به موجب این آگهی به شــما اخطار و ابالغ می گردد که پس از نشــر آن ظرف یک هفته به 
دفترخانه مراجعه و ذیل اوراق و اسناد را امضاء در غیر این صورت طالق همسر شما یکطرفه 
به ثبت خواهد رســید. طبق دادنامه شــماره 140025390011977289 صادره از شعبه یک 

دادگاه خانواده شهرستان سبزوار نشانی دفترخانه: سبزوار- دور میدان شهید بهشتی.

ابراهیم کوشکی- سردفتر ازدواج ۲ و طالق ۱ سبزوار

آگهی دعوت از بستانکاران و بدهکاران 
شرکت تولیدی صنعتی کوالسکو محالت )در حال تصفیه( نوبت اول

احترامــا بدینوســیله از تمام اشــخاص حقیقی و حقوقی که از شــرکت مذکور مطالباتــی دارند و یا 
به هر نحوی به شــرکت موصوف بدهکار می باشــند تقاضا می شود نســبت به ارائه اسناد و مدارک 
مســتدل خویش حداکثر 6 ماه از تاریخ درج آگهی به مدیر تصفیه- تورج کی نژاد- به شــماره تماس 
09121327213 اقدام نمایند. بدیهی است بعد از انقضا مدت تعیین شده اسناد و مدارک پذیرفته 

تورج کی نژادنخواهد شد و مسئولیت آن با ذینفعان می باشد.
 مدیرتصفیه شرکت تولیدی صنعتی کوالسکو محالت-  در حال تصفیه

 بــرگ ســبز )شناســنامه( خــودرو ســواری سیســتم پژو مــدل 1400 
 139B0261723 به رنگ خاکستری- متالیک شماره موتور PARS-TU5 تیپ
 شماره شاســی NAAN11FE1MK150438 و شماره پالک ایران84
247 ق 79 بــه نام صدیق بهمن زاده مفقودگردیده و از درجه اعتبار ســاقط 

است. بندرعباس

شناســنامه مالکیــت )بــرگ ســبز( خــودرو ون زامیاد 
آبــی-  رنــگ  بــه   1396 مــدل   Z24NIB تیــپ 
روغنــی به شــماره انتظامــی 234 ه  11 ایــران 82 به 
شــماره موتــور Z24751623Z بــه شــماره شاســی

علــی   بــه  مربــوط   NAZPL140BH0484858
باباخواجوی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

معاون وزیر اقتصاد درباره تغییر در شیوه 
پرداخت یارانه نان گفــت: در فرآیند جدید، 
یارانه مستقیم به مصرف کننده نهایی پرداخت 

می شود.
هادی ســبحانیان در برنامه  تلویزیونی جهان آرا 
اظهار کرد: براساس قانون بودجه سال 1400، دولت 
باید ارز ترجیحی را حذف می کرد و همین تکلیف در 
بودجه سال 1401 مجدداً تعیین شد. این کار به این 
معنا نیســت که ما یارانه ای که به مردم می دادیم را 
حذف کنیم بلکه در حال ساماندهی یارانه ها هستیم. 
در این فرآیند جدید یارانه مستقیم به مصرف کننده 
نهایی پرداخت می شود. در این بحث تنها نوع پرداخت 

تغییر می کند که بسیار کارآمدتر است.
وی تأکید کرد: اگر ظرفیت این وجود داشت که 
چرخه ورود و مصرف کاال قابل نظارت باشد این کار 

انجام می شد اما چنین زیرساختی وجود ندارد. در حال 
حاضر یک کیسه آرد 40 کیلوگرمی حدود 38هزارتومان 
اســت در حالی که همین کیسه آرد در مرز نزدیک به 
800 هزار تومان اســت. ایــن اختالف قیمت ظرفیت 
قاچاق بســیار باالیی ایجاد می کند. این فرایند ممکن 

است تأمین نان مردم را با مشکل مواجه کند.
سبحانیان در خصوص اصالح ارز ترجیحی آرد و 
تأثیر آن بر قیمت نان گفت: مشخصاً قرار نیست نان 
گران شــود و به جای آن یارانه پرداخت شود، بلکه 
دولت می خواهد نان را با 10 درصد قیمت پایین تر 
به دســت مردم برســاند. در این بحث یارانه به نانوا 
داده می شود. این کار نیز بر اساس تراکنش های نانوا 
انجام خواهد شد. با این کار موضوعیت قاچاق از بین 
 خواهد رفت، از ســوی دیگر نیــز مردم نان را گران 

نخریدند.

نتایج مثبت طرح وزارت اقتصاد
درهمین حال یک کارشناس اقتصادی با اشاره به 
طرح وزارت اقتصاد پیرامون اصالح یارانه نان سنتی 
اظهار داشــت: در طرح وزارت اقتصاد، هیچ سهمیه 
بندی برای نان وجود ندارد و دولت را درگیر هیچ گونه 
تغییر قیمت و چند نرخی کردن نمی کند که به دنبال 
آن در شرایط فعلی زمینه شوک به مردم و ایجاد تورم 
را مهیا کند. مجید شاکری در گفت وگو با خبرگزاری 
فارس افزود: بر مبنای این طرح نقطه پرداخت یارانه 
از ابتدای زنجیره را به حلقه یکی مانده به آخر منتقل 
کرده اســت و با این تدبیر چند نتیجه بدست آورده 
اســت. وی در بیان دستاوردهای این طرح بیان کرد: 
اولین نکته مثبت این طرح آن اســت که قیمت آرد 
را آزاد می کنــد اما قیمت نان ثابت باقی می ماند، به 
عبارت دیگر این طرح کشــور را از تبعات اجتماعی 

اصالح یارانه نان مصون می دارد، در حالی که مسئله 
قاچاق تــا حد قابل توجهی در این طرح حل خواهد 
شد. این کارشناس ادامه داد: با این طرح بدون ایجاد 
خرید تضمینی گسترده به سوال اقتصادی بودن کاشت 
گندم به جای سایر محصوالت پاسخ داده خواهد شد.
شــاکری تاکید کرد: با ایده وزارت اقتصاد، روی 
اطالعات خرید داده کاوی انجام شــده و مصارف غیر 
متعارف نظیر خرید نان برای گاوداری ها مشــخص 
خواهد شــد، نکته مهم آن است که این اتفاق یعنی 
جلوگیری انحراف از مصارف خانواده بدون ایجاد هیچ 
اصطکاک اجتماعــی رخ می دهد. وی عنوان کرد: با 
این طرح ابزار حکمرانی جدیدی در اختیار دولت قرار 
می گیرد که مشــخصا زمینه پرداخت یارانه مشخص 
روی کاالی مشخص به فرد مشخص در جای مشخص 
را فراهم کرده و معنای بسیاری از موارد تغییر می کند.

معاون وزیر اقتصاد:

روش پرداخت یارانه نان به نفع مصرف کننده نهایی 
اصالح می شود

تشدید بحران مواد غذایی در غرب 

افزایش 5 برابری قیمت روغن در آلمان تا هجوم مردم به بانک های غذا در آمریکا
تشــدید بحران گرانی مــواد غذایی در غرب 
ســبب افزایش 5 برابری قیمت روغن در آلمان و 
 کمبود مواد غذایی در بانک های غذا در آمریکا شده 

است.
به گــزارش فارس به نقــل از iamexpat تا همین 
چند ماه پیش هر بطری یک لیتری روغن آفتابگردان در 
آلمان زیر یک یورو به فروش می رسید اما با آغاز درگیری 
نظامی در اوکراین و هجوم مردم برای جارو کردن قفسه ها 
از ترس تبعات جنگ، برای چند هفته فروشگاه ها روغنی 

برای فروش به مردم نداشتند.
البته چند روزی است که روغن به قفسه فروشگاه های 

آلمان بازگشــته اما این اتفاق با بیش از ۵ برابر قیمت رخ 
داده است.

گزارش های میدانی نشان می دهد که بطری های یک 
لیتری روغن مایع آفتاب گردان در آلمان هم اکنون 4.99 

یورو به فروش  می رسند.
از سوی دیگر، خبرگزاری تسنیم هم نوشت باال رفتن 
قیمت ها بسیاری از مردم را در آمریکا به سمت بانک های 
غذا کشانده اما تورم باال تامین غذا برای این بانک ها را هم 
با مشــکل مواجه کرده  اســت. یک بانک  غذا با نام »فارم 
شــیر« از مردم خواسته غذاهای کنسروی و فاسد نشدنی 
خود را کنار صندوق های پست قرار دهند تا بانک های غذا 

بتوانند از آن ها استفاده کنند. طبق گفته »ریتا فرانکیز«؛ 
یکی از افرادی که در صف مقابل یکی از این بانک های غذا 
ایســتاده بود و به تازگی یک عمل پیوند ریه داشته گفت 
تمام درآمدش صرف بیمه درمانی اش می شود و افزود: »فقرا 
روزبه روز فقیرتر می شــوند. آنها کار می کنند اما چیزی به 

دست نمی آورند.« 
افزایش قیمت نان در آمریکا

در چنیــن وضعی، وبگاه شــبکه خبــری آمریکایی 
سی بی اس از افزایش قیمت های نان و برخی اقالم غذایی 
در فروشــگاه های مواد غذایی و رســتوران های آمریکا در 

فصل تابستان خبر داد.

به گزارش  یک نانوایی معروف در »بالتیمور« که نان 
را به خواربارفروشی ها و رستوران ها می فرستد اعالم کرده 
که به دلیل کمبود مواد اولیه، دچار مشکل شده است. یکی 
از مالکان  نانوایی »اچ اند اس«  گفت: »شما شاهد افزایش 
دیگری در ماه جوالی ]تیرماه[ خواهید بود که بر افزایش 
3۵ درصدی نرخ آرد تاثیر خواهد گذاشت. این مسئله به 

شدت به جنگ اوکراین و روسیه مرتبط است.«
»راب مک کی«؛ رئیس و مدیر عامل انجمن نانوایان 
آمریکا، افزود: »متاسفانه این هزینه ها باید بر عهده مصرف 
کنندگان باشد و آسیب پذیرترین افراد جامعه ما بیشتر از 

هر کس دیگری این احساس را خواهند داشت.«

رئیس هیئــت مدیره انجمن ســازندگان 
تجهیزات صنعت نفت از توان باالی سازندگان 

ایرانی در ساخت تجهیزات نفتی خبرداد .
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، احسان ثقفی 
درباره وضعیت ساخت تجهیزات صنعت نفت تصریح 
کرد: توان تامین تجهیزات برای رسیدن تولید نفت به 
پنج میلیون و 700 هزار بشــکه مد نظر وزارت نفت و 
حتی تا 10 میلیون بشــکه را هم داریم و فقط وزارت 

نفت است که باید بتواند سرمایه جذب کند.

او ادامه داد: امسال سه اولویت دانش بنیان کردن 
شرکت های عضو انجمن، اشتغالزایی پایدار و افزایش 
تولید را در دستور کار داریم که الزمه آن، ثابت ماندن 
مقررات است. رئیس هیئت مدیره انجمن سازندگان 
تجهیزات صنعت نفت با اشــاره به حقوق های باال در 
صنعت نفت کشــور، افزود: افزایش ناگهانی حقوق ها 
ســبب شد تا با مشکل تأمین مالی مواجه شویم؛ زیرا 
90 درصــد ارزش هر پروژه تا زمان اتمام کار، هزینه 
می شود. البته اخراج و تعدیل نیرو نخواهیم داشت؛ اما 

قرارداد های تولید باید متناســب با افزایش حقوق ها، 
تعدیل شوند وگرنه شرکت ها ممکن است به تعطیلی 

برسند. 
ثقفی با بیان اینکه حذف ارز 4200 تومانی الزمه 
اقتصاد ایران بود، زیرا رانت به وجود می آورد، تصریح 
کرد: اما اصالحات ارزی باید همراه با اجرای مقدماتی 

باشد که به بخش خصوصی آسیب نرسد.
گفتنی اســت، طبق اطالعات دریافتی از انجمن 
سازندگان تجهیزات صنعت نفت، 8۵ درصد تجهیزات 

نفت در داخل توانایی ســاخت دارد و 70 درصد این 
تجهیزات، تمام فرآیند های الزم را طی کرده اند و در 
پروژه ها استفاده می شوند اما فاصله 1۵ درصدی مربوط  
به واردات اســت چرا که مدیران خطرپذیر نشده اند و 
ساخت داخلی بار اول را استفاده نمی کنند. یک علت 
دیگر آن هم، شاید این باشد که قیمت تمام شده داخلی 
ممکن اســت باالتر باشد؛ در حالی وزارت نفت هزینه 
خرید تجهیزات خارجی را نقدی می پردازد اما این کار 

را برای تجهیزات داخلی انجام نمی دهد.

انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت:

سازندگان ایرانی توان ساخت تجهیزات تولید نفت تا 10میلیون بشکه را دارند

ادامه از صفحه ۶

ســواری  خــودرو  ســبز  بــرگ 
 ســایپا 131SL بــه شــماره پالک

9۶۶ ق 1۶- ایــران 14 به رنگ 
سفید روغنی مدل 1390 شماره 
شــماره  و   4425۶19 موتــور 
 S3412290379912 شاســی
مفقــود شــده و از درجــه اعتبار 

ساقط می باشد.

بــرگ ســبز خــودروی پرایــد مدل 
1394 به شــماره پالک 757 ط 88 
 131SE ایران 54 رنگ ســفید تیپ
به شماره موتور 5484937 و شماره 
شاســی 411100F1173۶14 به 
مالکیت محمدجواد رعیت سخویدی 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبار 

ساقط می باشد.

برگ ســبز و ســند کمپانی خودرو 
وانت ســایپا 151 به شماره پالک 
22۶ ی 43- ایــران 14 بــه رنگ 
سفید روغنی مدل 1397 شماره 
موتور  M13/۶1۶۶283 و شماره 
 NAS451100J4984304 شاسی
مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.

برگ ســبز خــودرو ســواری پراید 
132 به شــماره پــالک 821 م ۶9 
ایــران 14 بــه رنگ نــوک مدادی 
متالیک مدل 1389 شــماره موتور 
شاســی  شــماره  و   3445555
مفقــود   S142228915۶43۶
 شــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

می باشد.

برگ سبز، سند کمپانی، کارت خودرو 
وانت پیــکان دوگانه ســوز فابریک 
مــدل 1389 بــه رنــگ ســفید به 
شماره پالک 579 ج 23- ایران ۶4، 
شماره موتور 9۶277433 و شماره 
 NAAA4۶AA980143248 شاسی
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبار 

ساقط می باشد.

برگ ســبز خودرو سواری پراید 
پــالک  شــماره  بــه   141DLXi

بــه   24 ایــران  ن 23-   899
رنگ سفید مدل 138۶ شماره 
موتــور  2038205 و شــماره 
 S148228۶214750 شاسی 
مفقــود شــده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

آگهی های
مفقودی

شناســنامه سبز مالکیت پژو 20۶ تیپ 
دو 1401 بــه شاســی nj280918 و 
شــهربانی92۶م95- ایران 40 مفقود 

و فاقد اعتبار است.


