
و طال گرانی دلیل به بدلیجات بازار رونق به اشاره با جواهر و طال اتحادیه رئیس

درصد بـه  10 بـازار در طال فروش و خرید میزان گذشـته سـال دو بـا مقایسـه در

است. رسیده

کرد: اظهار ، طال فروش و خرید بـازار وضعیت بـه اشاره با بران شیشه هوشنگ

کاهش درصد از10   کمتر به گذشته سال دو به نسبت بازار در طال معامالت میزان

ها کارگاه بقـیه و هستند تعطیل طال ساخت هاي کارگاه درصد چراکه  80 یافت،

کاهش و طال گرانی آن دلیل که کنند می فعالیت خود ظرفیت 20درصد بــــــا  

است. مردم خرید قدرت

گرانی دلیل بـه اینکه بـیان با وي

خرید بــه اقـدام بیشـتر مردم طال

خصوص در کنند، می نقــــــره

نیز ارزش بـا مصنوع این وضعیت

اونس اینکه بـــه توجه بــا گفت:

می محاسبـه آزاد ارز بـا نیز نقـره

همانند و داشــته قـیمت افزایش مصنوعات دیگر و طال همانند نیز فلز این شـود،

ندارد. خریدار گذشته

داد: توضیح است، گرفته رونق طال جاي به نقره بازار آیا اینکه خصوص در وي

بـا نیز نقـره قـیمت اما داشـته، رونق همواره و اسـت گرانبها فلزات جزو نیز نقره

است. رفته باال ارز قیمت افزایش

یک نشـده سـاخته طالي گرم یک حـاضر حـال در اینکه بـه اشاره با بران شیشه

میلیون حـدود 1/5 سـاخت هزینه احتساب با که است تومان هزار و200    میلیون

پایین، مالی تمکن دلیل بـه جوان هاي زوج بـرخی حـتی گفت: شـود، می تومان

بـه اینکه بر تاکید با کنند.وي خریداري طال حلقه جاي به مسی حلقه است ممکن

اســت، گرفته رونق بــدلیجات بـازار امروز نقـره، و طال مصنوعات گرانی دلیل

بـودن، وارداتی دلیل بـه اما گرفته، رونق بـدلیجات بـازار اکنون متاسفانه گفت:

و نیستند ماندگار طال همانند اما دارد، را خود زیبایی اگرچه و دارند باالیی قیمت

شود. می زمانکدر مرور به

اسـتفاده مورد دنیا تمام در بـدلیجات اینکه بـیان بـا جواهر و طال اتحادیه رئیس

جاي را طال خود خریدهاي سبـد در ها ایرانی همواره کرد: اظهار گیرد، می قرار

صفر بـه تقریبـا گرانبـها فلز این خرید آن، گرانی دلیل بـه امروز که بـودند داده

است. رسیده

آذربـایجان در ها تعاونی کارکرد از اسـتاندار انتقاد

غربی

جذب در موفق هاي اسـتان جزو غربـی آذربـایجان

اسـتان سـهم باید تعاون وزارت و است تسهیالت این

کند. پرداخت عادالنه بطور را

اجتماعـی رفـاه و کار تعـاون، وزارت تعاون معاون

پروژه بــراي تســهیالت تومان میلیارد گفت:   390

آذربــایجان بـراي ماده  56 و متقـاضی تعاونی هاي

یافت. تخصیص غربی

جلســه در غربــی آذربـایجان بـه سـفر طی کبـیري

بــا اســتان هاي تعاونی مشکالت و مســائل بررسـی

رفاه و کار تعاون، وزارت تعاون معاون حــــــضور

تسهیالت تومان میلیارد تخصیص   390 از اجتماعی،

56بـراي ماده   و متقـاضی تعاونی هاي پروژه بـراي

داد. خبر غربی آذربایجان

از را مشکالت احــصاي و تعاون بــخش توسـعه وي

بیشــتر و دانســت اســتانی ســفرهاي اهداف جمله

بـا مند، نظام شفافیت نبود بخاطر ها تعاونی مشکالت

کرد. عنوان قانونی بستر بودن فراهم وجود

بــر نظارت فرایند ارتقـاي بـراي داد: ادامه کبـیري

حسابرســی   و نظارت اعتبـارات ها تعاونی کارکرد

است. شده برابر

نیز غربی آذربایجان استاندار شهریاري محمدمهدي

هاي ظرفیت استان این اینکه به اشاره با جلسه این در

این باید گفت: دارد، اقتصادي توسعه براي اي ویژه

تعاونی مشـارکت و گذاري سرمایه براي ها ظرفیت

یافت. دست مطلوب اشتغال به بتوان تا شود مهیا ها

نتوانسـته بخوبـی هنوز تعاون بخش اینکه بیان با وي

کند، نقــش ایفاي کشـور اقـتصادي فرآیندهاي در

شکوفایی بــراي قــانونی بسـترهاي چه اگر افزود:

کارکرد رفتن انحراف به اما است فراهم تعاون بخش

خدشـه آنها به نسبت عمومی اعتماد ها تعاونی عمده

شد. دار

بسـتر اسـتان اقتصادي هاي ظرفیت گفت: شهریاري

در تاکنون اما هاست تعاونی مشارکت براي مناسبی

است. شده کوتاهی زمینه این

هاي شــرکت تشکیل غربــی آذربــایجان اسـتاندار

بـرنامه جمله از را شهرستانها عمران و توسعه تعاونی

صورت در : گفت و برشـــــــمرد دار اولویت هاي

می ها تعاونی این ویژه اعتبــــــاري خط اختصاص

باشند. عدالت برقراري براي خوبی فرصت توانند

شـــــــهریاري،

عادالنه تخصیص

از اســـتان ســهم

اشـتغال تسهیالت

روسـتایی پایدار

خواســـتار نیز را

افزود: و شـــــد

غربی آذربایجان

اسـت تسهیالت این جذب در موفق هاي استان جزو

عادالنه بــطور را اســتان سـهم بـاید تعاون وزارت و

کند. پرداخت

جدي حسابرسـی و نظارت ضرورت بر ادامه در وي

تاکید ها تعاونی هاي شــرکت مالی فرآیندهاي بـر

کرد.

ماموران تالش با گفت: بازرگان گمرك مدیرکل    

از مخدر مواد کیلوگرم بر200    افزون گمرك، این

کشف گمرك این در خروجی کامیون دستگاه یک

شد. ضبط و

اظهار ایرنا خبرنگار با گو و گفت در بازگیر مجتبی

مرز از خروجی کامیون هاي کنترل حــین داشــت:

بـا خروجی کامیون به گمرك این ماموران بازرگان

کنترل براي و شده مشکوك قنادي لوازم کاالي بار

گمرك ري ایکس ســرویس بــه را کامیون بیشــتر

کردند. هدایت

ایکس در بـار بیشـتر کنترل از بـعد اینکه بـیان با وي

وجـود یـاب مـواد سگ هاي از گرفتن کمک و ري

از کرد: اضافه شد، مشخص بار داخل در مخدر مواد

از مخدر مواد کیلوگرم کامیون   200 این بـار داخل

الي البـه در ماهرانه اي بسیار طرز به که هرویین نوع

شد. ضبط و کشف بود، شده سازي جا بار

کامیون این داد: ادامه بــــازرگان گمرك مدیرکل

بعد شده کشف مخدر مواد همراه به راننده و توقیف

تحـویل قـضایی مقـام بـه قـضایی پرونده تشکیل از

شد. داده

کشـورهاي مجاورت در ماکو شهرسـتان و بازرگان

طول و دارد قـــرار جمهوري آذربـــایجان و ترکیه

در کشـورها این بـا ایران اسالمی جمهوري مرزهاي

است. کیلومتر و140    ترتیب130    به منطقه این

و شـده تأسـیس شمسـی سـال    1305 در گمرك این

بـه ترکیه و ایران کشـور 2 بـین  بـین المللی مرز تنها

حــال در ســاعته صورت  24 بــه که می رود شـمار

است. فعالیت

و امنیتی ، سیاســی معاون حـضور بـا

غربـی آذربـایجان اسـتاندار اجتماعی

عنوان بـه ایروانلو محمدي علی دکتر

شد معرفی ماکو شهرستان فرماندار

علی حـــضور بــا که مراســمی طی

و امنیتی ، سیاســـی معاون مصطفوي

، غربـی آذربایجان استاندار اجتماعی

امور مدیرکل اردبــــیلی محــــمود

تقســـیمات و انتخابـــات سیاســـی،

غربـی آذربایجان استانداري کشوري

و تامین شوراي اعضاي و جمعه امام ،

فرمانداري محــل در اداري شــوراي

از تقــــدیر بـــا ، یافت ترتیب ماکو

سرپرســـت قربـــانی خانم زحــمات

محـــــــمدي علی دکتر ، فرمانداري

جدید فرماندار عنوان بـــــه ایروانلو

. شد معرفی ماکو شهرستان

ماکو شهرستان فرمانداري گزارش به

، سیاســــــی معاون مصطفوي علی ،

آذربایجان استاندار اجتماعی و امنیتی

از تقــدیر بــا مراســم این در غربــی

ماهه چندین هاي تالش و زحــــمات

ســــمت در قربـــانی خانم ســـرکار

به اشاره با ماکو فرمانداري سرپرستی

توجه بــانوان بــه دولت این در اینکه

نصف : گفت اســــت شـــده خاصی

می تشکیل بانوان را ما جامعه جمعیت

آذربــایجان اســتان سـطح در و دهند

توانمندي و ظرفیت از نیز غربــــــی

استفاده مدیریتی هاي پست در بانوان

است. شده

و امنیتی سیاســــی، معاون

اســــــــــتاندار اجتماعی

به اشاره با آذربایجان غربی

دوره هفـــــت اجــــراي

بـا مرتبـط هاي محدودیت

در کووید19   بــــــیماري

مردم همراهی گفت: استان

و محــــدودیت ها این بـــا

دسـتاورد بهداشـتی دسـتورالعمل هاي

مدیریت زمینه در را خوبی بسیار هاي

منحـوس ویروس این شیوع کنترل و

است. داشته

محــدودیت هاي اینکه بــیان بــا وي

میـر و مرگ آمار کاهش در ترافیکی

کرونایی ویروس بــه افراد ابــتالء و

: داشـت اظهار است، بوده گذار تاثیر

سـردار شـهید طرح اجراي با همچنین

ســـطح در آذر پنجم از که ســلیمانی

شـیوع توانسـتیم شـده، اجرایی استان

حداقـــل بــه را کووید  19 بــیماري

از حاضر حال در که طوري به برسانیم

شهرســتان اسـتان،  13 17شهرسـتان   

هستند. نارنجی هم شهرستان و4  زرد

اجتماعی و امنیتی سیاســــــی معاون

قـدردانی با غربی آذربایجان استاندار

شبـــانه تالش بــا که درمانی کادر از

اضافه هستند، مردم خدمت در روزي

که خواهشمندیم استان مردم از کرد:

موج شــیوع موجب انگاري عادي بـا

نشوند. بیماري این جدید

سـال    1400، در کرد: بیان مصطفوي

شــوراهاي انتخابــات دوره ششـمین

سـیزدهمین و روسـتا و شـهر اسـالمی

را جمهوري ریاســت انتخابـات دوره

عملیاتی کارهاي که داشــت خواهیم

بــا جاري سـال اسـفند دوم نیمه از آن

شود. می آغاز نامزدها از نام ثبت

امام هاشـمی محمد میر االسالم حجت

تقدیر با مراسم این در هم ماکو جمعه

فرمانداري سرپرســـت زحـــمات از

مقــــامهاي : گفت ماکو شهرســـتان

تالش بـاید و هسـتند گذر زود دنیوي

از مردم بـه خدمت راسـتاي در نماییم

. باشیم برخوردار خداوند عنایات

فرماندار سرپرســــت قربـــانی خانم

مراســـم این در نیز ماکو شهرســـتان

مســئولیت که ماه چند این در : گفت

بـر را شهرسـتان فرمانداري سرپرست

، مردم عملکرد و نقش ام داشته عهده

تامین شوراي و اداري شوراي اعضاي

سیاسـت پیشبرد ایام در شهرستان این

آبـادانی و توسعه ، رشد ، ابالغی هاي

در کرونایی ایام در و شهرســـــــتان

ویروس بــا مقابـله و مبـارزه راسـتاي

براسـاس و بود گیر چشم بسیار کرونا

داشـــتم که اختیاراتی و مســـئولیت

نحـو به را خود وظایف و کرده تالش

دادم. انجام احسن

در اســتانی اول رتبـه کسـب قربـانی

این در بهداشتی هاي پروتکل رعایت

موفقــیت از بخشــی را کرونایی ایام

برد نام فرمانداري هاي

کسـب وي دوره در که

شد

محـــــمدي علی دکتر

فرمانـــدار ایروانلـــو

ماکو شهرســتان جدید

بـــا مراســم این در هم

اعتماد حسـن از تقـدیر

در : گفت مســــئولین

شهرســــتان در خدمتم آغازین طلیعه

مجموعه همکاري بـــا امیدوارم ماکو

بـتوانم اداري و تامین شوراي اعضاي

هاي بــرنامه پیشبـرد و خدمت راه در

نمایم. عمل موفق شهرستان توسعه

نظام در خدمت اینکه بـــیان بـــا وي

توفیق یک اسـالمی جمهوري مقدس

این بـه که مسـئولینی و افراد و اسـت

بـخیر عاقبـت قطعا باشند داشته اعتقاد

مشکالتی از یکی : گفت شـد خواهند

و دارد وجـود دنیـا کل در امـروز که

نظام متوجه را اساســـــی هاي چالش

تقابـل اسـت کرده اسـالمی جمهوري

اسـالمی جمهوري نظام ایدئولوژیک

مبــانی همین و اســت ســلطه نظام بـا

اسـالمی جمهوري نظام ایدئولوژیک

طلبـی قدرت و قدرت مسئله که است

خدمت و خدمت بـر و کند می نفی را

می تاکید مردم بــه منت بــی گذاري

کند.

در فرصـــت اولیــن در : افــزود وي

و اداري شــــــوراي اعضاي خدمت

صاحــب ، سـاز تصمیم افراد همچنین

تا بـود خواهم شهرستان نخبگان و نظر

جهت در خوبی برآیند و نتیجه بتوانیم

جمهوري نظام هاي پایه تثبــــــــیت

برداریم. شهرستان این در اسالمی

تقدیر لوح اهداء با جلسه این پایان در

هـاي تـالش و خدمـات از هدایایی و

وزیر حکم بــا و تجلیل قربــانی خانم

ایروانلو محــمدي علی دکتر کشـور

ماکو شهرستان جدید فرماندار بعنوان

. شد معرفی
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روزنامه در فقـیه ولی نماینده شـریعتمداري» «حسـین خبـرآنالین، گزارش بـه

اینکه بـه پاسـخ در توقـف» «بـدون برنامه در روزنامه این مسوول مدیر و کیهان

بـزرگی لطف یک و ارفاق یک حـصر مسـاله گفت: گرفت» صورت حصر «چرا

دلیل بـه می خواست که جهت این از صرفا نظام و کرده فتنه سران به نظام که بوده

این از غیر اگر و داشـت نگه حصر در را آنها بکند لطفی آنها به داشتند که سوابقی

اسـناد اسـاس بـر آنها جرم بود. االرض فی فساد و بزرگ بسیار جرم آنها جرم بود

در که کسـانی تمام خون و اسـت نظام جمهوریت به حمله و فروشی وطن موجود

است. اعدام شان اصلی حکم و آن هاست گردن بر ریخت، شورشها

دهند! راي قاتل یک به مردم است ممکن کدخدایی:

از گرفته صورت نظرسـنجی هاي بـه استناد با می گوید نگهبان شوراي سخنگوي

بـه مردم مشـارکت کاهش در نگهبان شوراي تاثیر میزان دولتی دستگاه هاي سوي

است. درصد یک زیر می گیرد، صورت انتخابات در که ردصالحیت هایی دلیل

داشــته اعالم استصوابـی نظارت از دفاع در که کدخدایی دکتر اظهارات پی در

عمل آزادي و بـودن آزاد نافی سیاسـی نظام هیچ در قـانونی محـدودیت هاي ، بود

قـاتل یک بـه مردم است ممکن ها محدودیت این نبودن صورت در و نیست مردم

دهند! راي

توییتی در نگهبـان شـوراي سـخنگوي اظهارات به واکنش در تاجزاده مصطفی

خمینی، حسـن نبـوي، بـهزاد هاشمی رفسـنجانی، آقایان ردصالحیت «آیا نوشت:

مطهري، علی فراهانی، صفایی آرمین، محســــــــــــن میردامادي، خاتمی، رضا

و ملی شـعور بـه توهین بـه بـود؟ یک قـاتل بـه ندادن راي بـراي ... و احمدي نژاد

بگیرد. را خود نهایی تصمیم ملت آنکه قبلاز دهید پایان مردم  صغیرپنداري

مراســـم کرونا بــیماري علیرغم

اهللا آیت پیکر تدفین و تشــــــییع

بـرگزار قـم در از یزدي مصبـاح

از پیش ، تشـییع این مهم نکته . شد

جلوي در و تشـییع مراسـم شـروع

نصب طوماري قـــم، مصلی درب

خواســـتار آن در بــودکه شــده

روحـانی، رییس جمهور محـاکمه

سابـق مجلس رییس الریجانی علی

امور وزیر ظریف محــمدجواد و

زمینه در شـأن تالش براي خارجه

اقــدام این بـودند. بـرجام توافق

می صورت درحـــــالی تندروها

در قــــم علمیه حـــوزه که گیرد

شاخص هاي چهره از یکی سوگ

می نظر بـه اسـت. خود بزرگان و

کردن محقـق بـراي تندروها رسد

بــهره فرصتی هر از خود اهداف

هزینـه که تندروهایی گیرند، می

تحـمیل کشـور و نظام به را زیادي

کند. می

فرمانده و مقـدس دفاع در پاسداران سپاه فرماندهان از پوریانی علی اکبر سردار

شـهید انقـالب از پیش سـال هاي ازدوسـتان و کرمان اسـتان انتظامی نیروي اسبق

ادامه شـهید سـردار حـیات روز آخرین تا دوسـتی این که بود سلیمانی قاسم حاج

اندیشـــه و ســـیره از اول دســـت و جالب هاي روایت گفتگویی در وي یافت.

را اسـت دیده خود به اخیر سال در100    خاورمیانه که است سرداري بزرگ ترین

کرد بیان

کسـانی جزو وي گفت: انقـالب از پیش در سلیمانی شهید سوابق مورد در وي

کسـانی مانند ابـتدا همان از او می دادند. خانه ها بـه یا می نوشتند را قبوض که بود

در قاسـم هستند. خود دوستان گروه رئیس و رهبر نوعی مدرسه ابتداي از که بود

بود. دوم پسر اینکه به رغم داشت، چنینمحوریتی خود روستاي

لباس وي : گفت سپاه به سلیمانی شهید ورود تایید عدم مورد در پوریانی سردار

پوشـیدن لباس نوع همین به خاطر اتفاقاً و بود ورزشکار و می پوشید کوتاه آستین

از ما نمی شـــد. پذیرش و ماند ناکام پذیرش بــراي او تالش ماه یک بــه نزدیک

بـه بودم. کرمان سپاه عملیات فرمانده زمان آن من و بودیم انقالب از قبل دوستان

او تأیید مشکل که کردم صحبـت کرمان سپاه پذیرش با هم من و کرد مراجعه من

من بـه قاسـم بـاز بـعد هفته کنیم. بررسـی دوبـاره بگذارید گفتند ابـتدا چیسـت؟

پرسـیدم، پذیرش واحد از را دلیل بار این وقتی که شد، چه نتیجه که کرد مراجعه

آسـتین پیراهن زیرا ندارد، را سپاه به ورود صالحیت ایشان پذیرش نظر از گفتند

وارد که باشـد این بـرازنده نمی کنیم فکر و دارد اینچنینی قیافه و می پوشد کوتاه

مورد که کردم مطرح فرماندهی شــوراي جلسـه در را مسـأله این من شـود. سپاه

بـاید و باشـد سـختگیري ها این نبـاید که شد تأکید و واقع وقت فرمانده اعتراض

جذب خوشبختانه شوند. جذب بتوانند دارند، شایستگی که نیروهایی دهیم اجازه

شد.

رمان هاي که بـــود این قاســم حــاج برجســته ویژگی هاي از یکی : افزود وي

عزیمت از پیش مثالً می کرد. مطالعه را منطقـه اي یا کشور هر برجسته نویسندگان

تا خواند را تولسـتوي لئو صلح» و «جنگ کتاب پوتین، بـا مالقـات و روسـیه بـه

بـا چطور بـعدها که بـداند یا کند صحبـت سـوریه جنگ دربـاره پوتین بـا بـتواند

مطالعه مشــــغول که می گفت اواخر کند. کار ســـوریه در روســـی فرماندهان

خوبـی کتاب چه که می گفت و هسـتم مارکز گارسـیا گابریل تنهایی» «صدسال

کردم. شروع دیر را آن مطالعه من و است

هم دیگري مطالعات و بـــود اش مطالعاتی بـــخش هاي از یکی رمان ها، خواندن

یاد و می کرد کار کشـورها آن زبـان روي مثال بـه عنوان داشـت. کشورها درباره

نیازي مترجم بـه مطلقـاً و می دانسـت کامل بـه صورت را عربـی زبـان می گرفت.

التحــصیل فارغ ، نظامی مدارك اخذ بــر عالوه سـلیمانی قاسـم شـهید نداشـت.

بود تهران اسالمی آزاد دانشگاه از فلسفه رشته ارشد کارشناسی

بمیریم. ثروتمند کـه این تا کنیم زندگی ثروتمند اسـت بهتر

است! اعدام موسوي و کروبی حکم

! دهند راي یکقاتل به مردم است ممکن

خارجه! وزیر رییسمجلسو ، رییسجمهور محاکمه

! سپاه به جذب سلیمانیدر شهید اولیه تایید عدم از روایتی

غربی آذربایجان در ها تعاونی رفتن انحراف و ضعیف کارکرد از استاندار انتقاد آوردند روي مسی هاي حلقه به جوان هاي زوج

مبتالبـــه افراد همه نه اما افراد، از بســـیاري در مزمن یا مدت طوالنی کروناي

حـتی و کرونا ویروس عالئم بـرخی آن موجب به استکه شده مشاهده ویروس

ادامه ها ماه بهبـــودي، از پس آن توصیف غیرقابــل وغریب عجیب کامال عالئم

دارد.

عمومی بیمارســـتان در پوســـت جهانی بهداشـــت مدیر فریمن، اســتر دکتر

را کرونا عالئم ماندگاري زمان مدت ما گفت: امریکا بوســتون در ماساچوســت

نتایج دارند. مدت طوالنی عالئم واقعا بیماران از برخی دریافتیم و کردیم بررسی

بـه شود، می شناخته کوویدي» «انگشتان بانام که اي عارضه داد، نشان ما تحقیق

دارد. ادامه بهبودیافتگان در روز 60 از بیش مدت

کووید-19، پوسـت المللی بـین رجیسـتري اصلی محقق همچنین فریمن دکتر

اسـت. جهان در پوستی عالئم با کووید-19 مبتالبه بیماران رجیستري بزرگترین

شـــامل کند، می یاد کوویدي» «انگشـــتان عنوان بـــه آن از وي که اي پدیده

مبـتالیان در پا انگشـتان رنگ تغییر و انگشـتان درد انگشتان، تورم مانند مواردي

این ماه 6 مدت بـه بررسـی این در حـاضر افراد از یکی اسـت، ذکر شایان است.

کرد. تجربه را عارضه

کشـور 39 از کرونایی بـیمار 1000 تقریبـا عالئم تحقـیق این در طورکلی، بـه

رنج شـماري بی پوستی مشکالت از بیماران این از بسیاري و شدند وتحلیل تجزیه

بـراي که درحـالی کشـید، طول هفته چند مشکالت این بـرخی، براي بردند. می

بود. تر طوالنی بسیار آن زمان مدت دیگر برخی

بـدن در عمومی التهاب بـا کووید-19 ازآنجاکه معتقدند، بهداشت متخصصان

کوویدي» «انگشـت ازجمله پوسـت و قلب مانند بدن اصلی اعضاء دارد، ارتباط

هستند. مرتبط التهاب این با نیز

مورد در ما دانش بـــــر ها داده «این گفت: مطالعه نتایج مورد در فریمن دکتر

بهبــودي از پس حـتی اندامی مختلف سیسـتم چندین روي بـر کووید-19 تاثیر

که باشـد التهابـی بیانگر تواند می «پوست و افزاید.» می حاد عفونت از بیماران

باشد.» داشته وجود بدن دیگر درجاهاي ممکناست

در چالدران و پلدشـت شوط، ماکو، مردم نماینده

اسالمی: شوراي مجلس

شکل حـال در غربی آذربایجان در دوم مغان دشت

است گیري

در چالدران و پلدشـت شوط، ماکو، مردم نماینده

ظرفیت بـه توجه بـا گفت: اسـالمی شـوراي مجلس

کشـاورزي هاي گذاري سـرمایه و کشـاورزي هاي

مغان دشــت ، ماکو آزاد منطقــه در گرفته صورت

است. گیري شکل حال در غربی آذربایجان در دوم

مشکالت و مسـائل بررسـی جلسه در علیپور محمد

سـرمایه پی در بـراینکه تاکید بـا کشـاورزي حـوزه

آن شــاهد منطقــه این در دولت خوب هاي گذاري

تبدیل امروز چالدران و ماکو آزاد منطقه که هستیم

آبیاري افزود: است، شده کشور کشاورزي قطب به

اراضی هکتار هزار در   اســتان کل در فشــار تحـت

بـه  مربـوط هکتار هزار میزان،   این از که شده اجرا

است. استان شمال شهرستان

اراضی شهرستان مشکل چهار حوزه در گفت: وي

تصرف و کاربــري تغییر همچون عناوینی ســر بـر

هرچه و یابـی ریشه باید مشکل این که است اراضی

گردد. رفع سریعتر

ســــــازمان افزود: مجلس در ماکو مردم نماینده

امورات بـــه رســـیدگی متولی ماکو آزاد منطقــه

است پلدشت و شوط ماکو، شهرستان سه کشاورزي

مشکالت از کثیري بـخش اراضی محدوده تعیین که

است. روستاییان اصلی دغدغه و

از بخشــی آب تامین مشکالت بــه اشــاره بــا وي

از افزود:  مرزي مناطق در واقـع کشاورزي اراضی

اراضی بـــین اختالف تاریخی مشکل یک گذشــته

بـا امیدوارم که است داشته وجود ملی و کشاورزي

شود. داده پایان مشکالت این مسئولین پیگیري

در چالدران و پلدشت شوط، ماکو، مردم نماینده

و دولتی و ملی اراضی از حـفاظت خواسـتار مجلس

اراضی کاربــري حــفظ و کشــور طبــیعی منابــع

و عمومی حقـوق از حـمایت اولویت بـا کشاورزي

شد. مردم

تنظیم جلسـه در ماکو فرماندار ایروانلو محـمدي

هاي نرخ ارائه و تدوین ضرورت بـر شهرستان بازار

بـا متناسب مختلف کاالهاي و خدمات براي مصوب

نظارت گفت: و کرد تاکید همجوار هاي شهرسـتان

در مختلف کاالهاي و اجناس قــــیمت بــــر کافی

و صمت اداره اصناف، اتاق ســــوي از شهرســـتان

گیرد. صورت حکومتی تعزیرات

متاسـفانه حـاضر حال در کرد: اظهار ادامه در وي

شهرستان در ها قیمت آنارشیسم و مرج و هرج شاهد

هستیم. ماکو

قــیمت بــودن شـناور کرد: تاکید ماکو فرماندار

است بررسی قابل ارز نوسات بدلیل ها کاال از برخی

و اقـــالم قــیمت تصویب اســت مهم که آنچه ولی

گذاري قیمت کمیته و نظارت کمیسیون در خدمات

شود. انجام باید که است

نیز سـتاد دبـیر و صمت اداره رئیس کاظمی یحیی

انجام بـراي نفر یک تنها اینکه بـیان بـا جلسه این در

اســت، شـده بکارگیري اداره در بازرسـی امورات

4403مورد تاکنون     امســــال ابــــتداي از : گفت

صورت شهرسـتان سـطح مختلف صنوف از بازرسی

بــراي   220 و گرفته

پرونده متخلف واحد

است. شده تشکیل

در : افـــــزود وي

بــازار تنظیم راسـتاي

تـــن تاکنــون   178

برنج،   تن شکر،   160

منجمد گوشت 25تن

ســــــــــطح در چاي تن و 1/5  منجمد مرغ تن 50  

است. شده توزیع شهرستان

دارد ادامه ماه 5 تا که کرونایی عارضه

کشفشد بازرگان گمرك در خروجی کامیون یک از مخدر مواد 200کیلوگرم

غربی آذربایجان استاندار اجتماعی و امنیتی ، سیاسی معاون حضور با

معرفیشد ماکو شهرستان جدید فرماندار

است گیري شکل حال در غربی آذربایجان در دوم مغان دشت (رحمتی): پور علی محمد

هستیم ماکو شهرستان در ها قیمت آنارشیسم و مرج و هرج شاهد متاسفانه حاضر حال در ماکو: فرماندار



شــرایط اینکه بـیان بـا طباطبـایی عالمه دانشگاه اقـتصاد اسـتاد مومنی فرشـاد

اذعان ایران اقـتصاد نابسـامان و خطیر پیچیده، شـرایط بـه کشور رسمی مقامات

بـر طاقت فرسـا فشـار و مردم معیشـت از نگرانی اظهار شعارها در همگی و دارند

پدیدار مســیرهایی عمل در که هســتیم شــاهد متاسـفانه دارند، تولیدکنندگان

علمی، منطق بـا بـودن توجیه غیرقابل مشکوك، مثل تعابیري از فقط که می شود

بـه گرفتاري و بحران اصلی کانون هاي و منشاها انداختن و مسائل کردن جا به جا

رسـمی اظهارنظر هنوز که مواردي از یکی برد. نام آن ها از می توان راه حل جاي

اینکه است؛ امیدواري مایه مسئله این خود و نگرفته صورت آن مورد در علنی و

حساسـیت بـرانگیختن و عمومی سطح در زمینه چینی ها و شایعه ها برخی افشاي با

در دل که قدرت ساختار از بخشی آن میان در

استقالل و آزادي عدالت، مردم، کشور، گرو

فرابخوانیم. مدد به را آن ها دارند، ایران

در که کســــــــانی همینطور داد: ادامه وي

قـــرار مدنی تخصصی نهادهاي اســـتاندارد

علمی اخالقی، ویژگی هاي واجد و می گیرند

گرامی دانشگاهیان و هسـتند میهن دوسـتی و

جدي از قبــل اینکه امید بــه کنند کمک نیز

بحـران و فاجعه سـاز تصمیم یک شـایعه شدن

و مردم قـدرت، سـاختار در که هوشـیاري با و دربیاییم آن جستجوي در آفرین،

از قبل ملی گفتگوي براي کانالی حداقل می آید، پدید توسعه خواهان و ذینفعان

باشد، داشته استمرار قبلی رویه هاي و نشود چنین اگر شود. گشوده تصمیم ابالغ

همراه بـه کنونی بحران هاي با مقایسه در انگیزتري غم بسیار فاجعه هاي می تواند

باشد. داشته

وقـــوع گزارش هايرســمی براســاس که شــرایطی در کرد: تصریح مومنی

از را کشـور کرونا؛ ظهور و تحـریم ها بازگشـت نفت، نرخ نسبی سقوط همزمان

مسدودشـدن بـا دیگر طرف از و گسـترده اجتناب ناپذیر هزینه هاي با طرف یک

بسـیار عالئم متاسـفانه اسـت؛ کرده روبـرو دولت سـنتی درآمدهاي بـخش هایی

و شـده تجربه مسیر دوباره دارد آن از حکایت که می خورد چشم به نگران کننده

می گیرد. قـرار سیاسـت گذاران توجه مرکز در اقـتصاد مالی سـازي انحطاط آور

نهادي پشتیبـانی «ایجاد از عبـارت را اقـتصاد مالی سـازي کالسـیک تعریف اگر

نقـطه در دقیقـا مسـیر این کنیم تعریف سـوداگران» پول هاي از پول خلق بـراي

تحـمیل بـا و می گیرد قـرار تولیدکنندگان و فرودستان منافع ملی، مصالح مقابل

و واردات مافیاي بـــراي را راه فقــرا؛ بــه شــدیدتر شکنندگی آور فشــارهاي

چیزي هم مالی سـازي اصلی کانال و بـازمی کند سکه و ارز مستغالت، سوداگران

نیست. ارز نرخ مانند کلیدي قیمت هاي به جدید شوك هاي کردن وارد جز

تورمی رکورد بـاطل دور تعبـیر از من اینکه داد: ادامه اقتصادي کارشناس این

یک می کند رشـد اینگونه نقـدینگی وقـتی اسـت خاطر این بـه می کنم اسـتفاده

در نمایندگان شـود. رسـیدگی بـاید که دارد نیز خطرناك فاسـدهاي تالی سلسله

یافت انتشـار سـال  83 در که مرکزي بـانک تاریخی سـند به می توانند زمینه این

نرخ افزایش اثر مورد در مرکزي بانک تاریخ در بار اولین براي که کنند مراجعه

رونق بـاب در دهنده تکان گزارش آن پول رسـمی غیر بـازار در بهره نرخ بر ارز

از پس ارز نرخ شوك اثر در شد معلوم و کردند منتشر را طریق این از رباخواري

داده افزایش هم درصد آســتانه  90 تا را رســمی غیر بـازار در بـهره نرخ جنگ،

اقـدام همزمان بودند کرده را خطرناك توصیه این که کسانی آنکه جالب است.

رسـید سـر که بـعد به سال  72 از و بودند کرده دلخوش هم خارجی استقراض به

ملی پول ارزش تضعیف زوایاي از دیگر یکی بـــود شــده خارجی بــدهی هاي

کل حـالیکه در کنند توجه باید مجلس نمایندگان شد: یادآور شد.مومنی آشکار

از فقط بود رسیده تومانی میلیارد به    1568 جنگی اقتصاد سال از 8 پس نقدینگی

رشـد اضافه سـال72  ، دالري میلیارد شـده 4 رسـید سر بدهی ریالی جبران محل

از فقـط یعنی کرد. تحـمیل ایران اقـتصاد بـر را تومانی میلیارد هزار از10   بـیش

در برابـري بـر6  بـالغ رشد ناحیه این از منحصرا هم آن خطرناك بازي این طریق

شد. تحمیل جامعه و اقتصاد به سال یک عرض در نقدینگی

ایران اقـتصاد در خصوصی بـانک هاي تاثیر به اشاره با اقتصادي کارشناس این

و نقدینگی رشد براي جدیدي افق هاي بودیم شاهد بانک ها این تاسیس با گفت:

علی 79حـتی تا   سـال هاي  70 فاصله در بطوریکه شد پدیدار آن کیفیت تخریب

و زمین قـیمت و مصرف کننده قـیمت شـاخص بـه مربوط روند ارز، شوك رغم

بی سابقـه رونق و خصوصی بـانک هاي شـدن فعال بـا اما بودند. هم تراز ساختمان

برابر به3/5 زمین قیمت   90 تا سالهاي  80 فاصله در افسارگسیخته سوداگري هاي

کننده مصرف هزینه شـاخص برابـر 2/5 مسکن قـیمت و رسید رسمی تورم نرخ

بـعدا و مسکن و زمین روي را سـوداگري غول خصوصی بـانک هاي یعنی رسـید

ابـعاد ایران اقتصاد نابسامانی هاي به و کردند بیدار بی سابقه اي ابعاد در سکه و ارز

کنند. توجه تاریخی تجربه هاي این به باید نمایندگان که بخشیدند جدید

بــراي اینها همچنان گذشــته سی سـاله مانند البـته شـد: متذکر اقـتصاددان این

از حمایت ژست مثال می شوند پنهان جذاب عنوان هاي پشت خود اهداف پیشبرد

ملی توسـعه صندوق برداشـتاز به اتکا گفتند ایشان چون و می گیرند را رهبري

در که می کنند مطرح زمزمه هایی تلفیق کمیسـیون در کسـانی یابـد کاهش بـاید

این و اسـت ارز نرخ افزایش مانده باقـی راه تنها صندوق از کم برداشت صورت

بـر خالص تیر و گرفته نشانه را مجلس حیثیت همه از بیش که است مسیري همان

را می دهند انقالبـی گري شـعار صدق سر از که نمایندگانی است. مجلس حیثیت

تامین بـــراي را ارز نرخ و بـــیافتد اتفاق این اگر که کنند توجه می کنم دعوت

افزایش هزینه ها مشکوك و بی ضابــطه جهش از ناشـی وحشـتناك کسـري هاي

شعار که باشند افرادي دارد امکان چگونه که است آشکار تناقض یک این دهند،

بین المللی صندوق ارتجاعی توصیه هاي به متوسل عمل در اما بدهند انقالبی گري

داد: ادامه می شوند.مومنی ملی پول ارزش تضعیف زمینه در جهانی بانک و پول

ابـتدا که اخیر سـال سی سیاست هاي به که باشد حواس شان صداقت با نمایندگان

دور شدت یابی به منتهی مافیاپرور معیوب سیکل سپس و می بردند باال را ارز نرخ

تن می دهند، هدر بـه را ارزي منابع که می اندازند جریان به را تورمی رکود باطل

مردم، بـراي فالکت زا تورمی رکود گذشـته سال سی تجربه آن دل از که ندهند

واردات بــه فزاینده و ذلت آور وابسـتگی و تولیدکنندگان بـراي ورشکسـتگی

بــرخی مورد در مجلس نمایندگان بنابــراین می شــود. بـازتولید کشـور بـراي

باشند. حذر بر و آگاه راستا این در عوضی آدرس هاي و خطرناك استدالل هاي
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۵۷۲ دوم و بيست سال - ۹۹ ماه دي بدهید؛اجتماعي16 قدرت او به کنید آزمون را فردي شخصیتِ خواهید می موج خط
خرب

خالص تیر ، 1400 بودجه در ارز نرخ افزایش به تصمیم

است مجلس آبروي به

وضعیت تکلیف تعیین قانون نامه آئین 13 ماده و قانون سه ماده موضوع آگهی
رسمی سند فاقد هاي ساختمان و اراضی و ثبتی

اراضی تکلیفوضعیتثبتیو تعیین قانون هیئتموضوع 4317-99/09/30صادره رايشماره برابر

بـالمعارض و تصرفاتمالکانه ماکو ثبـتیشهرسـتان واحـد در رسمیمستقـر سند هايفاقد ساختمان و

اطالع منظور به زیر بشرح تقاضا امالكمورد مشخصاتمتقاضیانو لذا است. گردیده متقاضیانمحرز

مالکیت سـند صدور اشخاصنسبتبه صورتیکه در آگهیمیشود روز 15 فاصله نوبتبه دو در عموم

را اعتراضخود ماه مدتدو بـه اولینآگهی انتشار تاریخ از میتوانند باشند اعتراضیداشته متقاضیان

تاریخ از رسـیدظرفمدتیکماه اخذ وپساز تسـلیم ماکو امالكشهرسـتان و ثبـتاسـناد اداره بـه

. نمایند مرجعقضاییتقدیم به را اعتراضدادخواستخود تسلیم

فرزند ماکو 421کدملی2830737547صادره شـماره شناسـنامه بـه نژاد عبداله نصیر 1-آقايمحمد

فرعیاز شـماره از قسمتی مترمربع مساحت496 به 28246سهمششدانگیکبابخانه از در صمداله

مالکیتمشـاعیصمداله از و ثبـتملکماکو بـخشحـوزه آذربـایجانغربـی واقـعدر اصلی -1177

99-554 نژادکالسه عبداله

امالكماکو و ثبتاسناد رئیساداره تاروردیزاده بهنام الف شماره95م

99/10/30 : نوبتدوم و 99/10/16 : نوبتاول انتشار تاریخ

وضعیت تکلیف تعیین قانون نامه آئین 13 ماده و قانون سه ماده موضوع آگهی
رسمی سند فاقد هاي ساختمان و اراضی و ثبتی

تعیین قــانون هیئتموضوع صادره 99/07/06 - 3407 و3410و 3408 و 3409 رايشـماره برابـر

ماکو ثبـتیشهرسـتان واحـد در رسمیمستقـر سند فاقد هاي ساختمان اراضیو تکلیفوضعیتثبتیو

امالكمورد و مشـخصاتمتقـاضیان لذا اسـت. گردیده محرز بالمعارضمتقاضیان و تصرفاتمالکانه

صورتیکه در آگهیمیشــود روز 15 فاصله نوبـتبـه دو در عموم اطالع منظور بـه زیر بشـرح تقـاضا

اولین انتشـار تاریخ از میتوانند باشـند اعتراضیداشـته مالکیتمتقاضیان سند اشخاصنسبتبهصدور

اخذ پساز و تسـلیم ماکو امالكشهرسـتان و ثبتاسناد اداره به را اعتراضخود ماه مدتدو به آگهی

. نمایند قضاییتقدیم مرجع به را اعتراضدادخواستخود تاریختسلیم از رسیدظرفمدتیکماه

فرزند ماکو صادره 0کدملی2820148263 شـماره شناسـنامه بـه گجوتی زاده سـلیمان میثم 1-آقاي

مساحـتششـدانگ بـه مزروعی زمین ششـدانگیکقـطعه 77550سـهم از مشاع سهم 6142 در صفر

ثبـتملک بـخشحـوزه آذربایجانغربی در اصلیواقع -6 فرعیاز شماره قسمتیاز مترمربع 77550

98-202 کالسه زاده نسقزراعیعباسسلیمان از ماکوو

-2

امالكماکو و ثبتاسناد رئیساداره تاروردیزاده بهنام الف شماره93م

فرزند ماکو 0کدملی2820148263صادره شـماره شناسـنامه گجوتیبـه زاده سـلیمان آقايمیثم

مساحتششدانگ8191 به مزروعی زمین سهمششدانگیکقطعه 8191 از مشاع سهم 2145 در صفر

از و ثبـتملکماکو غربیبخشحوزه آذربایجان در واقع اصلی -6 از فرعی شماره قسمتیاز مترمربع

98 -201 مالکیتمشاعیمتقاضیکالسه از و زاده نسقزراعیعباسسلیمان

فرزند ماکو 1025کدملی2830491221صادره شــماره شناسـنامه بـه زاده سـلیمان آقـايکریم -3

مساحـتششـدانگ مزروعیبـه زمین سهمششدانگیکقطعه 18972 از سهممشاع 4113 مرتضیدر

ثبـتملک بـخشحـوزه آذربایجانغربی در اصلیواقع -6 فرعیاز شماره قسمتیاز مترمربع 18972

98-199 متقاضیکالسه مالکیتمشاعیخود و زاده نسقزراعیعباسسلیمان از ماکوو

فرزند ماکو صادره 1025کدملی2830491221 شــماره شناسـنامه بـه زاده سـلیمان آقـايکریم -4

مساحتششـدانگ به زمینمزروعی ششدانگیکقطعه 109546سهم از مشاع 5663سهم مرتضیدر

ثبـتملک غربیبخشحوزه آذربایجان در واقع اصلی -6 فرعیاز شماره قسمتیاز مترمربع 109546

98-203 متقاضیکالسه مالکیتمشاعیخود و زاده نسقزراعیعباسسلیمان از ماکوو

99/10/30 : نوبتدوم و 99/10/16 : نوبتاول انتشار تاریخ

وضعیت تکلیف تعیین قانون نامه آئین 13 ماده و قانون سه ماده موضوع آگهی
رسمی سند فاقد هاي ساختمان و اراضی و ثبتی

تعیین قـــانون هیئتموضوع صادره 99/10/08 و 99/08/12 - 4361 و 3949 رايشــماره برابــر

ماکو ثبـتیشهرسـتان واحـد در رسمیمستقر سند فاقد هاي ساختمان اراضیو تکلیفوضعیتثبتیو

امالكمورد و مشـخصاتمتقـاضیان لذا است. گردیده محرز بالمعارضمتقاضیان و تصرفاتمالکانه

صورتیکه در شـود آگهیمی روز 15 فاصله نوبـتبـه دو در اطالععموم منظور بـه زیر بشـرح تقـاضا

اولین انتشـار تاریخ از توانند می باشـند اعتراضیداشته مالکیتمتقاضیان سند اشخاصنسبتبهصدور

اخذ پساز تسـلیمو ماکو امالكشهرسـتان و ثبتاسناد اداره به را اعتراضخود ماه آگهیبهمدتدو

. نمایند مرجعقضاییتقدیم به را اعتراضدادخواستخود تاریختسلیم از رسیدظرفمدتیکماه

فرزند ماکو صادره کدملی2830700783 176 شــماره شناســنامه بــه کریمی غالمرضا 1-آقــاي

مساحتششدانگ به زمینمزروعی از46654سهمششدانگیکقطعه محمدعلیدر4740سهممشاع

ثبتملک آذربایجانغربیبخشحوزه در اصلیواقع -23 فرعیاز شماره از قسمتی مترمربع 46654

99-96 طجرلوکالسه قاسم نسقزراعی از ماکوو
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امالكماکو و ثبتاسناد رئیساداره تاروردیزاده بهنام الف شماره96م

فرزند ماکو صادره 176کدملی2830700783 شــماره شناســنامه کریمیبــه غالمرضا آقــاي

مساحتششدانگ به مزروعی زمین 11329سهمششدانگیکقطعه از مشاع 6288سهم محمدعلیدر

ثبتملک آذربایجانغربیبخشحوزه در اصلیواقع -27 از فرعی شماره قسمتیاز مترمربع 11329

99-221 نسقزراعیعباسعلیکریمیکالسه از ماکوو

99/10/30 : نوبتدوم 99/10/16و : نوبتاول انتشار تاریخ

وضعیت تکلیف تعیین قانون نامه آئین 13 ماده و قانون سه ماده موضوع آگهی
رسمی سند فاقد هاي ساختمان و اراضی و ثبتی

تکلیفوضعیتثبتی تعیین قانون هیئتموضوع صادره 99/09/30 - 4315 4316و شماره راي برابر

و تصرفاتمالکانه ماکو ثبـتیشهرسـتان واحـد در رسـمیمستقـر سـند فاقد هاي ساختمان اراضیو و

بـه زیر بشـرح تقـاضا امالكمورد مشخصاتمتقاضیانو لذا است. محرزگردیده بالمعارضمتقاضیان

اشخاصنسبتبـهصدور درصورتیکه آگهیمیشود روز 15 فاصله نوبتبه دو در عموم اطالع منظور

ماه اولینآگهیبـهمدتدو انتشـار تاریخ از باشـندمیتوانند اعتراضیداشـته مالکیتمتقـاضیان سـند

ظرفمدتیک رسـید اخذ پساز تسلیمو ماکو امالكشهرستان و ثبتاسناد اداره به را اعتراضخود

نمایند. قضاییتقدیم مرجع به را اعتراضدادخواستخود تاریختسلیم از ماه

کدملی2820120695صادره 2820120695 شـماره شناسـنامه بـه فرجیهندواري ابراهیم 1-آقاي

فرعی شـماره از قسـمتی مترمربع مساحت148/27 به ششدانگیکبابخانه مهدیقلیدر فرزند ماکو

خلیل مالکیتابـراهیم از ثبـتملکماکوو غربـیبـخشحـوزه آذربـایجان اصلیواقـعدر -1075 از

99 -532 داداشخانیکالسه

مقـصود فرزند ماکو کدملی2830707087صادره 24 شـماره شناسنامه به نژاد آقايبابکمحسن -2

واقـع اصلی -1063 از فرعی شماره از قسمتی مترمربع مساحت106/40 به ششدانگیکبابخانه در

-494 کالسـه نژاد عظیمی مالکیتمشاعیعسگر از و ثبتملکماکو غربیبخشحوزه آذربایجان در

99

امالكماکو و ثبتاسناد رئیساداره تاروردیزاده بهنام الف شماره98م

99/10/30 : نوبتدوم 99/10/16و : نوبتاول انتشار تاریخ

وضعیت تکلیف تعیین قانون نامه آئین 13 ماده و قانون سه ماده موضوع آگهی
رسمی سند فاقد هاي ساختمان و اراضی و ثبتی

تعیینتکلیفوضعیتثبتی قانون هیئتموضوع صادره 99/10/01 - 4326 و 4325 رايشماره برابر

و ماکوتصرفاتمالکانه ثبـتیشهرسـتان واحـد در رسـمیمستقـر سـند هايفاقد ساختمان اراضیو و

بـه بشـرحزیر تقـاضا امالكمورد و مشخصاتمتقاضیان لذا است. گردیده بالمعارضمتقاضیانمحرز

اشخاصنسبتبـهصدور درصورتیکه آگهیمیشود روز 15 فاصله نوبتبه دو اطالععمومدر منظور

ماه مدتدو بـه اولینآگهی انتشـار تاریخ از میتوانند باشـند اعتراضیداشـته مالکیتمتقـاضیان سند

رسـیدظرفمدتیک اخذ پساز و تسلیم ماکو امالكشهرستان و ثبتاسناد اداره به را اعتراضخود

. نمایند قضاییتقدیم مرجع به را اعتراضدادخواستخود تسلیم تاریخ از ماه

فرامرز فرزند مرکزي صادره کدملی2830407555 190 شـماره شناسـنامه به اسدي عبداهللا 1-آقاي

مساحتششدانگ70533 به زمینمزروعی ششدانگیکقطعه سهم 70533 از مشاع سهم 11722 در

از و ثبتملکماکو آذربایجانغربیبخشحوزه در واقع اصلی 24 فرعیاز شماره قسمتیاز مترمربع

99 -477 اسديکالسه زراعیفرامرز نسق

-2

امالكماکو و ثبتاسناد رئیساداره تاروردیزاده بهنام الف شماره99م

فرامرز مرکزيفرزند صادره 190کدملی2830407555 شـماره شناسـنامه آقايعبداهللاسديبه

مساحـتششـدانگ7402 بـه مزروعی زمین ششـدانگیکقـطعه سـهم 7402 از مشاع سهم 4180 در

از و ثبتملکماکو آذربایجانغربیبخشحوزه در واقع اصلی 24 فرعیاز شماره قسمتیاز مترمربع

99 -478 اسديکالسه زراعیفرامرز نسق

99/10/30 : نوبتدوم 99/10/16و نوبتاول: انتشار تاریخ

وضعیت تکلیف تعیین قانون نامه آئین 13 ماده و قانون سه ماده موضوع آگهی
رسمی سند فاقد هاي ساختمان و اراضی و ثبتی

تعیینتکلیفوضعیتثبتی قانون هیئتموضوع 99/10/02صادره -4337 4336و رايشماره برابر

و تصرفاتمالکانه ماکو ثبـتیشهرسـتان واحـد در رسـمیمستقـر سـند فاقد هاي ساختمان اراضیو و

بـه زیر بشـرح تقاضا امالكمورد و مشخصاتمتقاضیان لذا است. گردیده محرز بالمعارضمتقاضیان

اشخاصنسبتبـهصدور صورتیکه آگهیمیشوددر 15روز فاصله نوبتبه دو در عموم اطالع منظور

ماه مدتدو بـه آگهی اولین انتشـار تاریخ از توانند می باشـند اعتراضیداشـته مالکیتمتقـاضیان سند

اخذرسـیدظرفمدتیک پساز تسلیمو ماکو امالكشهرستان و ثبتاسناد اداره به را اعتراضخود

. نمایند مرجعقضاییتقدیم به را اعتراضدادخواستخود تسلیم تاریخ از ماه

پلدشـتفرزند صادره کدملی4929491924 1020 شـماره شناسنامه به عبادي العابدین 1-آقايزین

مساحـتششـدانگ بـه مزروعی زمین ششـدانگیکقـطعه 48600سهم از مشاع سهم 2220 در احمد

ثبـتملک غربیبخشحـوزه آذربایجان در اصلیواقع 13 از فرعی شماره قسمتیاز مترمربع 48600

99-92 کالسه نسقزراعیالهورديعبدالعلیزاده از ماکوو

موسیدر فرزند ماکو صادره کدملی2830717686 22 شماره شناسنامه به یوسفزاده الهام خانم -2

مساحـتششـدانگ48600 بـه مزروعی زمین سهمششـدانگیکقـطعه 48600 از مشاع سهم 2153

از و ثبتملکماکو آذربایجانغربیبخشحوزه در واقع اصلی 13 فرعیاز شماره قسمتیاز مترمربع

99 -330 الهورديعبدالعلیزادهکالسه نسقزراعی

امالكماکو و ثبتاسناد رئیساداره تاروردیزاده بهنام الف شماره97م

99/10/30 : نوبتدوم 99/10/16و : نوبتاول انتشار تاریخ

گذشـته در مردم که سـاده اي غذاهاي از بسـیاري که است شده گونه اي به وضع

مردم از بخشـی درسـترس از و است شده الکچري می کردند، پیف و اَخ آن براي

خارج.

می خواهند هم را نان نوشت: عصرایران در داننده مصطفی تازه نیوز، گزارش به

گرانی آنها پیشـنهاد که می گوید تهران سـنتی نانوایان اتحادیه رئیس کنند. گران

درصدي 35 افزایش بـا تهران استانداري کارگروه البته که است نان درصدي 70

است. کرده موافقت

قیمت کاهش دیدن با مردم چشمان و نیست عجیب ایران در دیگر قیمت افزایش

ناراحـت نرود، بـاال قـیمت ها روز یک اگر می زند. بـیرون حدقه از چشم هاي شان

روز یک بـراي شـیر قـیمت مثال که افتاده اتفاقـی چه که می کنیم فکر و میشـویم

است. مانده ثابت

اصال یا تومان هزار 40 می شـود یکدفعه موز که نیسـت عجیب ما براي اصال مثال

بــه موز گرانی پی در تهران بــاغداران اتحـادیه رئیس نایب که نمی کنیم تعجب

دارد. هم بیشتري خاصیت که بخورند سیب موز جاي به که کند توصیه مردم

چیسـت؟ این پرسـید او اگر بـدهند سـیب خود بچه ي به می توانند مادرها و پدر

موزه بگویید:» خیر بــه یادش که جوان رامبــد خندوانه بـرنامه کُمدین آن مثال

موز«

مردم غالب قـوت نان کرد. عوض را آن سـیب بـا بشـود که نیسـت موز البته نان

می کنند. پُر گرانی روزگار در را خود شکم نان همین با بسیاري و است

گذشـته در مردم که سـاده اي غذاهاي از بسـیاري که است شده گونه اي به وضع

حسـاب روزانه وعده هاي جز را آنها خوردن اصال و می کردند پیف و اَخ آن براي

خارج. مردم از بخشی درسترس از و است شده الکچري نمی کردند،

که زمان هایی در مادرها که بـود دسـترس در غذایی همیشـه املت مثال طور بـه

و گوجه گرانی با املت همین اما حاال می بردند. پناه آن به نداشتند غذا پختن وقت

می شود. افسانه به تبدیل خانواده ها برخی براي نان احتماال حاال و مرغ تخم

ثابـت را نان قیمت آن ازاي در و بدهد نانوایی ها به را امتیازهایی می تواند دولت

گران را نان قــیمت حــاال همین از نانوایی ها از بــرخی که بـماند البـته دارد. نگه

که چرا می کردند، سـفارش نان قیمت بر خمینی امام هم جنگ زمان در کرده اند.

است. مردم اصلی قوت

جامعه از بـخش این بـود. جامعه ضعیف قشـر فکر به باید نیست. هم زیادي انتظار

بـه و می رود خواب بـه وقتی و است شب نان فکر به می شود بیدار خواب از وقتی

هم را این نیسـت روا حاال است. همین جماعت این آرزوي سقف ظهر. غذاي فکر

کنیم. دریغ آنها از

وضعیت نگران که دارند حق چیز، همه گرانی  به توجه با فعلی شرایط در نانواها

دولت میان این در نان. جز به است شده گران چیز همه بگویند و باشند خود شغلی

دچار مردم زندگی اقـتصادي فشـارهاي خاطر به ندهد اجازه و بیاید صحنه به باید

شود. مشکل

بـخوریم؟ چه نمی دانیم نان جاي بـه واقعا اما می خوریم سیب موز، جاي به چشم،

اعتراض دیدن از بــعد فرانسـه پادشـاه لویی همسـر آنتوانت ماري مثال اگر البـته

نشود. گفته بخورند!« کیک ندارند نان »اگر نانگفت: گرانی خاطر به مردم

کل دادســـتان منتظري حجت االسالم والمســـلمین

در بــانک مرکزي کل رئیس  بــه نامه اي طی کشـور

رویه وحـدت راي اجراي بر تولید از حمایت راستاي

بـر است. کرده تاکید کشور عالی دیوان شماره794   

بــهانه بــه نمی توانند دیگر بــانک ها نامه این اسـاس

را گیرندگان وام وثایق و اموال بــاالتر سـود گرفتن

کنند. ضبط

بـهانه بـه نمی توانند دیگر بانک ها نامه این اساس بر

را گیرندگان وام وثایق و اموال بــاالتر سـود گرفتن

کنند. ضبط

است: زیر شرح به نامه این متن

همتی عبدالناصر دکتر آقاي جناب

اسـالمی جمهوري مرکزي بانک محترم کل رئیس

علیکم؛ سالم ایران

794 شــــــماره    رویه وحـــــدت راي مطابـــــق

که کشور عالی دیوان عمومی هیات مورخ99/5/21  

کیفري دادرسی آیین قانون ماده    اخیر قسمت باستناد

قضایی از اعم مراجع، سایر و دادگاه ها براي مصوب  

در مندرج شـــرط می باشــد، االتبــاع الزم آن غیر و

بر مازاد سود به نسبت بانکی تسهیالت اعطاي قرارداد

است. باطل مرکزي بانک مصوبات

توسـط تنظیمی قرارداد هاي در امر این رعایت عدم

ســــــوي از متعدد دعاوي طرح موجب بـــــانک ها

بـانک هاي بـا قرارداد طرف کننده تولید شرکت هاي

صرف مســتلزم که می گردد، تسـهیالت کننده اعطا

را متعددي مشکالت و موانع و بــــــوده زیادي زمان

می نماید. ایجاد

تولید رونق و صنایع از حـمایت راستاي در اینرو از

اسـت شایسته مقاومتی اقتصاد به نیل جهت در داخلی

قرارداد هاي تصحیح منظور به مراتب فرمائید دستور

مورد در بـانک ها بـا تولیدکنندگان منعقده تسهیالت

نیاز بدون رویه وحدت راي تاریخ از قبل قرارداد هاي

در آن رعایت و قـــــضایی محــــاکم در دعوا طرح

نتیجه از و گردد اعالم بـانک ها بـه آتی قـرارداد هاي

نمایند. مطلع را مرجع این

محلی؛ زبان (در (ع) ابوالفضل حضرت مسجد غربی تندرست/آذربایجان مهدي

از یکی زیر و تاریخیماکو قــــــلعه ســـــایت و مجموعه داخل در مچید) گوي

ساخته شـده اسـت، ماکو شهر مشرف به که جهان سنگی کالهک هاي بزرگ ترین

است.

(ع) حسـین امام اربـعین عاشورا، تاسوعا، همچون مذهبی خاص ایام در همه ساله

خانوارهاي می روند. مسـجد این بـه زیارت بـراي مردم بـومی مختلف اقشـار و...

دینی و مذهبـی ایام در مسـجد این بـه را خود نذورات قلبی ارادت با سنی و شیعه

مدیریت عدم متأسفانه نمانده، باقی مسجد براي نایی دیگر ولی می کنند اهدا سال

نداشـته خوبی حال امروزه، تاریخ از بازمانده مسجد این تا شده باعث منابع صحیح

و مختلف زوایاي بــه کوتاه بـه صورت کرد خواهیم سـعی گزارش این در باشـد،

بپردازیم: تاریخی مسجد این بازسازي روند و قضیه آغاز چگونگی

سقـوط براثر دهه1390     اوایل در ابوالفضل حضرت مسجد همان یا گوي مچید

ایسـتایی سـاختار دیگر جانبـی آسـیب هاي و ماکو شمالی کوه هاي فراز از سنگ

منظر و کوهی زیر ســاکنین بــراي تهدیدي همواره و بــود ازدسـت داده را خود

جلسـات در آن بازسازي و کامل تخریب برنامه لذا می آمد، به حساب شهر تاریخی

شد. اجرا مسئوالن و متولیان نظارت با و مصوب وقت فرمانداري

بازسـازي پروژه طرح، این اجراي اول سـال هاي در امر متولیان گفته اسـاس بـر

باگذشـت ولی می رسـید اتمام بـه می بایسـت ماه مدت زمان6  بـه ابوالفضل مسجد

طرح نه تنها و تخریب شــده مسـجد این پروژه، این اجراي زمان از سـال از6  بـیش

دیوارهاي و سـتون ها بـلکه نرسـیده پایان بـه تاریخی بناي این مرمت و ساماندهی

می شوند. سست تر طبیعی مخرب عوامل مقابل در هرروز آن لرزان

طی سـال95   از ولی بود کار دستور در سال92   از (ع) ابوالفضل مسجد بازسازي

شد. آغاز رسماً جانبه سه نامه تفاهم

ایســنا بــا گفت وگو در شهرســتان فرهنگی میراث اداره رئیس خورابــلو علی

میراث ضوابـط رعایت بـدون مسـجد از بخشـی و93   سـال92   بـازه در می گوید:

می شـد تاریخی فاخر محـوطه این منظر به لطمه موجب که بود اجراشده فرهنگی

هنوز ولی شـــد متوقــف پروژه گرفته صورت بررســی هاي نیزبــا زمان آن که

بود. نشده شروع مسجد کامل بازسازي

همگرایی و گرفته صورت پیگیري هاي برابــر اینکه بــه اشـاره بـا همچنین وي

امور و اوقـــاف کل اداره و اســتان صنایع دســتی و فرهنگی میراث کل ادارات

ادارات مابین سه جانبه تفاهم نامه مطابق مسجد بازسازي پروژه اجراي استان خیریه

بااعتبـاري سـال1395     در ماکو صنعتی و تجاري آزاد منطقـه سـازمان بـا یادشـده

مسـجد معماري طرح تهیه از پس کرد: اظهار شـد، منعقد تومان میلیون بالغ بر250   

شد. زده کار اساسی استارت     1395 سال اواخر در ماکو قابان قلعه مرمت با همراه

وقـفه هاي از بعد اینکه به اشاره با ادامه در شهرستان فرهنگی میراث اداره رئیس

خیریه امور و اوقـاف اعتبارات محل از پروژه ادامه حاضر حال در گرفته صورت

قـلعه تاریخی عرصه محـدوده در که آنجائی از بـنا این افزود: اجراسـت، حال در

همگون آن، تاریخی بازسـازي براي مورداستفاده مصالح لذا دارد؛ قرار ماکو قبان

شـده حـفظ  آن قـدیمی ابعاد همان در نیز مسجد ابعاد و ارتفاع و است قلعه بافت با

است.

گرفته صورت ناهماهنگی هاي پی در گذشـته سـالهاي طی اینکه بـه اشاره با وي

بـار و تخریب آن تحتانی قسمت هاي دوباره مسجد، این از بخشهایی احداث از بعد

لزوم بــر تأکید و طرفین همکاري بــا اسـت امید افزود: ماند، سـاخت نیمه دیگر

عموم خواســته که باشـیم مچید  پروژه گوي اتمام شـاهد فرهنگی میراث نظارت

است. مردم

مذهبـــی مراســمات در مردم حــضور و شــور بــی شک داد: ادامه خورابــلو

شـهر قلعه گردشگري شاخصه هاي از یکی حسینی اربعین و تاسوعا علی الخصوص

با معماري و فرهنگی تاریخی، داشته هاي و طبیعی جذابیت کنار در که است ماکو

باشد. موردتوجه می تواند مذهبی گردشگري عنوان

ابـوالفضل حضرت مسجد سقفی پوشش تا است الزم تومان میلیون از   250 بیش

شود. انجام ماکو

ایسـنا، بـا گفت وگو در نیز شهرسـتان خیریه امور و اوقـاف رئیس زاده اسکندر

همچنین و اعتبــــارات به موقــــع تخصیص عدم پی در را پروژه این روند کندي

میگوید: و می کند یاد قـــــرارداد طرفین بـــــین گرفته صورت ناهماهنگی هاي

بود. نداده را پروژه این ادامه کفاف خیرین و مردمی کمک هاي

گذشته روز چند طی تاریخی مسجد این بازسازي مجدد ازسرگیري ادامه در وي

میلیون از   380 بــیش پروژه شـناز و دیوارها بـراي امروز بـه تا گفت: و داد خبـر

تا اســت الزم تومان 250میلیون از    بــیش که اســت گرفته صورت هزینه تومان

گرفته صورت رایزنی هاي طی مقدار این که بپذیرد صورت مسجد سقفی پوشش

رسید. خواهد نهایی مرحله به سازمان مساعدت با

تخصیص پیش بینی شده اعتبار اگر شهرستان خیریه امور و اوقاف رئیس گفته به

خواهیم مسـجد دیوارهاي و سقف اتمام شاهد عید تا پروژه خوب پیشرفت با یابد

رسید. خواهد نهایی اتمام به مسجد این سال1400     اول ماه سه تا که بود

می کنند فعالیت پروژه این در کار نیروي روز نفر 10 شـد: یادآور زاده اسکندر

است. خودمسجد و زائرسرا پروژه روي بر اداره تمرکز فعالً که

سـال از6  بعد برسد اتمام به ماه در 6 فقط بود قرار که مسجدي ایسنا، گزارش به

امید کند، خودنمایی دیگر بـار جهان سـنگی کالهک بزرگ ترین زیر می خواهد

این رفته پیش بـه کندي گذشـته سال هاي طی که تاریخی بناي این تعمیرات داریم

از دیگر یکی درآوردن لرزه بـه موجبـات زمان غبـار تا بگیرد، مضاعف شتاب بار

نشود. ماکو تاریخ ستون هاي

گرانی حل راه

بود؛ سیب موز،

براي بفرمایید

نان گرانی

کنیم؟! چه

دارد قرار جهان سنگی کالهک هاي بزرگ ترین از یکی زیر که مسجدي احواالت اندر

کنند ضبط را وام گیرندگان وثایق و اموال نمی توانند دیگر بانک ها

وضعیت تکلیف تعیین قانون نامه آئین 13 ماده و قانون سه ماده موضوع آگهی
رسمی سند فاقد هاي ساختمان و اراضی و ثبتی

تعیینتکلیفوضعیتثبتی قانون هیئتموضوع 99/10/06صادره -4352 4351و رايشماره برابر

و تصرفاتمالکانه ماکو ثبـتیشهرسـتان واحـد در رسـمیمستقـر سـند فاقد هاي ساختمان اراضیو و

بـه زیر بشـرح تقاضا امالكمورد و مشخصاتمتقاضیان لذا است. گردیده محرز بالمعارضمتقاضیان

اشخاصنسبتبـهصدور صورتیکه آگهیمیشوددر 15روز فاصله نوبتبه دو در عموم اطالع منظور

ماه مدتدو بـه آگهی اولین انتشـار تاریخ از توانند می باشـند اعتراضیداشـته مالکیتمتقـاضیان سند

اخذرسـیدظرفمدتیک پساز تسلیمو ماکو امالكشهرستان و ثبتاسناد اداره به را اعتراضخود

. نمایند مرجعقضاییتقدیم به را اعتراضدادخواستخود تسلیم تاریخ از ماه

محـمد فرزند ماکو صادره کدملی2830374101 297 شـماره شناسنامه به 1-آقايحسننوراهللازاده

مساحـتششـدانگ13049 زمینمزروعیبه سهمششدانگیکقطعه 13049 از مشاع سهم 8394 در

از و ثبتملکماکو آذربایجانغربیبخشحوزه در واقع اصلی 11 فرعیاز شماره قسمتیاز مترمربع

99 -111 کالسه علیحسنعلیزاده نوروز نسقزراعی

تاتار فرزند ماکو 170کدملی2830372816صادره شـماره شناسـنامه بـه نوراهللازاده آقايمحمد -2

مساحـتششـدانگ25130 به مزروعی زمین سهمششدانگیکقطعه 25130 از مشاع سهم 6026 در

از و ثبـتملکماکو آذربایجانغربیبخشحوزه 11اصلیواقعدر فرعیاز شماره از قسمتی مترمربع

99 -113 کالسه علیحسنعلیزاده نوروز نسقزراعی

امالكماکو و ثبتاسناد رئیساداره تاروردیزاده بهنام الف شماره101م

99/10/30 : نوبتدوم 99/10/16و : نوبتاول انتشار تاریخ



بـخش و ها اندام اطراف که چربـی نوعی احشـایی، پور-چربـی یوسـف گالره

بـاال، خون فشـار قلبی، بیماري مانند شرایطی به ابتال براي بینی پیش یک همچنین

است. سرطان انواع برخی و انسولین به مقاومت

کنید نمی مصرف محلول فیبر کافی میزان -به

که داد نشـان شـد، انجام باپتیسـت فارست ویک پزشکی مرکز در که اي مطالعه

بـه تواند می گرم 10 میزان بـه فقـط روزانه مصرفی محـلول فیبـر میزان افزایش

شود. منجر احشایی چربی درصد 7/3 کاهش

کنید می مصرف شیرین هاي -نوشیدنی

بـه را سـفید چاي مصرف توانید می ، ندارد شـما بـراي جذابـیتی ساده آب اگر

مطالعه بنابـر دهید. قـرار نظر مد رژیمی هاي نوشابـه یا شیرین هاي نوشیدنی جاي

جدید چربی هاي سلول تشکیل از تواند می چاي این شد، منتشر نشریه                       در که اي

کند. کمک نیز بدن در شده ذخیره چربی تجزیه به و پیشگیري

دهید می انجام نامناسب ورزشی -تمرینات

دوي و زیاد شدت با اینتروال تمرینات انجام توانید می شکم چربی کاهش براي

کاهش به سرعتی دوي تمرینات اخیر مطالعات بنابر دهید. قرار نظر مد را سرعتی

کمک کمـر دور اندازه

کنند. می

شــدن پیر حــال -در

هستید

حـتی سـن، افزایش با

و کنیـــــد ورزش اگر

بخورید غذا هوشمندانه

بــــراي اســـت ممکن

باشید. داشته نیاز بیشتري تالش به خود وزن و اضافه هاي چربی کاهش

دارید -استرس

هایی گزینه معمول طور به کنید می هوس استرس هنگام که غذاهایی همچنین،

شکم چربـی بیشـتر هرچه افزایش به توانند می که هستند شکر و چربی از سرشار

شوند. منجر

گوشـت از سرشار غذایی رژیم کنیدیک می مصرف را نامناسب قرمز -گوشت

است. خورده پیوند کمر دور اندازه افزایش و شکم چاقی با چرب هاي

و اسـت بـیهوده انتخابـات قـانون اصالح فقــططرح طرح این می گویند مردم

است شده نوشته نفر دو یکی، براي

انتخابـات قـانون اصالح طرح مورد در مجلس ملی امنیت کمیسـیون عضو یک

در جمهوري ریاســت وزن و اســت بـیهوده طرح این گفت: جمهوري ریاسـت

جاي فقـط طرح این در گویند می مردم اذهان اسـت. داده کاهش بسیار را ایران

. شود نوشته افراد نام و کلمه آن که است خالی فرد یک

تنگ مجموع در داد: ادامه عصرایران بـا گفت وگو در بـیغش احمدي محمود

ما نظام و مملکت زیبــنده جمهوري ریاســت انتخابــات کاندیداي حلقـه کردن

خودش بـه هرکسـی شـدکه می اصالح مسـئله این بـاید که اسـت درست نیست.

و لیســانس فوق داشــتن صرف بــه داد می اجازه

کند شرکت جمهوري ریاست انتخابات در دکترا

بـه اصالح این در اینکه اما می کردیم جمع بـاید را

را برداشـت این اذهان که بـرویم سـویی و سـمت

نوشـته نفر دو یا یک براي فقط طرح این که کنند

نیست. درست است شده

طرح این بـا اینکه بیان با مجلس در شازند نماینده

می عجله این بــراي آقـایان گفت: هسـتم مخالف

انتخابـات بـراي که برسـد نگهبـان شـوراي تایید به و مصوب طرح این که کنند

باقـیمانده الی6 ماه در5  نباید ساختار اصالح نیست. درست این که شود     اجرایی

می بـاعث عجله این شـد، می انجام عجله این بـا و جمهوري ریاسـت انتخابـات به

مصوب دقــیق غیر قـانونی نتیجه ودر نباشـد دقـیق و کارشناسـی طرح که شـود

قبـل چهارسـال الی سـه حداقل و حوصله با اصالح این باید کرد: اضافه شود.وي

و ها نخبــه و ،گروه ها احـزاب نظرات شـد. می کاري چکش و بررسـی تدوین،

شد. می انجام اي پخته کار و شد می طرحاخذ این مورد در مختلف هاي صنف

بـه هسـتیم مدعی که ما بـراي نوشـتن قانون و طرح گونه این کرد: تصریح وي

وقتی نیست. درست آورد می مقبولیت ما براي مردم راي و داریم نیاز مردم راي

آن در که کسـانی تمام یعنی گذاریم می کاندیدا براي را خاصی و ویژه شرایط

شوند. می حذف ندارند قرار شرایط

و نداشـته تازه اي ویژگی هیچ انتخابـات قـانون اصالح گفت: سیاسی فعال یک

است. سنی شرط مساله شده تصویب آن در که جدیدي بند تنها

در که جمهوري ریاسـت انتخابات قانون اصالح طرح درخصوص آیتی مهدي

حاشـیه هاي و بررسیاسـت حال در اسالمی شوراي مجلس توسط اخیر هاي هفته

که مواردي این و نداده رخ تازه اي اتفاق هیچ من نظر بــــه گفت: آن، پیرامونی

محســوب تلقــی سیاســی هیاهوي نوع یک اسـت کرده مصوب مجلس اکنون

پیش شده ذکر مجلس مصوبات در اکنون که مواردي این همه واقع در می شود.

در شـفاف و روشـن صورت بـه که موضوعی تنها و است می شده اجرا هم این از

ســنی شــرط مســاله دارد وجود ریاسـت جمهوري انتخابـات قـانون اصالح این

سـن مسـاله از غیر اما است. شده محدود 70سال تا   بازه  40 به استکه کاندیداها

می کرده اعمال را آن نگهبان شوراي و داشته وجود هم این از پیش تا موارد سایر

است.

در کاندیداتوري بــه نظامیان شــدن مجاز پیرامون واکنش ها بـه اشـاره بـا وي

اکنون که هســتند معترض اینکه داشــت: اظهار جمهوري، ریاســت انتخابــات

پیش مگر اسـت، اشتباه هم شده اند انتخابات در حضور و ثبت نام به مجاز نظامیان

یا قالیبــاف و رضایی شـمخانی، آقـایان مگر نداشـتیم؟ مسـاله اي چنین ما این از

بگوییم که اسـت اشتبـاه هم این نتیجه در نشـدند؟ انتخابات وارد دیگر چهره هاي

شد. خواهند وارد اکنون و نبودند انتخابات در نظامیان گذشته در

ابـراز کاندیداها براي شده ایجاد سنی محدودیت پیرامون سیاسی تحلیلگر این

که زیادي سیاســی هیاهوي علیرغم طرح این کردم عرض که همانطور داشــت:

بــراي ســنی محـدودیت ایجاد آن ویژگی تنها و ندارد فایده اي هیچ کرد ایجاد

این تصویب از بـعد که جهت این از اسـت، غرض نقـض آن که اسـت کاندیداها

جزو رئیس جمهور فقط مگر که است این می شود مطرح که سوالی نخستین ماده

مانند مسئوالن سایر چرا است الزم سنی شرط او براي اگر است، کشور مسئولین

و نگهبــان شــوراي اعضاي اسـالمی، شـوراي مجلس رئیس قوه قـضاییه، رئیس

باشند؟ نداشته را سنی شرط این خبرگان مجلس اعضاي

اسـتانداران و وزرا مجلس، نمایندگان بـراي شرایطی چنین در حتی افزود: وي

و سیاسـی مناصب تمام بین از ما چرا که می شود مطرح سن شرط موضوع این هم

این کنیم؟ مواجه سـنی محـدودیت بـا را کرسـی یک فقـط کشور در مسئولیتی

همه براي ما اینکه مگر دارد. وجود قانون این در که است مهمی ایراد یک مساله

افزایش بــه منظور مختلف مناصب در مقــامات همه و کشـور سیاسـی مسـئولین

چنین در بگیریم. نظر در را سـنی محـدوده یک سـالمتی و توانمندي کارآمدي،

اینکه نه باشد مسئوالن همه شامل که می شود محسوب منطقی مساله این شرایطی

باشد. گرفته هدف را جمهور رئیس جایگاه تنها

بـراي عرصه کردن آماده بـر مبنی گمانه زنی ها برخی به اشاره با ادامه در آیتی

از غیر که شـد مشـخص اینجا تا داشـت: ابـراز نظامی، رئیس جمهور یک حضور

یک حـضور مساله اگر حال است، نداده رخ جدیدي اتفاق هیچ سنی شرط مساله

نیسـت. سـخت چندان فضا آماده سازي باشد مطرح رئیس جمهور عنوان به نظامی

فضا آماده سـازي روش هاي از یکی می تواند هم رقیبـان حـذف دیگر عبـارت به

تکنیک از شـرایط این در می توانند دیگر سـوي از باشـد. فرد یک حضور براي

و قالیبـاف آقـاي مثال بـراي کنند، استفاده جدي کاندیداي و نمایشی کاندیداي

باشـد جدي یکی و نمایشـی یکی که کنند پیدا حـضور انتخابات در دهقان آقاي

مانند شـود پیروز مانده باقـی که نفري آن و بـرود کنار دیگیري نفع بـه یکی که

داد. انجام سال   در روحانی آقاي براي جهانگیري آقاي کاريکه

یک آینده ســال انتخابــات در که باشــد این بــر بــنا اگر گفت: پایان در وي

ســخت چندان آن سـازوکار کند، پیدا حـضور کار سـر بـر نظامی رئیس جمهور

است. فراهم نوعی به حتی و نیست

صالحــیت ها بــراي روز و زمانی شــرایط اســاس بـر که نیز نگهبـان شـوراي

انتخابات در که کاندیداهایی برخی که دارد را این امکان می کند، تصمیم گیري

کند. تایید دیگريرا افراد و کند ردصالحیت را کرده تایید گذشته هاي

که اســت آن بــیانگر گرفته، صورت تازگی بــه که جدید بررســی یک نتایج

نمی کند. محافظت کرونا ویروس برابر در را فرد ماسک، یک از مجدد استفاده

اسـتفاده ماسک از اسـتفاده می دهد نشـان مطالعه یک نیوز، بهداشت گزارش به

باشد. داشته دنبال به ماسک نزدن از بدتري تبعات می تواند شده

را آلوده قطرات استنشاق برابر در الیه سه جراحی ماسک هاي محافظت محققان

طریق از اسـت، ریزي آئروسـل هاي حـاوي که هوا، دریافتند آنها کرند؛ بررسی

می شود. بینی و دهان وارد کم سرعت با ماسک سطح

جراحـــی،  65 ماسک هاي از اســتفاده صورت در دریافت، رایانه اي مدل یک

بــه  25 میزان این مجدد اسـتفاده صورت در و می کند فیلتر را قـطرات از درصد

می یابد. کاهش درصد

شکل که اســت دلیل این بــه ماسک اثرگذاري کاهش اســت، معتقــد تیم این

شـده استفاده ماسک از استفاده و کنند تغییر می توانند استفاده بار هر با ماسک ها

باشد. داشته دنبال به ماسک نزدن از بیشتري تبعات می تواند

می گویند، کالیفرنیا باپتیســت دانشگاه و الول ماساچوســت دانشگاه از تیم این

و حـفاظت بررسـی هنگام که می دهد قـرار شما اختیار در را شواهدي یافته ها این

شود. گرفته نظر در جدید ماسک هاي طراحی

روحـی سالمت بیانگر که دارد وجود ویژگی هاي شده انجام تحقیقات براساس

است. افراد روانی و

روان سـالمت اسـت. روانی بـیماري بـه ابـتال عدم از بـیش چیزي روان سـالمت

افرادي ویژگی نوشـتار این در است. مناسب عملکرد و خوب احساس از ترکیبی

هستند. برخوردار روان و روح سالمت از که می کنیم بیان را

نیستند تکانشی برخوردارند، روان سالمت از که -افرادي

مشکل وسوسـه ها و هوس ها اصرارها، مدیریت در که اسـت کسی تکانشی فرد

مشکل این بـا که کسانی دارد.

معرض در بیشتر هستند روبرو

قــرار روان بهداشــت مسـائل

گناه احسـاس بعداً زیرا دارند،

یا می شـوند پشیمان و می کنند

که می دهند انجام را اقـداماتی

آن ها بـه است ممکن نهایت در

برساند. آسیب

درك را احساســـــــــات -

می پذیرند و می کنند

روانی لحـــاظ بــه که فردي

عنوان بـه احساسـات درك خود، افکار و احساسات از آگاهی توانایی است سالم

گشـودگی پیچیده، و دشـوار احساسـات پذیرش زندگی، از حـیاتی قسـمت یک

و متفاوت و عمیق تر احساسـی حاالت جمله از طبیعی، عواطف انواع تجربه براي

دارد. مثبت شیوه اي به را خود احساسات بیان توانایی

نمی افتند منفی احساسات دام در آن ها -

و هسـتند طبـیعی افسـردگی و خشـم اضطراب، اسـترس، مثل منفی احساسـات

و بـــیفتید آن ها دام در که اســت زمانی مشکل اما می دهند رخ همه بــراي گاهی

باشید. اسیرشان مدت ها

دارند مثبت احساسات از باالیی فرکانس آن ها -

را خوب چیز هاي که می گیرد یاد مغزتان باشـید، بـین خوش می کوشـید وقـتی

را بیشتري مثبت احساسات هرچه ترتیب، این به دهد. تشخیص بد چیز هاي از بهتر

بالعکس. و بود خواهید سالم تر نیز روانشناختی نظر از کنید، تجربه

محبت و -صمیمیت

از اعم روابــط انواع در فردي بــین سـطح در محبـت و صمیمیت بـه بـودن گرم

نظر از ســالم افراد می شــود. اطالق غریبــه ها بــا حــتی یا خانوادگی عاشقـانه،

کنند. برقرار دیگران با مثبت ارتباط راحتی به که دارند تمایل روانشناختی

هستند صادق و رك -آن ها

بـه بیشـتري تمایل مردم از بسـیاري باشـد. دشـوار می تواند بـودن راست و رك

تعارض ایجاد بــدون اسـت، راحـت تر آن شـنیدن زیرا دارند، سـفید دروغ گفتن

اما می کند. ایجاد دیگران در بـــهتري احســـاس و می گیرد قــرار پذیرش مورد

پیشبرد براي آن ها هستند. صریح و صادق اغلب روانشناختی نظر از سالم آدم هاي

از که می شـود سبـب روند این نمی کنند. اسـتفاده دروغ و فریب از کارهاي شـان

بمانند. مصون تکراري دروغ با مرتبط روانی منفی اثرات

دالیل ها لکه این شــوید. می پوسـت اي قـهوه هاي لکه متوجه ها وقـت گاهی

دارند. زیادي

صورت پوســت اي قــهوه هاي لکه درمان بــراي گیاهی روشــهاي از بـرخی

از: عبارتند

کرچک روغن با پوست اي قهوه هاي لکه -درمان

روغن از اسـتفاده پوست اي قهوه هاي لک درمان براي ها روش بهترین از یکی

لک هاي بـرنده بـین از و ها کننده سـفید از یکی کرچک روغن اسـت. کرچک

را روغن از مقـداري تمیز پنبـه از استفاده با میتوانید شما است. پوست و صورت

را کار این مدام بـدهید. ماساژ را آن دقیقه چند و بزنید نظر مورد هاي لک روي

در میتوانید همچنین دهید. ادامه را کار این ها لکه شـــدن ناپدید تا و کنید تکرار

روغـن نارگیـل، روغـن اي ، ویتامیـن روغـن از توانیـد می کرچک روغن کنار

کنید. استفاده نیز بادام روغن و زیتون

دوغ با پوست اي قهوه هاي لکه -درمان

بـین از بـراي باشـد. می الکتیک اسید داراي دوغ امده بدست هاي بررسی طبق

دوغ بـه را پنبـه کنید. اسـتفاده پنبـه تکه یک از پوسـت اي قـهوه هاي لکه بردن

هاي لکه روي بــر را دوغ و کنید آغشـته

را پوسـتتان مدتی از بـعد بمالید. اي قهوه

میتوانید دارید چربی پوست بشویید.اگر

کنید. اســــتفاده لیمو آب همراه را دوغ

چایخوري قاشــــق  4 توانید می همچنین

گوجه آب چایخوري قاشـق  2 بـا را دوغ

نظر مورد قسمت روي بر و بکنید مخلوط

دهید. ماساژ

ماست با -درمان

بـردن بین از براي روشها بهترین از یکی

از مقـداري که کافیسـت کار این براي است. ماست از استفاده اي قهوه هاي لکه

پوستتان میتوانید دقیقه گذشت20   از بعد بمالید. نظر مورد قسمت روي را ماست

از قبـل توانید می بگیرید بـهتري نتیجه دارید دوسـت بشویید.اگر سرد آب با را

بماند. شما صورت روي صبح تا بگذارید و زده ماست خود صورت به خواب

@avayemaku5
شنبه سه
۵۷۲ دوم و بيست سال -۹۹ ماه دي 16 موجسالمت خط

خرب
نفروشید. را خودتان تنها بخرید، را آسمان و زمین نیست الزم آزادي براي

براي طرح این و است بیهوده انتخابات قانون اصالح طرح

است! شده نوشته نفر دو ، یکی

نداشت هیاهو جز دستاوردي ، مجلس در انتخابات قانون اصالح

وضعیت تکلیف تعیین قانون نامه آئین 13 ماده و قانون سه ماده موضوع آگهی
رسمی سند فاقد هاي ساختمان و اراضی و ثبتی

اراضی تکلیفوضعیتثبتیو تعیین قانون هیئتموضوع صادره 99/09/16-4218 رايشماره برابر

بـالمعارض و ماکوتصرفاتمالکانه ثبـتیشهرسـتان واحـد رسمیمستقـردر سند فاقد هاي ساختمان و

اطالع منظور به زیر بشرح تقاضا امالكمورد مشخصاتمتقاضیانو لذا است. گردیده محرز متقاضیان

مالکیت سـند اشخاصنسبتبهصدور درصورتیکه آگهیمیشود روز 15 فاصله نوبتبه دو در عموم

را اعتراضخود ماه مدتدو اولینآگهیبـه انتشار تاریخ از توانند باشندمی اعتراضیداشته متقاضیان

تاریخ از اخذرسـیدظرفمدتیکماه وپساز تسـلیم ماکو امالكشهرسـتان و ثبـتاسـناد اداره بـه

. نمایند مرجعقضاییتقدیم به را اعتراضدادخواستخود تسلیم

پلدشــتفرزند صادره 529کدملی4929551900 شــماره شناســنامه بـه زینبمحـمدزاده 1-خانم

مساحـتششـدانگ به مزروعی زمین سهمششدانگیکقطعه 8574 از مشاع 1974سهم در الهوردیی

ثبتملک غربیبخشحوزه آذربایجان در واقع اصلی -106 از فرعی شماره قسمتیاز مترمربع 8574

99-134 پورکالسه نسقزراعیعباسحسن از ماکوو

امالكماکو و ثبتاسناد رئیساداره تاروردیزاده بهنام الف شماره88م

99/10/30 : نوبتدوم 99/10/16و : نوبتاول انتشار تاریخ

وضعیت تکلیف تعیین قانون نامه آئین 13 ماده و قانون سه ماده موضوع آگهی
رسمی سند فاقد هاي ساختمان و اراضی و ثبتی

اراضی تعیینتکلیفوضعیتثبتیو قانون هیئتموضوع 99/10/01صادره -4324 رايشماره برابر

بـالمعارض و ماکوتصرفاتمالکانه ثبـتیشهرسـتان واحـد رسمیمستقـردر سند فاقد هاي ساختمان و

اطالع منظور به زیر بشرح تقاضا امالكمورد مشخصاتمتقاضیانو لذا است. گردیده محرز متقاضیان

مالکیت سـند اشخاصنسبتبهصدور درصورتیکه آگهیمیشود روز 15 فاصله نوبتبه دو در عموم

را اعتراضخود ماه مدتدو اولینآگهیبـه انتشار تاریخ از توانند باشندمی اعتراضیداشته متقاضیان

تاریخ از اخذرسـیدظرفمدتیکماه وپساز تسـلیم ماکو امالكشهرسـتان و ثبـتاسـناد اداره بـه

. نمایند مرجعقضاییتقدیم به را اعتراضدادخواستخود تسلیم

علی فرزند ماکو کدملی2830139003صادره 384 شـماره شناسـنامه به 1-آقاياسماعیلجعفرزاده

مساحـتششـدانگ28246 زمینمزروعیبه ششدانگیکقطعه سهم 28246 از مشاع سهم 6631 در

نسق از و ثبتملکماکو آذربایجانغربیبخشحوزه اصلیواقعدر 92 از فرعی -97 بشماره مترمربع

99 - 473 کالسه زراعیعلیجعفرزاده

امالكماکو و ثبتاسناد رئیساداره تاروردیزاده بهنام الف شماره92م

99/10/30 : نوبتدوم 99/10/16و : نوبتاول انتشار تاریخ

وضعیت تکلیف تعیین قانون نامه آئین 13 ماده و قانون سه ماده موضوع آگهی
رسمی سند فاقد هاي ساختمان و اراضی و ثبتی

تکلیفوضعیتثبــتیو تعیین قــانون هیئتموضوع 4338-99/10/02صادره رايشــماره برابـر

و ماکوتصرفاتمالکانه ثبـتیشهرسـتان واحـد در سـندرسـمیمستقـر فاقـد هاي ساختمان اراضیو

بـه زیر بشرح تقاضا امالكمورد و مشخصاتمتقاضیان لذا است. گردیده محرز بالمعارضمتقاضیان

اشـخاصنسبـتبــه درصورتیکه آگهیمیشـود روز 15 فاصله نوبـتبـه دو در اطالععموم منظور

مدتدو به اولینآگهی انتشار تاریخ از میتوانند باشند اعتراضیداشته مالکیتمتقاضیان سند صدور

رسـیدظرفمدت اخذ وپساز تسلیم ماکو امالكشهرستان و ثبتاسناد اداره به را اعتراضخود ماه

. نمایند مرجعقضاییتقدیم به را اعتراضدادخواستخود تاریختسلیم از یکماه

ماکو صادره کدملی2830252217 1333 شـماره شناسنامه به قزلداغی پور اسماعیل اصلی 1-خانم

مساحـت زمینمزروعیبـه سهمششـدانگیکقـطعه 36868 از مشاع سهم 4030 اسماعیلدر فرزند

غربـیبـخشحـوزه آذربـایجان در واقع اصلی 31 فرعیاز قسمتیشماره مترمربع ششدانگ36868

پورکالسه99-439 نسقزراعیاسماعیلاسماعیل از و ثبتملکماکو

امالكماکو و ثبتاسناد رئیساداره تاروردیزاده بهنام الف شماره94م

99/10/30 : نوبتدوم 99/10/16و : نوبتاول انتشار تاریخ

هستید برخوردار روان سالمت از حتما دارید را ها ویژگی این اگر

در ناتوانی دلیل

شکم چربی کردن آب

پوست اي قهوه هاي لکه

کنید درمان روشگیاهی چند این با را

استفاده به نسبت محققان هشدار

ماسک یک از مجدد

وضعیت تکلیف تعیین قانون نامه آئین 13 ماده و قانون سه ماده موضوع آگهی
رسمی سند فاقد هاي ساختمان و اراضی و ثبتی

تعیینبر قـانون هیئتموضوع صادره 1399/08/28 -139960313054001193 شـماره راي ابر

شوط ثبتیشهرستان واحد در رسمیمستقر سند هايفاقد ساختمان و اراضی و تکلیفوضعیتثبتی

مشـخصاتمتقـاضیوملکمورد لذا اسـت. گردیده بالمعارضمتقـاضیمحـرز و تصرفاتمالکانه

صورتیکه در آگهیمیشـود روز 15 فاصله نوبـتبـه دو در عموم اطالع منظور بـه بشرحزیر تقاضا

اولین انتشـار تاریخ از باشندمیتوانند مالکیتمتقاضیاعتراضیداشته سند اشخاصنسبتبهصدور

پساز و تسـلیم ماکو امالكشهرسـتان و ثبـتاسـناد اداره به را اعتراضخود ماه مدتدو به آگهی

قـضاییتقـدیم مرجع بـه را اعتراضدادخواستخود تسلیم تاریخ از ظرفمدتیکماه رسید اخذ

مقـرراتاسـناد اعتراضطبـق وعدموصول صورتانقـضايمدتمذکور اسـتدر بدیهی نمایند.

. خواهدشد مالکیتصادر

پالك484- از آغاج قره قریه از مترمربع مساحت2073 پرواريبه 1-ششدانگیکواحدگوساله

از ملی6409709293صادره 858کد شناسـنامه بهشماره فرزندجبرئیل آقازاده ناز فرح اصلیبنام

محمدزاده مالکیتسیدآقا مورد از شوط

99/10/30 : نوبتدوم و 99/10/16 : نوبتاول انتشار تاریخ

شوط امالكشهرستان و ثبتاسناد رئیساداره علیزاده الف شماره89م

وضعیت تکلیف تعیین قانون نامه آئین 13 ماده و قانون سه ماده موضوع آگهی
رسمی سند فاقد هاي ساختمان و اراضی و ثبتی

بـــــتاریخبر 139960313054001270 الی 139960313054001266 شـــــماره راي ابــــر

هاي سـاختمان و اراضی تکلیفوضعیتثبـتیو تعیین قـانون هیئتموضوع صادره 1399/09/18

محـرز بالمعارضمتقـاضی و تصرفاتمالکانه شوط ثبتیشهرستان واحد در رسمیمستقر سند فاقد

دو در عموم اطالع منظور بـه زیر بشـرح تقـاضا مشخصاتمتقـاضیوملکمورد لذا است. گردیده

مالکیتمتقـاضی سـند اشخاصنسبتبهصدور درصورتیکه آگهیمیشود روز 15 فاصله نوبتبه

اداره به را اعتراضخود ماه مدتدو آگهیبه اولین انتشار تاریخ از باشندمیتوانند اعتراضیداشته

تسـلیم تاریخ از رسـیدظرفمدتیکماه اخذ پساز و تسـلیم ماکو امالكشهرسـتان و ثبتاسناد

صورتانقـضايمدت اسـتدر بـدیهی نمایند. قضاییتقدیم مرجع به را اعتراضدادخواستخود

. خواهدشد مالکیتصادر اعتراضطبقمقرراتاسناد وصول عدم و مذکور

مساحـت به باغ زمینمزروعیو ششدانگیکقطعه سهم 34000 از مشاع سهم 8904/46 1-مقدار

زمین ششـدانگیکقـطعه سـهم 40300 از مشـاع سـهم 8134 مقدار و مترمربع ششدانگ34000

ســهم 85762 از مشــاع سـهم 13567 مقـدار و مترمربـع مساحـتششـدانگ40300 بـه مزروعی

اصلیقـریه پالك96- از مترمربع مساحتششدانگ85762 زمینمزروعیبه ششدانگیکقطعه

908 شناسـنامه فرزندصادقشـماره آقـايعیسـینوري ثبتیشهرسـتانشـوطبـنام حوزه خوكاز

مالکیتصادقنوري مورد از شوطکدملی4929437301 از صادره

مساحـت بـه بـاغ و مزروعی زمین ششـدانگیکقـطعه سهم 25440 از مشاع سهم 1748 مقدار -2

نوريفرزندصادقشـماره حسـن قـریهخوكبـنام اصلی پالك96- از مترمربع ششدانگ25440

نوري مالکیتصادق مورد از شناسنامه4929437008صادرهشوطکدملی4929437008

مساحـت بـه بـاغ مزروعیو زمین ششـدانگیکقـطعه سهم 88079 از مشاع سهم 1525/7 مقدار -3

شــماره نوريفرزندصادق مریم اصلیقـریهخوكبـنام پالك96 از مترمربـع ششـدانگ88079

نوري مالکیتصادق مورد از شناسنامه763صادرهشوطکدملی4929435935

مساحـت بـه بـاغ مزروعیو زمین ششـدانگیکقـطعه 31046 از مشـاع سـهم 2486 مقـدار - -4

عبـداله محرم بنام ثبتیشوط حوزه چاوگون قریه اصلی پالك345- از مترمربع ششدانگ31046

مالکیت مورد از شـوطکدملی4929567221 از صادره 638 شناسـنامه فرزندحسنقلیشماره پور

احمدي قربان

آغیلی کفیل قـریه از مترمربـع مساحـتششـدانگ3467 به مخروبه 5-ششدانگیکبابساختمان

میالن گلیکانلوي مراد بـنام شوط ثبتیشهرستان اصلیحوزه -356 از فرعی پالكثبتی37 بشماره

مالکیتقربانگلیکانلو مورد از بهکدملی4929882826 3 شناسنامه بشماره قربان فرزند

99/10/30 : نوبتدوم و 99/10/16 نوبتاول: انتشار تاریخ

امالكشهرستانشوط و ثبتاسناد رئیساداره علیزاده الف شماره91م

و اسـت شکننده و ناپایدار شـرایط قراردارد.ولی سوم موج نزولی فاز در   ایران

توانیم می سـادگی بـه شود کمتر ها محدودیت و نابسامان اپیدمی مدیریت اگر

کنیم. تجربه را چهارم موج

رعایت و اجتماعی گذاري فلصله ماسک، تابــــــــع کماکان اپیدمی   مدیریت

شــــده معادله این وارد مهمی بســــیار چهارم است.بــــعد عمومی بهداشــــت

. عمومی است.:واکسیناسیون

در بــعد سـال خرداد تا تالشـها این ایرانی، و ملی کوششـهاي ارجداشـت ضمن

و بود نخواهد دسترس در آزمونی فازهاي موفقیت صورت در و شرایط بهترین

است. راهی و ابزار هر با هايموثر واکسن تهیه امر مسوالن وظیفه

امینواسید از    1273 اسید آمینو هشت فقط بریتانیا، در ویروس یافته جهش   فرم

سنبــله پروتیئن از درصد یک از کمتر که داده تغییر را ویروس سنبــله پروتئین

واکسـن بخشـی اثر روي بـر تاثیري دار، معنی جهش این رسـد می نظر وبـه است

باشد. ،نداشته آ) ان ار ام مکانیسم( با هاي

شـدت روي بـر تاثیري نظر مورد جهش داده نشـان اخیر هفته چند هاي   بررسی

سـرایت میزان درصد  هفتاد تا احتمال بیشترین در و نداشته ویروس زایی بیماري

توالی تعیین بـا تنها اخیر یافته جهش نوع است.  تشخیص کرده تر زیاد را ویروس

هاي آزمایشگاه مختص و بــــاال تکنولوژي نیازمند که اســــت پذیر امکان ژن

توالی تعیین این اخیر هاي هفته در کشـورها برخی است.در تحقیقاتی و پیشرفته

است. گرفته صورت بریتانیا ورودي مسافران از ویروس ژن

از بسـیاري در اخیر یافته جهش گونه بـدانیم باید باشیم نگرانی دچار آنکه   بدون

هم کشـورما در اینکه احتمال و است شده یافته نیز هند و ترکیه جمله از کشورها

ویروســـی توالی تعیین از مســـتندي گزارش تاکنون دارد.گرچه وجود باشــد

است. نشده گزارش

علمی معتبـر نشـریات در فرایندها چاپ و ها واکسـن تولید سیر علمی   گزارش

مهم نکته اسـت.این واکسـن تولید روند بـاالي علمی دقـت و شـفافیت گر نشان

از است..بـعد نشده انجام دقیق بصورت روسیه و چین مثل کشورها برخی توسط

در نیز مودرنا کوید-   واکسن مطالعه سوم فاز به مربوط نتایج استرازنکا، و فایزر

دهد. می نشان را درصدي کلی  .  اثربخشی که شده منتشر نیوانگلند معتبر نشریه

واکسـن این است.عوارض شده گزارش نیز     شدید موارد به ابتال از جلوگیري

سیســتمیک عوارض و ( ســرخی و تورم (درد، موضعی عوارض بـرخی شـامل

متوسط تا خفیف عوارض اکثر است. بوده ( عضالنی درد و خستگی و (سردرد

است. آمده پایان در مقاله است.  لینک شده طرف بر روز سه تا یک ظرف و بوده

حداقـل که شرطی به و عالئم شروع از بعد روز   10 تا معموال کووید به   مبتالیان

رو نیز آنها عالیم و باشند نداشته تب بر، تب داروهاي از استفاده بدون ساعت   24

پی » تسـت بـدانیم اسـت شوند.الزم خارج قرنطینه از توانند می باشد، بهبودي به

باقـی مثبت هم عالیم شروع از پس ماه سه یا هفته تا  12 حتی است ممکن آر»    سی

شود. نمی تلقی افراد بودن ناقل منزله به این بمانداما

ویژه مراقبتهاي و بیهوشی متخصص پزشک جعفرزاده- افشین

نوزده کووید پیرامون جدید نکات برخی

وضعیت تکلیف تعیین قانون نامه آئین 13 ماده و قانون سه ماده موضوع آگهی
رسمی سند فاقد هاي ساختمان و اراضی و ثبتی

تعیینتکلیفوضعیتثبتی قانون هیئتموضوع و3747-99/07/28صادره 3746 رايشماره برابر

و تصرفاتمالکانه ماکو ثبـتیشهرسـتان واحـد در رسـمیمستقـر سند فاقد هاي ساختمان اراضیو و

بـه زیر بشـرح تقاضا امالكمورد و مشخصاتمتقاضیان لذا است. گردیده بالمعارضمتقاضیانمحرز

اشخاصنسبتبهصدور صورتیکه در آگهیمیشود روز 15 فاصله نوبتبه دو در عموم اطالع منظور

ماه مدتدو اولینآگهیبـه انتشـار تاریخ از باشـندمیتوانند اعتراضیداشـته مالکیتمتقـاضیان سند

ظرفمدتیک رسید اخذ پساز و تسلیم ماکو امالكشهرستان و ثبتاسناد اداره به را اعتراضخود

. نمایند قضاییتقدیم مرجع به را اعتراضدادخواستخود تاریختسلیم از ماه

شــوطفرزند کدملی6409852762صادره 22 شــماره شناسـنامه بـه اکبـرزاده اسـفندیار 1-آقـاي

مساحـت زمینمزروعیبـه از13347سـهمششـدانگیکقـطعه مشـاع 1655/5سـهم حـیدرعلیدر

بـخش غربـی آذربـایجان در اصلیواقـع -106 فرعیاز شـماره از قسمتی مترمربع ششدانگ13347

کالسه99-432 بابازاده نسقزراعیعلی از ثبتملکماکوو حوزه

فرزند ماکو صادره کدملی2830089332 8989 شـماره شناسنامه به اقدم سیروسجعفري آقاي -2

مساحــت بـه مزروعی زمین سـهمششـدانگیکقـطعه 13347 از مشـاع سـهم 1655/5 جبـرائیلدر

بـخش غربـی آذربـایجان در اصلیواقـع -106 فرعیاز شـماره از قسمتی مترمربع ششدانگ13347

کالسه99-433 بابازاده نسقزراعیعلی از ثبتملکماکوو حوزه

امالكماکو و ثبتاسناد رئیساداره تاروردیزاده بهنام الف شماره90م

99/10/30 نوبتدوم: 99/10/16و : نوبتاول انتشار تاریخ
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فرهنگی ، اجتماعی خبري، مستقل کانال در عضویت جهت

شناسی روان و خانواده متنوع مطالب با « ماکو «آواي

شوید ملحق سپس و تایپ را مقابل عبارت

مسوول مدير با ارتباط

و پيامتبـليغات چاپ
کانال و نامه هفته در

@avayemaku7
شنبه سه
۵۷۲ دوم و بيست سال -۹۹ ماه 16دي مشا آواي . شده آراسته شرم و پاکی پیرایه به وجودشان که منشانی پیمان حال به خوشا

زاده حسین و زاد جعفري محترم هاي خانواده

بـراي الهی غفران ، نموده عرض تسـلیت را وارده مصیبت

خداوند از را بــازماندگان بــراي جمیل وصبـر مرحـومه آن

نمایم می مسئلت متعال

نوري و زاده حسین محترم هاي خانواده

بـراي الهی غفران ، نموده عرض تسـلیت را وارده مصیبت

خداوند از را بــازماندگان بــراي جمیل وصبـر مرحـوم آن

نمایم می مسئلت متعال

ارسنوآهنوخوش هايمحترم خانواده

بـراي الهی غفران ، نموده عرض تسـلیت را وارده مصیبت

متعال خداوند از را بازماندگان براي جمیل وصبر مرحوم آن

نمایم می مسئلت

هايمحترممحمدپوروجعفرزاده خانواده

بـراي الهی غفران ، نموده عرض تسـلیت را وارده مصیبت

متعال خداوند از را بازماندگان براي جمیل وصبر مرحوم آن

نمایم می مسئلت

بهادريوقدیمی خانوادههايمحترم

بـراي الهی غفران ، نموده عرض تسـلیت را وارده مصیبـت

خداوند از را بــازماندگان بــراي جمیل وصبـر مرحـوم آن

نمایم می مسئلت متعال

خانوادههايمحترمرحیمیدیزجی

بـراي الهی غفران ، نموده عرض تسـلیت را وارده مصیبـت

متعال خداوند از را بازماندگان براي جمیل وصبر مرحوم آن

نمایم می مسئلت

فرهمند هايمحترم خانواده

بـراي الهی غفران ، نموده عرض تسـلیت را وارده مصیبت

خداوند از را بــازماندگان بـراي جمیل وصبـر مرحـومه آن

نمایم می مسئلت متعال

هايمحترمقاسمزاده خانواده

بـراي الهی غفران ، نموده عرض تسـلیت را وارده مصیبت

متعال خداوند از را بازماندگان براي جمیل وصبر مرحوم آن

نمایم می مسئلت

صادقزاده هايمحترم خانواده

بـراي الهی غفران ، نموده عرض تسـلیت را وارده مصیبت

متعال خداوند از را بازماندگان براي جمیل وصبر مرحوم آن

نمایم می مسئلت

هايمحترمولیپورودهکام خانواده

بـراي الهی غفران ، نموده عرض تسـلیت را وارده مصیبت

متعال خداوند از را بازماندگان براي جمیل وصبر مرحوم آن

نمایم می مسئلت

هايمحترمابراهیمزاده خانواده

بـراي الهی غفران ، نموده عرض تسـلیت را وارده مصیبت

خداوند از را بــازماندگان بـراي جمیل وصبـر مرحـومه آن

نمایم می مسئلت متعال

هايمحترمحسناصلوعظیمی خانواده

بـراي الهی غفران ، نموده عرض تسـلیت را وارده مصیبت

خداوند از را بــازماندگان بـراي جمیل وصبـر مرحـومه آن

نمایم می مسئلت متعال
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منصرف رضا

منصرف رضا

منصرف رضا

منصرف رضا

منصرف رضا

منصرف رضا

منصرف رضا

منصرف رضا

منصرف رضا
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15745-1543 پستی صندوق

021-218644444 گویاي تلفن

پلیس عملکرد از تقدیر و شکایت پیشنهاد ، انتقاد دریافت

تلفن با

دورنگار021-21864646

تحصیلی مدرك فقدان آگهی
غالم فرزند زاده حاجی اینجانبجواد التحصیلی فارغ مدرك
مقطع در ماکو از صادره 4920084137 شناسنامه شماره به
اطالعات فناوري تکنولوژي مهندسی رشته ناپیوسته کارشناسی
(مرکز خوي دانشگاهی واحد از صادره ( ارتباطات( و
از میباشد اعتبار فاقد و است گردیده مفقود الدین) ضیاء قره
اسالمی آزاد دانشگاه به مدركرا اصل شود می تقاضا یابنده
الدین ضیاء قره نشانی الدین) ضیاء قره (مرکز خوي واحد
. نماید ارسال اسالمی آزاد دانشگاه ( (چایپاره

ICT

تعیین قانون نامه آئین 13 ماده و قانون سه ماده موضوع آگهی
رسمی سند فاقد هاي ساختمان و اراضی و ثبتی وضعیت تکلیف

تکلیف تعیین قـانون موضوع هیئت صادره 99/09/16 -4214 شـماره راي برابر

ثبـتی واحـد در مستقـر رسـمی سـند فاقد هاي ساختمان و اراضی و ثبتی وضعیت

لذا . اسـت گردیده محرز متقاضیان بالمعارض و مالکانه تصرفات ماکو شهرستان

دو در عموم اطالع منظور به زیر بشرح تقاضا مورد امالك و متقاضیان مشخصات

سند صدور به نسبت اشخاص صورتیکه در شود می آگهی روز 15 فاصله به نوبت

به آگهی اولین انتشار تاریخ از توانند می باشند داشته اعتراضی متقاضیان مالکیت

و تسـلیم ماکو شهرستان امالك و اسناد ثبت اداره به را خود اعتراض ماه دو مدت

را خود دادخواست اعتراض تسلیم تاریخ از ماه یک مدت ظرف رسید اخذ از پس

نمایند تقدیم قضایی مرجع به

2830418085 کدملی 1000 شــماره شناسـنامه بـه سـلیمانی سـلمان 1-آقـاي

یک ششـدانگ سـهم 48250 از مشـاع سـهم 5312 در حسـن فرزند ماکو صادره

شـماره از قسـمتی مترمربـع 48250 ششـدانگ مساحـت بـه مزروعی زمین قطعه

از و ماکو ملک ثبـت حـوزه بـخش غربی آذربایجان در واقع اصلی -23 از فرعی

99 -155 کالسه سلیمانی حسن زراعی نسق

99/10/16 : دوم نوبت و 99/10/02 : اول نوبت انتشار تاریخ

ماکو امالك و اسناد ثبت اداره رئیس تاروردیزاده بهنام الف شماره80م

تعیین قانون نامه آئین 13 ماده و قانون سه ماده موضوع آگهی
رسمی سند فاقد هاي ساختمان و اراضی و ثبتی وضعیت تکلیف

تکلیف تعیین قـانون موضوع هیئت صادره 99/08/12 -3944 شـماره راي برابر

ثبـتی واحـد در مستقـر رسـمی سـند فاقد هاي ساختمان و اراضی و ثبتی وضعیت

لذا . اسـت گردیده محرز متقاضیان بالمعارض و مالکانه تصرفات ماکو شهرستان

دو در عموم اطالع منظور بـه زیر بشرح تقاضا مورد امالك و متقاضیان مشخصات

سند صدور به نسبت اشخاص صورتیکه در شود می آگهی روز 15 فاصله به نوبت

بـه آگهی اولین انتشار تاریخ از توانند می باشند داشته اعتراضی متقاضیان مالکیت

و تسـلیم ماکو شهرستان امالك و اسناد ثبت اداره به را خود اعتراض ماه دو مدت

را خود دادخواست اعتراض تسلیم تاریخ از ماه یک مدت ظرف رسید اخذ از پس

نمایند. تقدیم قضایی مرجع به

2820562019 کدملی 2820562019 شـماره شناسـنامه بـه نظري یلدا 1-خانم

200 مساحــت بــه ســاختمان بـاب یک ششـدانگ در بـهزاد فرزند ماکو صادره

بـخش غربـی آذربـایجان در واقع اصلی 1152 از فرعی شماره از قسمتی مترمربع

99 -427 کالسه زادگان محمدولی مالکیت از و ماکو ملک ثبت حوزه

99/10/16 : دوم نوبت و 99/10/02 : اول نوبت انتشار تاریخ

ماکو امالك و اسناد ثبت اداره رئیس تاروردیزاده بهنام الف شماره81م

تعیین قانون نامه آئین 13 ماده و قانون سه ماده موضوع آگهی
رسمی سند فاقد هاي ساختمان و اراضی و ثبتی تکلیفوضعیت

تکلیف تعیین قـانون موضوع هیئت صادره 99/09/16 -4216 شـماره راي برابر

ثبـتی واحـد در مستقـر رسـمی سـند فاقـد هاي ساختمان و اراضی و ثبتی وضعیت

لذا . اسـت گردیده محـرز متقاضیان بالمعارض و مالکانه تصرفات ماکو شهرستان

دو در عموم اطالع منظور بـه زیر بشرح تقاضا مورد امالك و متقاضیان مشخصات

سـند صدور به نسبت اشخاص صورتیکه در شود می آگهی روز 15 فاصله به نوبت

بـه آگهی اولین انتشار تاریخ از توانند می باشند داشته اعتراضی متقاضیان مالکیت

و تسـلیم ماکو شهرستان امالك و اسناد ثبت اداره به را خود اعتراض ماه دو مدت

را خود دادخواسـت اعتراض تسلیم تاریخ از ماه یک مدت ظرف رسید اخذ از پس

نمایند تقدیم قضایی مرجع به

صادره 2830476840 کدملی 950 شـماره شناسـنامه به بکیري توحید 1-آقاي

زمین قطعه یک ششدانگ سهم 106275 از مشاع سهم 5342 ایوبدر فرزند ماکو

از فرعی - 256 شماره از قسمتی مترمربع 106275 ششدانگ مساحت به مزروعی

زراعی نسق از و ماکو ملک ثبت حوزه بخش غربی آذربایجان در واقع اصلی -10

99 -41 کالسه بکیري ایوب

99/10/16 : دوم نوبت و 99/10/02 : اول نوبت انتشار تاریخ

ماکو امالك و اسناد ثبت اداره رئیس تاروردیزاده بهنام الف شماره84م

تعیین قانون نامه آئین 13 ماده و قانون سه ماده موضوع آگهی
رسمی سند فاقد هاي ساختمان و اراضی و ثبتی وضعیت تکلیف

تکلیف تعیین قـانون موضوع هیئت صادره 99/08/12 -3943 شـماره راي برابر

ثبـتی واحـد در مستقـر رسـمی سـند فاقد هاي ساختمان و اراضی و ثبتی وضعیت

لذا . اسـت گردیده محـرز متقاضیان بالمعارض و مالکانه تصرفات ماکو شهرستان

دو در عموم اطالع منظور بـه زیر بشرح تقاضا مورد امالك و متقاضیان مشخصات

سـند صدور به نسبت اشخاص صورتیکه در شود می آگهی روز 15 فاصله به نوبت

بـه آگهی اولین انتشار تاریخ از توانند می باشند داشته اعتراضی متقاضیان مالکیت

و تسـلیم ماکو شهرستان امالك و اسناد ثبت اداره به را خود اعتراض ماه دو مدت

را خود دادخواست اعتراض تسلیم تاریخ از ماه یک مدت ظرف رسید اخذ از پس

163 شـماره شناسـنامه بـه محمدزاده داود .1-آقاي نمایند تقدیم قضایی مرجع به

بـه خانه باب یک ششدانگ در حسین فرزند ماکو صادره 2830741501 کدملی

در واقـــع اصلی -1152 از فرعی شـــماره از قســمتی مترمربــع 200 مساحــت

زادگان ولی محـمد مالکیت از و ماکو ملک ثبـت حـوزه بـخش غربـی آذربایجان

99 -481 کالسه

99/10/16 : دوم نوبت و 99/10/02 : اول نوبت انتشار تاریخ

ماکو امالك و اسناد ثبت اداره رئیس تاروردیزاده بهنام الف شماره83م

تعیین قانون نامه آئین 13 ماده و قانون سه ماده موضوع آگهی
رسمی سند فاقد هاي ساختمان و اراضی و ثبتی تکلیفوضعیت

تکلیف تعیین قـانون موضوع هیئت صادره 99/09/16 -4217 شـماره راي برابر

ثبـتی واحـد در مستقـر رسـمی سـند فاقد هاي ساختمان و اراضی و ثبتی وضعیت

لذا . اسـت گردیده محرز متقاضیان بالمعارض و مالکانه تصرفات ماکو شهرستان

دو در عموم اطالع منظور به زیر بشرح تقاضا مورد امالك و متقاضیان مشخصات

سند صدور به نسبت اشخاص صورتیکه در شود می آگهی روز 15 فاصله به نوبت

به آگهی اولین انتشار تاریخ از توانند می باشند داشته اعتراضی متقاضیان مالکیت

و تسـلیم ماکو شهرستان امالك و اسناد ثبت اداره به را خود اعتراض ماه دو مدت

را خود دادخواست اعتراض تسلیم تاریخ از ماه یک مدت ظرف رسید اخذ از پس

106 شـماره شناسـنامه بـه ریحـانی رحـیم .1-آقاي نمایند تقدیم قضایی مرجع به

از مشــاع ســهم 12697 در خســرو فرزند ماکو صادره 2830693345 کدملی

48391 ششـدانگ مساحـت بـه مزروعی زمین قطعه یک ششدانگ سهم 48391

بـخش غربـی آذربـایجان در واقـع اصلی -31 از فرعی شـماره از قسمتی مترمربع

99 -175 کالسـه پور اسـماعیل اسماعیل زراعی نسق از و ماکو ملک ثبت حوزه

99/10/16 : دوم نوبت و 99/10/02 : اول نوبت انتشار تاریخ

ماکو امالك و اسناد ثبت اداره رئیس تاروردیزاده بهنام الف شماره79م

تعیین قانون نامه آئین 13 ماده و قانون سه ماده موضوع آگهی
رسمی سند فاقد هاي ساختمان و اراضی و ثبتی وضعیت تکلیف

تکلیف تعیین قـانون موضوع هیئت صادره 99/08/27 -4043 شـماره راي برابر

ثبـتی واحـد در مستقـر رسـمی سـند فاقد هاي ساختمان و اراضی و ثبتی وضعیت

لذا . اسـت گردیده محـرز متقاضیان بالمعارض و مالکانه تصرفات ماکو شهرستان

دو در عموم اطالع منظور بـه زیر بشرح تقاضا مورد امالك و متقاضیان مشخصات

سند صدور به نسبت اشخاص صورتیکه در شود می آگهی روز 15 فاصله به نوبت

بـه آگهی اولین انتشار تاریخ از توانند می باشند داشته اعتراضی متقاضیان مالکیت

و تسـلیم ماکو شهرستان امالك و اسناد ثبت اداره به را خود اعتراض ماه دو مدت

را خود دادخواست اعتراض تسلیم تاریخ از ماه یک مدت ظرف رسید اخذ از پس

115 شـماره شناسـنامه به نیا حامدي حامد آقاي -1. نمایند تقدیم قضایی مرجع به

از مشـاع سـهم 2354 در اسداهللا فرزند چشمه سیه صادره 2919984462 کدملی

231631 ششدانگ مساحت به مزروعی زمین قطعه یک ششدانگ سهم 231631

غربـی آذربـایجان واقـعدر اصلی -31 از فرعی 527 شـماره از قسـمتی مترمربـع

99 - 356 کالسه حسینی میرمحمد زراعی نسق از و ماکو ملک ثبت حوزه بخش

ماکو امالك و اسناد ثبت اداره رئیس تاروردیزاده بهنام الف شماره87م

99/10/30 : دوم نوبت و 99/10/16 : اول نوبت انتشار تاریخ

تعیین قانون نامه آئین 13 ماده و قانون سه ماده موضوع آگهی
رسمی سند فاقد هاي ساختمان و اراضی و ثبتی وضعیت تکلیف

تکلیف تعیین قـانون موضوع هیئت صادره 99/08/12 -3945 شـماره راي برابر

ثبـتی واحـد در مستقـر رسـمی سـند فاقد هاي ساختمان و اراضی و ثبتی وضعیت

لذا . اسـت گردیده محرز متقاضیان بالمعارض و مالکانه تصرفات ماکو شهرستان

دو در عموم اطالع منظور به زیر بشرح تقاضا مورد امالك و متقاضیان مشخصات

سند صدور به نسبت اشخاص صورتیکه در شود می آگهی روز 15 فاصله به نوبت

به آگهی اولین انتشار تاریخ از توانند می باشند داشته اعتراضی متقاضیان مالکیت

و تسـلیم ماکو شهرستان امالك و اسناد ثبت اداره به را خود اعتراض ماه دو مدت

را خود دادخواست اعتراض تسلیم تاریخ از ماه یک مدت ظرف رسید اخذ از پس

نمایند. تقدیم قضایی مرجع به

صادره 2830394003 کدملی 194 شـماره شناسنامه به آقابابازاده غالم 1-آقاي

مترمربـع 166/50 مساحـت بـه خانه بـاب یک ششـدانگ در یعقوب فرزند ماکو

حـوزه بـخش غربـی آذاربـایجان در واقـع اصلی 1142 از فرعی شماره از قسمتی

99-355 کالسه ماکو بیات الدین سیف مالکیت از و ماکو ملک ثبت

99/10/16 : دوم نوبت و 99/10/02 : اول نوبت انتشار تاریخ

ماکو امالك و اسناد ثبت اداره رئیس تاروردیزاده بهنام الف شماره82م

تعیین قانون نامه آئین 13 ماده و قانون سه ماده موضوع آگهی
رسمی سند فاقد هاي ساختمان و اراضی و ثبتی تکلیفوضعیت
تعیین قانون موضوع هیئت صادره 99/09/17 -4235 4234و شماره راي برابر

واحـد در مستقر رسمی سند فاقد هاي ساختمان و اراضی و ثبتی وضعیت تکلیف

است گردیده محرز متقاضیان بالمعارض و مالکانه تصرفات ماکو شهرستان ثبتی

عموم اطالع منظور بـه زیر بشرح تقاضا مورد امالك و متقاضیان مشخصات لذا .

بـه نسبـت اشـخاص صورتیکه در شـود می آگهی روز 15 فاصله بـه نوبت دو در

انتشـار تاریخ از توانند می باشـند داشـته اعتراضی متقاضیان مالکیت سند صدور

امالك و اســـناد ثبــت اداره بــه را خود اعتراض ماه دو مدت بــه آگهی اولین

تســلیم تاریخ از ماه یک مدت ظرف رسـید اخذ از پس و تسـلیم ماکو شهرسـتان

نمایند تقدیم قضایی مرجع به را خود دادخواست اعتراض

283142373 کدملی 306 شـماره شناسنامه به قزلباش رسولی یوسف 1-آقاي

یک ششـدانگ سهم 33377 از مشاع سهم 2007 در جعفر فرزند بازرگان صادره

فرعی 1440 بشـماره مترمربع 33377 ششدانگ مساحت به مزروعی زمین قطعه

نسـق از و ماکو ملک ثبـت حـوزه بـخش غربی آذربایجان در واقع اصلی -10 از

99 -492- نژاد رجب نوروز زراعی

کدملی 4070 شــــماره شناســـنامه بـــه جانی شـــیخ دادگر آرش آقـــاي -2

ســهم 84679 از مشــاع سـهم 718 عزیزدر ماکوفرزند صادره 2830897412

مترمربــع 84679 ششـدانگ مساحـت بـه مزروعی زمین قـطعه یک ششـدانگ

ثبت حوزه بخش غربی آذربایجان در واقع اصلی -1511 از فرعی -114 بشماره

99 -493 رجبی مصیب زراعی نسق از و ماکو ملکم

99/10/16 : دوم نوبت و 99/10/02 : اول نوبت انتشار تاریخ

ماکو امالك و اسناد ثبت اداره رئیس تاروردیزاده بهنام الف شماره86م

تعیین قانون نامه آئین 13 ماده و قانون سه ماده موضوع آگهی
رسمی سند فاقد هاي ساختمان و اراضی و ثبتی وضعیت تکلیف
تکلیف تعیین قـانون موضوع هیئت صادره 99/09/02 -4072 شماره راي برابر

ثبـتی واحـد در مستقـر رسـمی سند فاقد هاي ساختمان و اراضی و ثبتی وضعیت

لذا . است گردیده محرز متقاضیان بالمعارض و مالکانه تصرفات ماکو شهرستان

دو در عموم اطالع منظور به زیر بشرح تقاضا مورد امالك و متقاضیان مشخصات

صدور بـه نسبـت اشـخاص صورتیکه در شـود می آگهی روز 15 فاصله به نوبت

اولین انتشـار تاریخ از توانند می باشـند داشـته اعتراضی متقـاضیان مالکیت سـند

شهرسـتان امالك و اسـناد ثبـت اداره بـه را خود اعتراض ماه دو مدت بـه آگهی

اعتراض تســلیم تاریخ از ماه یک مدت ظرف رســید اخذ از پس و تســلیم ماکو

نمایند تقدیم قضایی مرجع به را خود دادخواست

2830725018 کدملی 186 شـماره شناسـنامه به زادگان رجب مهدي آقاي -1

یک ششـدانگ سـهم 87211 از مشاع سهم 3407 در منصور فرزند ماکو صادره

از فرعی 110 بشماره مترمربع 87211 ششدانگ مساحت به مزروعی زمین قطعه

نسـق از و ماکو ملک ثبـت حـوزه بخش غربی آذربایجان در واقع اصلی -1511

99 -347 کالسه زاده ابراهیم احمد زراعی

99/10/16 : دوم نوبت و 99/10/02 : اول نوبت انتشار تاریخ

ماکو امالك و اسناد ثبت اداره رئیس تاروردیزاده بهنام الف شماره74م

تعیین قانون نامه آئین 13 ماده و قانون سه ماده موضوع آگهی
رسمی سند فاقد هاي ساختمان و اراضی و ثبتی وضعیت تکلیف

تکلیف تعیین قـانون موضوع هیئت صادره 99/09/01 -4065 شماره راي برابر

ثبـتی واحـد در مستقـر رسـمی سند فاقد هاي ساختمان و اراضی و ثبتی وضعیت

لذا . اسـت گردیده محرز متقاضیان بالمعارض و مالکانه تصرفات ماکو شهرستان

دو در عموم اطالع منظور به زیر بشرح تقاضا مورد امالك و متقاضیان مشخصات

صدور بـه نسبـت اشـخاص صورتیکه در شـود می آگهی روز 15 فاصله به نوبت

اولین انتشـار تاریخ از توانند می باشـند داشـته اعتراضی متقـاضیان مالکیت سـند

شهرسـتان امالك و اسـناد ثبـت اداره بـه را خود اعتراض ماه دو مدت بـه آگهی

اعتراض تســلیم تاریخ از ماه یک مدت ظرف رســید اخذ از پس و تســلیم ماکو

نمایند تقدیم قضایی مرجع به را خود دادخواست

صادره 2830204239 کدملی 1082 شـماره شناسـنامه به رندي سکینه 1-خانم

زمین قـطعه یک ششـدانگ سهم 14790 از مشاع سهم 2690 در علی فرزند ماکو

-27 از فرعی شـماره از قسـمتی مترمربع 14790 ششدانگ مساحت به مزروعی

زراعی نسـق از و ماکو ملک ثبـت حـوزه بـخش غربی آذربایجان در واقع اصلی

99 -440 کالسه رندي علی

99/10/16 : دوم نوبت و 99/10/02 : اول نوبت انتشار تاریخ

ماکو امالك و اسناد ثبت اداره رئیس تاروردیزاده بهنام الف شماره75م

تعیین قانون نامه آئین 13 ماده و قانون سه ماده موضوع آگهی
رسمی سند فاقد هاي ساختمان و اراضی و ثبتی وضعیت تکلیف

هیئت صادره 99/09/12 -4166 و 4165 و 4164 شــــماره راي برابــــر

فاقـد هاي سـاختمان و اراضی و ثبـتی وضعیت تکلیف تعیین قـانون موضوع

و مالکانه تصرفات ماکو شهرســتان ثبــتی واحــد در مستقــر رسـمی سـند

امالك و متقاضیان مشخصات لذا . است گردیده محرز متقاضیان بالمعارض

روز 15 فاصله بـه نوبـت دو در عموم اطالع منظور بـه زیر بشرح تقاضا مورد

متقاضیان مالکیت سند صدور به نسبت اشخاص صورتیکه در شود می آگهی

ماه دو مدت بـه آگهی اولین انتشار تاریخ از توانند می باشند داشته اعتراضی

از پس و تسـلیم ماکو شهرسـتان امالك و اسناد ثبت اداره به را خود اعتراض

را خود دادخواسـت اعتراض تسـلیم تاریخ از ماه یک مدت ظرف رسید اخذ

نمایند تقدیم قضایی مرجع به

کدملی 1490 شـــماره شناســـنامه بـــه زاده ســلیمان یعقــوب 1-آقــاي

از مشــاع ســهم 2770 در حســین فرزند بــازرگان صادره 2830361032

ششــدانگ مساحـت بـه مزروعی زمین قـطعه یک ششـدانگ سـهم 55425

غربی آذربایجان در واقع اصلی -6 از فرعی -451 بشماره مترمربع 55425

-175 کالسـه اسدزاده عباداله زراعی نسق از و ماکو ملک ثبت حوزه بخش

98

-2

99/10/16 : دوم نوبت :99/10/02و اول نوبت انتشار تاریخ

ماکو امالك اسنادو ثبت اداره رئیس تاروردیزاده بهنام الف شماره76م

کدملی 1490 شـــماره شناســـنامه بـــه زاده ســلیمان یعقــوب آقــاي

6960 از مشـاع سهم 2527 در حسین فرزند بازرگان صادره 2830361032

6960مترمربع ششدانگ مساحت به مزروعی زمین قطعه یک ششدانگ سهم

ثبـت حوزه بخش غربی آذربایجان در واقع اصلی -6 از فرعی -473 بشماره

کالسه98-172 اسدزاده قلی حسین نسقزراعی از ماکوو ملک

کدملی 1276 شـــماره شناســـنامه بـــه زاده ســلیمان یوســف آقــاي -3

از مشــاع ســهم 2770 در حســین فرزند بــازرگان صادره 2830358848

ششــدانگ مساحـت بـه مزروعی زمین قـطعه یک ششـدانگ سـهم 55425

غربـی آذربـایجان در واقع اصلی -6 از فرعی 451 بشماره مترمربع 55425

- 174 کالسه اسدزاده عباداله زراعی نسق از و ماکو ملک ثبت حوزه بخش

98

تعیین قانون نامه آئین 13 ماده و قانون سه ماده موضوع آگهی
رسمی سند فاقد هاي ساختمان و اراضی و ثبتی وضعیت تکلیف
صادره 99/09/10 08و - 4136 و 4129 و 4128 و 4127 شـماره راي برابـر

فاقـد هاي ساختمان و اراضی و ثبتی وضعیت تکلیف تعیین قانون موضوع هیئت

بـالمعارض و مالکانه تصرفات ماکو شهرسـتان ثبـتی واحد در مستقر رسمی سند

تقـاضا مورد امالك و متقـاضیان مشـخصات لذا . است گردیده محرز متقاضیان

در شود می آگهی روز 15 فاصله به نوبت دو در عموم اطالع منظور به زیر بشرح

باشـند داشته اعتراضی متقاضیان مالکیت سند صدور به نسبت اشخاص صورتیکه

اداره بـه را خود اعتراض ماه دو مدت بـه آگهی اولین انتشـار تاریخ از توانند می

یک مدت ظرف رسـید اخذ از پس و تسـلیم ماکو شهرسـتان امالك و اسناد ثبت

نمایند تقدیم قضایی مرجع به را خود دادخواست اعتراض تسلیم تاریخ از ماه

کدملی 609 شـــماره شناســـنامه بــه ســنگري زاده زینال اســداهللا 1-آقــاي

346577 از مشـاع سـهم 9226 در اهللا فیض فرزند ماکو صادره 2830434331

مترمربع 346577 ششدانگ مساحت به مزروعی زمین قطعه یک ششدانگ سهم

ثبـت حـوزه بـخش غربـی آذربـایجان در واقع اصلی -1 از فرعی -600 بشماره

99 -18 کالسه زاده زینال اهللا فیض زراعی نسق از و ماکو ملک

-2

99/10/16 : دوم نوبت و 99/10/02 : اول نوبت انتشار تاریخ

ماکو امالك و اسناد ثبت اداره رئیس تاروردیزاده بهنام الف شماره78م

کدملی 609 شـــماره شناســـنامه بــه ســنگري زاده زینال اســداهللا آقــاي

19670 از مشــاع ســهم 1415 در اهللا فیض فرزند ماکو صادره 2830434331

19670مترمربـع ششـدانگ مساحـت به مزروعی زمین قطعه یک ششدانگ سهم

ثبـت حـوزه بـخش غربـی آذربـایجان در واقع اصلی -1 از فرعی -654 بشماره

99 -16 کالسه زاده زینال اهللا فیض زراعی نسق از و ماکو ملک

کدملی 609 شـــماره شناســنامه بــه ســنگري زاده زینال اســداهللا آقــاي -3

36879 از مشــاع ســهم 4663 در اهللا فیض فرزند ماکو صادره 2830434331

مترمربـع 36879 ششـدانگ مساحت به مزروعی زمین قطعه یک ششدانگ سهم

ثبـت حـوزه بـخش غربـی آذربـایجان در واقع اصلی -1 از فرعی -303 بشماره

99 -17 کالسه حسینی سیدرضا زراعی نسق از و ماکو ملک

کدملی 609 شـــماره شناســنامه بــه ســنگري زاده زینال اســداهللا آقــاي -4

از15082 مشـــاع ســهم در9666 اهللا فیض فرزند ماکو صادره 2830434331

15082مترمربـع ششـدانگ مساحـت به مزروعی زمین قطعه یک ششدانگ سهم

ثبـت حـوزه بـخش غربـی آذربـایجان در واقع اصلی -1 از فرعی -304 بشماره

99 -19 کالسه زاده زینال اهللا فیض زراعی نسق از و ماکو ملک

تعیین قانون نامه آئین 13 ماده و قانون سه ماده موضوع آگهی
رسمی سند فاقد هاي ساختمان و اراضی و ثبتی تکلیفوضعیت

99/09/10 - 4144 4143و و 4142 و 4141 و 4140 شـــماره راي برابـــر

ســاختمان و اراضی و ثبـتی وضعیت تکلیف تعیین قـانون موضوع هیئت صادره

و مالکانه تصرفات ماکو شهرسـتان ثبـتی واحـد در مستقـر رسمی سند فاقد هاي

امالك و متقـاضیان مشـخصات لذا . اسـت گردیده محـرز متقـاضیان بالمعارض

آگهی روز 15 فاصله به نوبت دو در عموم اطالع منظور به زیر بشرح تقاضا مورد

اعتراضی متقـاضیان مالکیت سند صدور به نسبت اشخاص صورتیکه در شود می

خود اعتراض ماه دو مدت بـه آگهی اولین انتشار تاریخ از توانند می باشند داشته

ظرف رسـید اخذ از پس و تسـلیم ماکو شهرسـتان امالك و اسـناد ثبت اداره به را

تقدیم قضایی مرجع به را خود دادخواست اعتراض تسلیم تاریخ از ماه یک مدت

نمایند

کدملی 2830201450 شـماره شناسـنامه بـه رندي محـمدزاده عبـداله 1-آقاي

سـهم 13413 از مشـاع سـهم 2900 در یداله فرزند ماکو صادره 2830201450

مترمربــع 13413 ششــدانگ مساحـت بـه مزروعی زمین قـطعه یک ششـدانگ

ثبـت حوزه بخش غربی آذربایجان در واقع اصلی -27 از فرعی شماره از قسمتی

99 -266 کالسه رندي محمدزاده یداله زراعی نسق از و ماکو ملک

-2

99/10/16 : دوم نوبت و 99/10/02 : اول نوبت انتشار تاریخ

ماکو امالك و اسناد ثبت اداره رئیس تاروردیزاده بهنام الف شماره77م

کدملی 2830201450 شـماره شناسـنامه بـه رندي محـمدزاده عبـداله آقاي

سـهم 13413 از مشـاع سـهم در4592 یداله فرزند ماکو صادره 2830201450

مترمربــع 13413 ششــدانگ مساحـت بـه مزروعی زمین قـطعه یک ششـدانگ

ثبـت حوزه بخش غربی آذربایجان در واقع اصلی -27 از فرعی شماره از قسمتی

99 -265 کالسه رندي محمدزاده یداله زراعی نسق از و ماکو ملک

کدملی 2830201450 شـماره شناسـنامه بـه رندي محـمدزاده عبـداله آقاي -3

سـهم 14825 از مشـاع سـهم 5254 در یداله فرزند ماکو صادره 2830201450

مترمربــع 14825 ششــدانگ مساحـت بـه مزروعی زمین قـطعه یک ششـدانگ

ثبـت حوزه بخش غربی آذربایجان در واقع اصلی -27 از فرعی شماره از قسمتی

99 -262 کالسه رندي محمدزاده یداله زراعی نسق از و ماکو ملک

کدملی 2830201450 شـماره شناسـنامه بـه رندي محـمدزاده عبـداله آقاي -4

سهم از107732 مشاع سهم 12135 در یداله فرزند ماکو صادره 2830201450

مترمربـع 107732 ششـدانگ مساحـت بـه مزروعی زمین قـطعه یک ششـدانگ

ثبـت حـوزه بـخش غربـی آذربایجان در واقع اصلی از27- فرعی -295 بشماره

99 -263 کالسه رندي محمدزاده یداله زراعی نسق از و ماکو ملک

کدملی 2830201450 شـماره شناسـنامه بـه رندي محـمدزاده عبـداله آقاي -5

سـهم از11235 مشـاع سـهم 2372 در یداله فرزند ماکو صادره 2830201450

بشماره مترمربع 11235 ششدانگ مساحت به مزروعی زمین قطعه یک ششدانگ

ماکو ملک ثبـت حوزه بخش غربی آذربایجان در واقع اصلی -27 از فرعی 308

99 -264 کالسه رندي محمدزاده یداله زراعی نسق از و

تعیین قانون نامه آئین 13 ماده و قانون سه ماده موضوع آگهی
رسمی سند فاقد هاي ساختمان و اراضی و ثبتی وضعیت تکلیف

هیئتبر صادره 99/05/14 - 139960313054000727 شــماره راي ابــر

سـند فاقد هاي ساختمان و اراضی و ثبتی وضعیت تکلیف تعیین قانون موضوع

بـالمعارض و مالکانه تصرفات شـوط شهرسـتان ثبـتی واحـد در مستقـر رسمی

تقـاضا مورد وملک متقـاضی مشـخصات لذا . اسـت گردیده محـرز متقـاضی

شـود می آگهی روز 15 فاصله بـه نوبت دو در عموم اطالع منظور به زیر بشرح

داشـته اعتراضی متقـاضی مالکیت سـند صدور به نسبت اشخاص صورتیکه در

به را خود اعتراض ماه دو مدت به آگهی اولین انتشار تاریخ از توانند می باشند

مدت ظرف رسید اخذ از پس و تسلیم ماکو شهرستان امالك و اسناد ثبت اداره

تقـدیم قـضایی مرجع بـه را خود دادخواسـت اعتراض تسلیم تاریخ از ماه یک

اعتراض وصول عدم و مذکور مدت انقـضاي صورت در اسـت بدیهی نمایند.

. شد خواهد صادر مالکیت اسناد مقررات طبق

مزروعی زمین یکقـطعه ششدانگ سهم 215000 از مشاع سهم 5801 1-مقدار

مالاحـمد قـریه اصلی -98 پالك از مترمربـع 2150000 ششدانگ مساحت به

صادره 166 شناسـنامه شـماره مسلم فرزند هاسونی اقدم محمد یحیی آقاي بنام

هاسونی محمداقدم مسلم مالکیت مورد از 4929605229 کدملی شوط از

99/10/16 : دوم نوبت و 99/10/02 : اول نوبت انتشار تاریخ

شوط شهرستان امالك و اسناد ثبت اداره رئیس علیزاده الف شماره85م

این ، نیسـتید ملت خادم شـما واهللا بـه مسـول مدیران . 11357

شـده ملت همین جیب از ، شده صرف امام پارك براي که هزینه

این که وزنی بـااین میکنید خیانت سنگین االت ماشین پارکینگ

را ها فرش ســـنگ میزنند هم بــه را جا همه دارند االت ماشــین

ببـنید بیرون بیایید گرمایشی لوازم کنار از لطفا کنند. می خراب

روز و شـب کارگر نمیخورید سـرما نباشید نگران است، خبر چه

شـهرماکو این در میکند! کار تابسـتان گرماي و زمستان سرماي

این بـه کسـی چه باشـد جوابگو بـاید کسـی چه اسـت؟ خبر چه

میکنه؟! رسیدگی مشکالت

شهروند یک .........................................................

یک ندارد؟! عفونی متخصص ماکو بیمارســتان چرا . 11358

جانشـان عزیزانمان میکنیم، نرم پنجه و دسـت کرونا با است سال

آیا طرف  ؛ یک از هم انگلیســــی کروناي دادند. دســــت از را

فجر بیمارسـتان و کرونا ستاد مسوولین ماکو، بهداشت مسوولین

به آیا کنند رعایت را ها پروتکل می خواهند مردم از همه این که

حق آیا بدهند؟! عفونی متخصص درخواست که هستند این فکر

یک حداقـــل کرونایی روزگار در که نیســت شــهر یک مردم

منطقـه در بیمارسـتان یک چرا باشـند؟! داشته عفونی متخصص

ندارد؟! عفونی متخصص ماکو آزاد

0903----668.....................................................

که نمایم عرض منطقـه دلسـوز مسئولین به میخواستم . 11359

خیابان و کوچه هر در طرفی از و داریم آب کمبود میکنند اعالم

، میشویم ممنون بفرمایید جویی صرفه دهند می کارواش مجوز

اش نمره که بـازرگان بهداشـت وضعیت از گالیه نیز دیگر مورد

از بـرداري بـهره بـه نمایید رسـیدگی خواهشـمندیم ؛ است صفر

. نمایید توجه لطفا هم لجستیک جاده

0914----222.....................................................

از بـیش را خودتان خواهشمندیم کرونا ستاد اعضاي . 11360

دهند می شــعار مجازي فضاي در مردم ، نکنید اذیت و آزار این

یکصد بــزرگ هاي جشـن عمل در ولی ترسـند می کرونا از که

کرونا بـا خندند می هم شـما و من ریش به دهند می تشکیل نفري

، هایی مهمانی چه که ببـینید بـیایید . هسـتند صمیمی دوست هم

این از . کنند می برگزار تولدهایی جشن چه ، هایی دورهمی چه

کنیم می بیخود فهیم مردم همت به ما که باشد این شعارتان بعد به

. دهد می شکست را ما کرونا چون بدهیم! شکست را کرونا

0933----779.....................................................

از که سـاعاتی در را خود هاي زبـاله لطفا عزیز مردم . 11361

حـیوانات ها شب . بگذارید بیرون میشود اعالم شهرداري طرف

کوچه در را هایتان زبــــاله ي همه و کنند می پاره را ها کیســـه

مورد در خواهشــمندیم حداقــل . کنند می پال و پخش خیابــان

. نمایید مسئولیت احساس بهداشتی مسایل

0914----384....................................................

غیر به ما ماکو؛آقا آواي محترم مدیر خدمت سالم با . 11362

هر پیش کنیم بـــیان را مشکالتمان تا نداریم رو کســـی شــما از

هم تکان حــتی کرونا بــخاطر میزش پشـت از میرویم مسـوولی

هرچیز از قبل آقا ! کنند گوش را ملت حرف برسد چه نمیخورد

جایش نه که کردیم نام ثبــت کردیم اشتبــاه ملی مسکن بــراي

هزار بـا که پولی میلیون 40 اینکه بـعد پولش! نه و هسـت معلوم

اسـت. بسـته جلویش االن بـانک ریختیم را کردیم جور مکافات

این بـا میشـود سـاخت هزینه کل میلیون 300 نزدیک که گفتند

بچه دوتا با کسی میشود مگر بداقتصادي اوضاع و کرونا شرایط

رفتیم هم االن کند؟؟؟ جور میلیون 300 مســـــــتاجري خانه و

داد انصراف نمیشـود و اند بسـته را حسابم جلوي بدهیم انصراف

بـدهید انصراف باید اول میگویند بانک از نمیدهند هم را پولمان

مسـوول آقـایان که است این مردم ما کنیم؟حرف چیکار ما االن

حداقـل ندارند را زندگی اداره توان اند بـریده دیگر مردم بخدا

نمی کاله ســرمان اولش اگر نگیرید خودمان از را خودمان پول

نام ثبــت کس هیچ میکردید اعالم را مبــلغ و مکان و گذاشــتید

کنید. مشخص را مردم تکلیف نمیکرد

فرزند دو با متاهل مستاجر، جوان .............................یک

وصل و قـطع اینترنت     هسـت بـار چندین دیشـب از . 11363

االن ، نیسـت پاسخگو کسی زنیم می زنگ هم کجا هر به ، میشود

آنها زدم زنگ هم دوسـتان از خیلی به ، هست امتحانات فصل هم

نمی رســیدگی چرا ، کجاسـت مخابـرات ، کردند می گالیه هم

روز هر هم اینترنت هاي بسته قیمت ، اینترنت وضع از این ، کند

دیر کمی یک را آزمون سـواالت ، کنیم چکار بـاید ، میرود باال

مســول زحـمت بـی ، نمیکند قبـول مربـوطه دبـیر کنیم ارسـال

نماید. حل را مشکل مربوطه

... . ح .................................................................

رعیته. عن مسئول وکلکم راع کلکم . 11364

جمله از محـترم مسـئولین تمامی بـه نباشید خسته و سالم عرض

نفت! شــــرکت ورییس فرماندار محــــترم نماینده جمعه، امام

سـهمیه تعداد محـرومیم گاز نعمت از میکنیم زندگی مادرروسـتا

بــا و ســرد هواي این ودر کمه خیلی میگیرد تعلق ما بــه که اي

ســهمیه نفت 400لیتر معادل دوبـشکه ماه هرسـه کرونا وضعیت

7نفره خانواده به 400لیترمیدهند هم نفره تک خانوار به میدهند

از نشسـتین شـهر در شـما آخر ؟ اسـت انصاف این 400لیتر! هم

ســـرما در ما ندارید خبـــر ما وضعیت از میکنید اســـتفاده گاز

شده تمام روستاها وسهمیه شده شروع زمستان تازه االن میخوابیم

تومان هزار وپنجاه دویســـت آزاد اي بــشکه نفت نداریم وپول

ســـرما از ماهم می کند اســتفاده مفتی مارا گاز ترکیه ! بــخریم

محــترم وروسـاي نماینده جمعه، امام فرماندار، آقـاي می لرزیم

کنید بـس باشـید پاسخگو خداوند پیشگاه در باید قیامت فرداي

از میگیرید میلیاردي مزایاي و حقوق اید نشسته ها باال آن دیگر!

امداد کمیته صدقـه با گاهی هراز که خبرندارید وفقرا فقیر حال

هستیم علی شیعه مثال ما که دوربین جلوي میکنید مومنانه کمک

چه حسـاب بـه شانسـی نیست معلوم هم روحانی 100تومنی اون

! هسـتم شاکی چیز همه از که خودم من اند! کرده واریز کسانی

زود را زمان امام ظهور خدایا کند خیر به رو وعاقبتمان آخر خدا

. ایم آمده تنگ به برسان

... ................................................................خانم

فرا را جاده غلیظی مه آمدم می تبــریز از که .دیشـب 11365

کشــی خط لحــاظ از جاده وضعیت متاســفانه ولی بــود گرفته

خروجی تا قـورداولدورن راه سـه از بـخصوص نبـوده مناسـب

بـراي دیروز تا ، میشدم خارج جاده از وقت بیشتر که یوالگلدي

االن ! دادید می توخالی و دروغ شـعار هزاران رتبه و مقام کسب

خود ، نکنید چاپ تشکر و تقدیر بنر خودتان براي ؟ هستید کجا

داده انجام مردم حــق در را خدمت کدام ، نخوانید ملت خادم را

بــــــه مردم !دیگر پیشکش خدمت نگیرید را جانمان لطفا ؟ اید

تا کنید رسـیدگی انسـانیت بخاطر . اند برده پی واقعیتان ماهیت

نباشیم. ها خانواده شدن داغدار شاهد

مردم متعدد هاي ..............................................تماس

و روسـا برخی برخورد نحوه از تشکر و تقدیر ضمن . 11366

اربـاب با دیگر ادارات دربرخی واقعا ، مردم با ادارات کارکنان

می صورت انسـانیت و ادب از دور و خشن برخورد واقعا رجوع

محـــترم فرمانداران از نیســـت انســانی هیچ شایســته که گیرد

و رســیدگی موارد این در دارم خواهش منطقــه هاي شهرسـتان

تنبیهشوند هم برخی و تقدیر خدوم روساي و پرسنل

0914----911....................................................

از سـئوال ماکو: مردم صداي بـر نباشید وخسته سالم . 11367

بـا همیشـه که معبـر سد بازرسین مورد در ماکو محترم شهرداري

حــال بــه تا آیا میزنند دور ماکو در معبرشـهرداري سـد ماشـین

راهی سـه از مخصوصا داران نمایشگاه اکثر که اند نشـده متوجه

جلوي را ماشــینها خیابـان وراسـت چپ شـیردر فلکه تا معرفت

از گیري جلو وبـــــــراي مکینند پارك روها پیاده در نمایشگاه

میزنند! را نمایشگاه پالکارد خودرو پالك روي شــــدن جریمه

چون شـود خورد بـر بـاید نمیکنند رعایت را شهروندي وحقوق

پالك وپوشــاندن میباشــد پیاده عابـرین قـانونی حـق رو پیاده

راهنمائی توســط وبـاید بـوده قـانونی غیر هرعنوان بـه خودرو

اکثرأ که شهروند یک عنوان به بنده لذا شود برخورد ورانندگی

وبازرسـین ازشهردارمحـترم میکنم وآمد رفت پیاده را مسـیر ان

رعایت جهت خواهشمندم ورانندگی وراهنمائی معبر سد محترم

توسـط روهاکه پیاده گشـائی بـاز بـه نسبـت شـهروندي حقوق

. فرمایند اقدام میگردد مسدود اصناف

..................................................................نوري

قـــــیمت دار صندوق که خریدم مایع روغن دیروز . 11368

مگر که کردم اعتراض ، گفت روغن روي قـــیمت از بیشــتري

روي قـیمت به اگر ؟گفتند نیست اصلی قیمت روغن روي قیمت

و شـویی دسـت مایع روغن بـا همراه بـاید بخري میخواهی بسته

  ! کنیم می خرید گونه شرکتاین از ماهم چون برداري هم صابون

! میزند موج ما کشور درو ملت و کننده مصرف به اهمیت یعنی

.................................................................جاللی
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