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 تذکر به صداوسیما برای گزارش ۲۰:۳۰ درباره علی 
دایی

شورای نظارت بر سازمان صداوسیما در نامه ای، خواستار 
خصوص  در   ۲۰:۳۰ خبری  بخش  عوامل  با  جدی  برخورد 
تیم  سرمربی  برکناری  مورد  در  نامناسب  گزارش  پخش 
فوتبال سایپا شد. در این نامه در خصوص عدم حفظ شأن 
و احترام یک طرف موضوع و استفاده از ادبیات نامناسب و 
نمایش چهره ای عصبی از سرمربی برکنار شده تیم سایپا به 

سازمان صدا و سیما تذکر داده شده است.

 چرا خبری از پلیس های دوچرخه سوار نیست؟
سرگرد سید مسلم موسوی، رئیس آموزش همگانی پلیس 
مشاهده  بر  مبنی  پرسشی  به  پاسخ  در  بزرگ  تهران  راهور 
از جمله میدان  پلیس دوچرخه سوار در خیابان ها،  نکردن 
به  ونک،  میدان  در  پلیس دوچرخه سوار  ونک گفت: غرفه 
دلیل بروز یک اتفاق موقتا بسته شد، اما برای افزایش ایمنی 
بیشتر کار های غرفه در حال انجام است و به زودی مستقر 
می شود. هدف از اجرای این طرح، ارتقای فرهنگ مردم در 
استفاده از وسایل پاک بوده و به صورت پایلوت در مناطق ۶ 

و ۱۲ ما در حال اجراست. /باشگاه خبرنگاران

 اروپایی ها در این ۶۰ روز چه اقدامی انجام 
می دهند

مورد  در  خارجه  امور  وزارت  پیشین  سخنگوی  آصفی، 
این  که اروپایی ها در مدت این شصت روز چه اقدامی انجام 
نمی توانند  اروپایی ها هم  نظر می رسد  به  می دهند، گفت: 
انجام دهند.  اقدامی  انجام دهند و هم نمی خواهند  کاری 
اینستکس  راه اندازی  با  ارتباط  در  اروپایی ها  کردن  تعلل 
نظر  به  و  بود  آمریکا  از  آن ها  ترس  به  مربوط  آن  از  بخشی 
زمینه  این  در  دغدغه ای  چندان  هم  آن ها  خود  می رسد 

نداشتند.

 کیهان باید متحول شود!
عکس  به  کیهان  مؤسسه  سابق  عضو  نژاد  فضلی  پیام 
العمل این روزنامه علیه مجری شدن ساعد باقری در برنامه 
سحر شبکه ۴ واکنش نشان داد: وقت آن است که روزنامه 
روزنامه  چهار،  شبکه  با  آنکه  جای  به  »کیهان«  کهن سال 
آن ها  تحول خواهی  از  برخیزد،  معارضه  به   .  . و.  صبح نو 
دیگر   ۶۰ دهه  پایان  رسانه ای  سیاست های  با  بگیرد.  الگو 
نمی توان در پایان دهه ۹۰ اثرگذاری داشت و فرهنگ سازی 
کرد. هر رسانه بزرگی باید در گذر زمان به تحول بیندیشد، 

وگرنه سقوط خواهد کرد. دکتر معینی پور ]رئیس شبکه ۴[ 
و دغدغه های  کانون بحث ها  به  را  تا شبکه چهار  می کوشد 
و  شوکران  و  زاویه  کند.  از  تبدیل  نخبگان  و  نواندیشان 
مسیر  گرچه  باقری،  ساعد  سحورِی  تا  هنر  شب های 
دشواری پیموده شده، برای یک تحول بزرگ، راهی طوالنی 
تحول،  این  سازنده ی  نیرو های  دیگر  که  پیش روست.  امید 

شبکه ۴ را تنها نگذارند!

 پاسخ تخت روانچی به سؤالی در خصوص 
احتمال دیدار روحانی و ترامپ

گفت:  متحد  ملل  سازمان  در  ایران  نماینده  و  سفیر 
بین المللی  توافق  یک  از  بی مالحظه  که  کسی  با  مالقات 
نبود  ما  با  توافق  تنها  این  ندارد.  فایده ای  هیچ  شد،  خارج 

بلکه توافقی با کشور های دیگر از جمله اروپا بود. /جماران

 کیهان: کدام واقعیت دارد؛ بازگشت کوپن یا سفر 
توریستی هیأت های خارجی؟

روزنامه کیهان نوشت: عاقبت خیال بافی سیاسی، دولت 
سرمایه گذاران  صف  از  روحانی  که  حالی  در  است  کوپنی 
این  در  جهان نیوز  می دهد.  کوپن  وعده  جهانگیری  گفت، 
این  به  یازدهم  روند دولت  زمینه ضمن تحلیلی می نویسد: 
نحو بود که ابتدا با تخریب دولت پیشین و دادن وعده های 
مختلف نظر افکار عمومی را به سوی خود جلب کرد. پس از 
مدتی با وعده های مکرر و مذاکرات طوالنی مدت با استفاده 
بود که  این زمان  از دیپلماسی خنده برجام متولد شد. در 
برخی از هیأت های تجاری خارجی به ایران آمدند تا اوضاع 

و احوال برای سرمایه گذاری را به قول خود بسنجند.

 انتشار اسکناس 5۰ دالری جدید استرالیایی با غلط 
تایپی فاحش!

اسکناس  چاپ  در  خود  اشتباه  استرالیا  مرکزی  بانک 
توانست غلط  رادیویی  پذیرفت. مجری  را  جدید ۵۰ دالری 
تایپی را روی اسکناس جدید بگیرد. در بخشی از اسکناس 
کلمه Great RESPONSIBILTY چاپ شده که درست آن 
i. جا  واقع یک  Great RESPONSIBILITY است که در 
افتاده است. مقامات استرالیایی ضمن عذرخواهی گفتند 

در چاپ بعدی اشتباه را اصالح خواهند کرد!

 رفتار عجیب یک وزارتخانه با پروژه مهم 
بین المللی

یک عضو کابینه با ارسال گزارشی برای تعدادی از مدیران 

قرارداد  انعقاد  رغم  به  کرده  بیان  جمهوری،  ریاست  نهاد 
یک  با  کشورمان  میان  نقل  و  حمل  زیرساخت های  توسعه 
فاینانس  اعتبارات  از محل  روسیه  دولت  به  وابسته  سازمان 
این کشور و گرفتن مجوز های قانونی الزم، اجرای این پروژه 
در  تردد  برای  خاص  عملیاتی  خودرو های  تأمین  نیازمند 
مربوط  وزارتخانه  با  مکاتبه  وجود  با  که  است  مربوط  مسیر 
برای تسریع در روند ورود خودرو های مذکور، تاکنون نتیجه 

مدنظر محقق نشده است.

 زنگنه: حدود یک  سال است که آرایش جنگی 
گرفته ایم

ضرغامی  عزت الله  سوی  از  اظهارنظری  به  نفت  وزیر 
مبنی بر اینکه »چرا وزارت نفت آرایش جنگی نمی گیرد«، 
عزت الله  اظهارنظر  به  زنگنه  بیژن  پاسخ  متن  داد.  پاسخ 
آقای  قدیمی  »همکار  است:  زیر  شرح  به  ضرغامی 
مهندس ضرغامی، دیروز در پیامی نوشته بودند که مطلع 
هستند که مشکل نگرانی وزیر نفت از عواقب قضایی دور 
اکنون  وزیر  و  شده  حل  نفت  فروش  برای  تحریم ها  زدن 
اختیارات باالیی دارد. پس چرا وزارت نفت آرایش جنگی 
نمی گیرد؟ در واکنش به توئیت ایشان، تاکنون عده زیادی 
واکنش نشان داده اند و من هم اگر بخواهم با ادبیات آقای 
ضرغامی سخن بگویم، باید به صراحت اعالم کنم که وزارت 
نفت حدود یک سال است که نه تنها آرایش جنگی گرفته، 
بلکه درگیر جنگی خشن با یک تجاوزگر بی رحم و بی منطق 
کمین های  با  البته  آن  هنگامه  در  که  جنگی  است.  شده 
متعدد روبه رو شده و نه تنها از تک تیرانداز ها، بلکه از آتش 
توپخانه های مستقر در درون کشور نیز رنج و آسیبی بسیار 
دیده است و می بیند. متأسفانه نوع این جنگ به گونه ای 
به  از دستاورد های خود  نه می تواند  نفت  وزارت  که  است 
کلیات  حتی  و  روش ها  می تواند،  نه  و  بگوید  سخن  علن 
در طول  کند.  تشریح  برای خواص  را حتی  عملیات خود 
این مدت، دشمن، از راه های مختلف بسیار کوشیده است 
که ما را به حرف زدن و افشای راز ها وادارد؛ اما ما فشار ها 
این  را، همچون هزاران سرباز گمنام دیگر  زبان ها  و زخم 
سرزمین مبارک، به جان خریده ایم و خاموش و مظلوم به 
و  ایران  سرافرازی  برای  خود  مجاهدانه  مقاومت  و  تالش 

جمهوری اسالمی ادامه داده و خواهیم داد.
باشد،  حقیر  دستان  در  مردم  امانت  این  که  زمانی  تا 
آن  از  مهم تر  و  بهای جان  به  حتی  بزرگ  یاری خداوند  به 
ادامه  و در  با حمایت مقام معظم رهبری  آبرویم،  بهای  به 

امانت،  این  از  بزرگان،  دیگر  و  جمهوری  محترم  ریاست 
که  داد  نخواهم  هم  اجازه  و  کرد  خواهم  و  کرده  حفاظت 
که  عده ای  هرچند  شود؛  تجاوز  مردم  اموال  به  ذره ای 
را  خطیر  شرایط  این  بگویم،  چه  آنان  وصف  در  نمی دانم 
باید  مقابل  در  البته  و  می دانند  مردم  غارت  برای  فرصتی 
احساس  و  با درک شرایط  نیز  دیگر  کنم، عده ای  اعتراف 
کوتاهی  مردم  به  یاری  برای  کوششی  هیچ  از  مسئولیت 
نمی کنند. به هر حال، این جنگی است که هنوز به زمان 
آغاز  آن  تازه دور جدید  و  نرسیده ایم  آن  در  پیروزی  اعالم 
وجبهه ای نو در آن گشوده شده و بسیار ضروری است که 
همه، به فرماندهان و دیگر رزمندگان مستقر در خط مقدم 

این جبهه، یاری برسانند.
راه های  توانا،  به خداوند  اتکال  با  با تالش بی وقفه،  ما 
جدید را باز می کنیم و البته در این نبرد سنگین به حمایت 
همه نیاز داریم؛ فقط این نکته را فراموش نکنیم که امروز 
چه  نیست،  هم  خانه  درون  در  سنگ پراکنی  زمان  حتی 

رسد به شلیک آتشبار های توپخانه در داخل خانه.«

تحلیل محمود صادقی از چرایی اقدامات ترامپ
اجرای  دقیقا  ایران  واکنش  می گوید،  صادقی  محمود 
نشده  خارج  برجام  از  به  هیچ وجه  و  است  برجام  مفاد 
است. مفاد برجام این حق را به ایران داده است که طرف 
یا  کال  را  خود  تعهدات  داد،  انجام  را  خود  تعهدات  مقابل 
جزئی  کاهش  ایران  مقطع  این  در  که  دهد  کاهش  جزئا 
فرصت  این  روزه   ۶۰ فرصتی  با  و  دارد  نظر  در  را  تعهدات 
کنند.  ایفا  را  خود  تعهدات  که  است  داده  غربی ها  به  را 
ایران به صورت گام به گام مسیری را پیش می رود تا طرف 
مقابل وادار به رعایت برجام شود«. ایران در سالگرد خروج 
تعهدات  از  میزانی  متناسب  اقدامی  در  برجام  از  آمریکا 
را  تصمیمی  چنین  برخی  داد.  کاهش  را  خود  برجامی 
مفاد  اساس  بر  اما  کردند،  تعبیر  برجام  از  ایران  خروج 
با مفاد برجام  برجام به نظر می رسد که این تصمیم کامال 
ایفای  عدم  صورت  در  می تواند  ایران  زیرا  است،  منطبق 
را  خود  تعهدات  سطح  دیگر  طرف های  سوی  از  تعهدات 
کاهش دهد. محمود صادقی، حقوقدان و نماینده مجلس 
از شخصیت هایی است که چنین گزاره ای  جزو آن دسته 
گفت:  »نامه نیوز«  به  موضوع  این  درباره  و  دارد  قبول  را 
نشان  را  واکنشی  چنین  پیشتر  ایران  که  می رفت  »انتظار 
دهد و از سر خویشتن داری اقدامی انجام نداد. همان طور 
که رئیس جمهور هم اشاره کرد، واکنش ایران دقیقا اجرای 

مفاد برجام است و به هیچ وجه از برجام خارج نشده است. 
مفاد برجام این حق را به ایران داده است که طرف مقابل 
جزئا  یا  کال  را  خود  تعهدات  داد،  انجام  را  خود  تعهدات 
کاهش دهد که در این مقطع ایران کاهش جزئی تعهدات 
را در نظر دارد و با فرصتی ۶۰ روزه این فرصت را به غربی ها 
ایران به صورت  ایفا کنند.  داده است که تعهدات خود را 
به  وادار  تا طرف مقابل  را پیش می رود  گام به گام مسیری 

رعایت برجام شود«.

حمایت قاطع فراکسیون امید از کاهش تعهدات 
برجامی ایران

اعالم  ضمن  اسالمی  شورای  مجلس  امید  فراکسیون 
و  ملی  امنیت  عالی  شورای  اطالعیه  از  قاطع  حمایت 
ایران  روزه   ۶۰ مهلت  رییس جمهوری،  موضع گیری 
به  پایبندی  آزمون  را  برجام  در  باقیمانده  طرف های  به 

تعهداتشان دانست.

جنجالی که عراقچی به پا کرد!
عباس عراقچی شب گذشته در گفت و گوی ویژه خبری 
که  کرد  مطرح  را  برجام سخنانی  درباره  دوم سیما  شبکه 
موجی از واکنش را در پی داشته است. عراقچی از احتمال 
عباس  داد.  خبر  ایران  در  افغانستانی  پناهجویان  اخراج 
از  بیش  اکنون  هم  گفت:  خارجه  وزارت  معاون  عراقچی 
میلیون  دو  که  هستند  ایران  در  افغانستانی  میلیون  سه 
فرصت شغلی را اشغال کرده اند و ساالنه سه تا پنج میلیارد 
اکنون  هم  افزود:  عراقچی  می کنند.  خارج  ایران  از  یورو 
ایران  مدارس  در  رایگان  که  افغان  آموز  دانش  هزار   ۴۶۸
تحصیل می کنند؛ در حالی که هر کدامشان ساالنه ۶۰۰ 
افغان  دانشجوی  هزار   ۲۳ اکنون  هم  دارند.  هزینه  یورو 
در  هستند؛  تحصیل  به  مشغول  ایران  دانشگاه های  در 
حالی که ساالنه ۱۵ هزار یورو برای هر کدام از آنان هزینه 
آوارگان در مجموع هشت میلیارد دالر  او گفت:  می شود. 
برای کشورمان هزینه دارند و افزود: »اگر تحریم ها اثر کند 
ایران  اسالمی  جمهوری  برسد،  صفر  به  نفتمان  فروش  و 
مجبور است سیاست ویژه ای را برای اقتصاد خود در نظر 
بگیرد و ممکن است نتوانیم به این شکل ادامه دهیم و از 
برادران و خواهران افغانستانی مان بخواهیم ایران را ترک 
کنند.« این مقام وزارت خارجه گفت که از لحاظ انسانی 
شویم  مجبور  اگر  اما  بیفتد،  اتفاقی  چنین  نمی خواهیم 
چنین خواهیم کرد و تبعاتش بر عهده آمریکاست؛ همان 

کشوری که افغانستان را به بحران کشید. منبع: تابناک
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1/512اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک فریمان 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقدسندرسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی

موضوع  اول  هیات   ۱۳۹7۶۰۳۰۶۰۲۲۰۰۱۶۸۱ شماره  برابررای 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریمان تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی اقای محمد کاظمی فرزند علی ترخ بشماره شناسنامه ۱۱۶۸ 
مترمربع   ۱۵۸/۴۰ مساحت  به  ساختمان  باب  دریک  فریمان  از  صادره 
پالک ۳۴۸۲  فرعی از۲7۶-اصلی.. واقع در بخش ۱۳ از مالکیت رسمی 
متقاضی محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به 
فاصله ۱۵ روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین 
ازاخذ  وپس  تسلیم  اداره  این  به  خودرا  اعتراض  دوماه  مدت  به  آگهی 
خود  دادخواست   ، اعتراض  تسلیم  ازتاریخ  ماه  یک  مدت  ظرف  رسید، 
مدت  انقضای  درصورت  است  نمایند.بدیهی  تقدیم  قضایی  مراجع  رابه 
مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد 

. تاریخ انتشارنوبت اول:۹۸/۲/7 ، نوبت دوم :۹۸/۲/۲۱ 
رئیس ثبت اسنادوامالک فریمان-محمدرضا رجایی مقدم

*************************************************
      مفقودی

پالک  به شماره  پژو ۴۰۵ مدل  ۱۳۹۱  کمپانی خودرو سواری  سند 
و شماره شاسی  موتور ۱۲۴۹۰۲۹۳۰۸۵  ایران 7۳  شماره  ۳۳7 د ۵۲ 
۵۰۵۱۲۸ مربوط به اسماعیل احمدی مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط میباشد.
************************************************

مفقودی
سند و برگ سبز کامیونت ون سیستم نیسان تیپ ۲۴۰۰ مدل  ۱۳۸۵ 
به شماره پالک ۵۹۱ ن ۵۸ ایران ۳۶  شماره موتور ۳۳۰۶۳۸ و شماره 
از  و  گردیده  مفقود  زاده  حسن  ابوالفضل  به  مربوط   J۰۲۱۲۹۴ شاسی 

درجه اعتبار ساقط میباشد.

2/512اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک فریمان 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقدسندرسمی

نامه قانون تعیین تکلیف  آئین  آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 
وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی

موضوع  اول  هیات   ۱۳۹7۶۰۳۰۶۰۲۲۰۰۱۶۸۰ شماره  برابررای 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  فریمان  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  مستقردرواحد 
فرزند محمد  بشماره شناسنامه  رقیه خیرآبادی خیرآبادی   متقاضی خانم 
۱۳ صادره از فریمان دریک باب ساختمان به مساحت ۱۶۴ مترمربع پالک 
از مالک رسمی  ۳۴۸۲  فرعی از۲7۶-اصلی واقع در بخش ۱۳ خریداری 
مراتب  عموم  منظوراطالع  به  لذا  است  محرزگردیده  کاظمی  محمد  آقای 
نسبت  اشخاص  که  درصورتی  شود  می  روزآگهی   ۱۵ فاصله  به  نوبت  دردو 
ازتاریخ  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  صدورسند  به 
انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس 
دادخواست   ، اعتراض  تسلیم  ازتاریخ  ماه  یک  مدت  ظرف  رسید،  ازاخذ 
خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت 
مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد . 

تاریخ انتشارنوبت اول:۹۸/۲/7 ، نوبت دوم :۹۸/۲/۲۱ 
رئیس ثبت اسنادوامالک فریمان-محمدرضا رجایی مقدم

****************************************
      مفقودی

سند برگ راهور موتور سیکلت هندا پیشتاز مدل  ۱۳۹۳ به شماره پالک 
شناسایی  شماره  و   ۰۱۲۴NEG۴۲۰۰۳۶ موتور  شماره    777۳۹  -  77۳
درجه  از  و  گردیده  مفقود  علیدادی  حمید  بنام   NEG۱۲۵A۹۳۰7۰۸۱

اعتبار ساقط میباشد.
**************************************************

مفقودی
سند و برگ سبز خودرو سواری سیستم MVM تیپ X۳۳S مدل  ۱۳۹۵ به 
 MVM۴۸۴FBDG۰۰7۱۱۴ شماره پالک 7۴۴ ب ۹۵ ایران 7۴  شماره موتور
رضازاده  حسن  به  مربوط   NATGBAYL۴G۱۰۰7۰۳۹ شاسی  شماره  و 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

3/512اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک فریمان 

اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 
وساختمانهای فاقدسندرسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی

اول  هیات   ۱۳۹۸۶۰۳۰۶۰۲۲۰۰۰۰۶۳ شماره  برابررای 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فریمان  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  مستقردرواحد  رسمی  سند  فاقد 
زاوه زاده فرزند  اقای احمد  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
رحمت اله  بشماره شناسنامه ۴7۸ صادره از فریمان دریک باب 
به مساحت 7۱/۲۵ مترمربع پالک ۲7۴  فرعی از۲7۶- مغازه  

اصلی واقع در بخش ۱۳ خریداری از مالک رسمی آقای عباسعلی 
احترامی محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو 
نوبت به فاصله ۱۵ روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت 
به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
این  به  اعتراض خودرا  دوماه  به مدت  آگهی  انتشاراولین  ازتاریخ 
اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم 
نمایند. تقدیم  قضایی  مراجع  رابه  خود  دادخواست   ، اعتراض 

بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض 
انتشارنوبت  تاریخ   . طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد 

اول:۹۸/۲/7 ، نوبت دوم :۹۸/۲/۲۱ 
رئیس ثبت اسنادوامالک فریمان-محمدرضا رجایی مقدم

****************************************************
مفقودی

کامیون  ماشین   ۲۵۲۱۵۰7 شماره  به  هوشمند  کارت 
پالک  شماره  به   ۲۰۰۵ مدل  فنگ  دانگ  سیستم  کمپرسی 
شماره    ،  ۶۹۱۰۹۸۱۳ موتور  شماره    ۳۲ ایران   ۴۸ ع   ۶۲۳
جعفر  به  مربوط   LGAGMMDN۵۵۵۰۱۰۴۰۳ شاسی 
ساقط  اعتبار  درجه  از  و  گردیده  مفقود  بایگی   احمدی 

میباشد.


