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اخبار

کوپن با نقش جدید کی روی صحنه میآید؟

پیشنهادبیمهمرکزیبهدارندگانخودروها:

راهکارهای حمایتی دولت از افزایش حقوق تا کاالبرگ
این روزها اقتصاد کشور در سرباالیی جاده قرار گرفته و در این
بین اقشار کم درآمد بیشترین آسیب را دیدهاند .در ماههای اخیر
نوسانهای قیمتی و تورم زیاد دولت را به فکر حمایت از اقشار
کم درآمد انداخت .طولی نکشید که این بحث پررنگ شد و امید
کمی بهبودی را در دل خانوارهایی که کمرشان زیر بار گرانی و
تورم خمیده شده است روشن کرد .به نظر میرسد که کشور
به روزهای گذشته بازگشته و قرار است دوباره کوپنها مهمان
خانهها شود .اما باید منتظر ماند و دید که با توجه به تورم کنونی
آیا این کوپنها میتواند دردی را از افراد کم درآمد دوا کند یا خیر؟
ابهام بسته حمایتی دولت
برای سروسامان دادن به اوضاع اقتصادی کشور در ابتدا
طرح افزایش حقوق کارکنان به میان آمد اما طولی نکشید که
این موضوع لغو شد .ظاهرا مسائلی همچون تورم و حجم باالی
نقدینگی در لغو این طرح بی اثر نبود .اما به فاصله کوتاهی
دولت اعالم کرد که در شرایط موجود بستههای حمایتی را
برای کل آحاد جامعه در نظر دارد .از همان ابتدا تاکنون
شفافسازی توسط مسئوالن برای اجرای این طرح صورت
م و سوالهای بیشمار درمورد این بسته همچنان
نگرفت و ابها 
باقی مانده است .البته اینکه چه گر وههایی مشمول دریافت
این طرح میشوند تا حدودی مشخص است اما بسیاری از
سوالها در این خصوص بدون پاسخ باقی مانده است .هنوز
کسی نمیداند که این بسته به صورت نقدی توزیع میشود و
یا غیر نقدی و یا در رابطه با کمک به افرادی که کمتر از سه
میلیون تومان درآمد دارند این سوال پیش میآید که حقوق
سه میلیون تومانی بر چه اساسی از سوی دولت تعیین شده
است؟ شاید بسیاری بر این باور باشند که تمام افراد یارانهبگیر
باید این بسته حمایتی را دریافت کنند اما نکته اینجاست
که بسیاری از یارانهبگیران جزو پردرآمدها هستند و نیازی
به دریافت بسته حمایتی ندارند .موضوع دیگری که وجود
دارد این است که اگر قرار باشد این بسته در شکل کوپنهای
گذشته ظاهر شود ممکن است که مورد استفاده برخی از
خانوارها قرار نگیرد و اینجاست که این باور در ذهن ساخته
میشود که مشکالت معیشتی باید از ریشه حل شود و راه
حلهای موقتی کاری را از پیش نمیبرند.
توزیع سبد حمایتی هر چه زودتر باید انجام شود
یکی از بحثهای مهمی که در وضعیت کنونی وجود دارد،
جدی گرفتن مسائلی است که در روبهرو اقتصاد کشور قرار گرفته
است .بستههای حمایتی یکی از مهمترین موضوعها بهشمار
میرود و هر چه سریعتر باید مسائل مربوط به آن از سوی دولت
شفاف شود و به اطالع مردم برسد .اوایل آبان ماه وقتی خبر
توزیع بستههای حمایتی منتشر شد احمد رستمی ،مدیر کل امور

کیمیا نجفی

اخیرا زمزمههای بسته حمایتی دولت را از گوشه و کنار میشنویم .در راستا بستههای حمایتی ،کارمندان و بازنشستگان هم
مشمول این طرح میشوند .طبق شنیدهها دولت تصمیم گرفته بستههای حمایتی را در اختیار خانوادهها قرار دهد تا به نوعی از
افراد کم درآمد حمایت کند ،بدین صورت که به حساب سرپرست خانوار مبلغی غیر قابل برداشت به صورت نقدی واریز میشود
و سرپرست خانواده فقط میتواند معادل آن کاال خریداری کند.

این بسته
را تنها برای
دهکهای  1و
 2در نظر گرفته
بودند اما انگار
با شرایط پیش
آمده در کشور
دولت باید به
فکر حمایت از
آحاد ملت باشد

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی شرکت
صندوق حمایت از توسعۀ بخش کشاورزی استان زنجان (سهامی خاص)
ثبت شده به شمارۀ  7196و شناسۀ ملی 10460104211

بــه اطــاع کلیــۀ صاحبــان ســهام شــرکت صنــدوق حمایــت از توســعۀ بخــش کشــاورزی اســتان زنجــان (ســهامی
خــاص) میرســاند جلســۀ مجمــع عمومــی عــادی شــرکت مذکــور بــه ترتیــب رأس ســاعات  10صبــح روز
یکشــنبه مــورخ  1397/08/27در محــل ســالن جلســات صنــدوق زنجــان واقــع در شــهر زنجــان ،کــوی قــدس،
خیابــان شــهید مرتضــی محمــدی ،پــاک ،290طبقــۀ ســوم ،برگــزار میگــردد.
از کلیــۀ ســهامداران و نماینــدگان قانونــی صاحبــان ســهام دعــوت میشــود بــا در دســت داشــتن معرفینامــه
از تشــکل خــود (بــه انضمــام شــمارۀ ثبــت ،شناســۀ ملــی ،تاریــخ ثبــت ،کــد ملــی ،تاریــخ تولــد روز /مــاه /ســال
نماینــده) در روز و ســاعت مقــرر در محــل مذکــور حضــور بههــم رســانند.
توجــه :هــر شــخص حقیقــی حاضــر در جلســات مجمــع عمومــی ،حداکثــر میتوانــد نماینــدۀ ســه شــخصیت
حقوقــی را دارا باشد.دســتورات جلســۀ مجمــع عمومــی عــادی -1اســتماع گــزارش هیئــت مدیــره در خصــوص
عملکــرد شــرکت  -2بررســی و تصویــب اصاحیــۀ بودجــۀ ســال مالــی منتهــی بــه  30آذر  -3 ،1397بررســی و
تصویــب بودجــۀ پیشــنهادی هیئتمدیــرۀ شــرکت بــرای ســال مالــی منتهــی بــه  30آذر  1398ضمنـاً گــزارش
اصاحیــۀ بودجــه و بودجــۀ پیشــنهادی ســال آینــده جهــت ارائــه بــه ســهامداران محتــرم در دفتــر صنــدوق
آمــاده اســت.

هیئت مدیره

9253

رونوشت آگهی حصروراثت

خانــم شــیرین قنبــری بشناســنامه شــماره  378باســتناد شــهادتنامه وگواهــی فــوت ورونوشــت شناســنامه ورثــه
درخواســتی بشــماره 38581تقدیــم ایــن شــورا نمــوده چنیــن اشعارداشــته اســت کــه شــادروان وحیــد رضائــی
بشناســنامه شــماره  4660011356درتاریــخ یــک شــنبه 4شــهریور  1397درگذشــته وورثــه وی درهنــگام
درگذشــت عبارتنــد از  -1شــیرین قنبــری فرزنــد علــی مــراد شــماره شناســنامه 378نســبت بــا متوفــی مــادر
پــس ازتشــریفات قانونــی وماحظــه گواهینامــه مالیــات بــرارث شــماره .....ســرانجام درتاریــخ 1397/7/22دروقــت
فــوق العــاده شــعبه اول حصروراثــت شــورای حــل اختــاف آلونــی بتصــدی امضــا کننــدگان زیــر تشــکیل وپــس
ازماحظــه پرونــده کارگواهــی مــی نمایــد کــه ورثــه درگذشــته منحصربــه اشــخاص یادشــده دربــاال بــوده ووارث
دیگــری نــدارد ودارائــی ان روانشــاد پــس ازپرداخــت وانجــام حقــوق ودیونیکــه برترکــه تعلــق مــی گیــرد متعلــق
بــه شــیرین قنبــری مــی باشــد اعتبــار قانونــی ایــن گواهینامه ازحیــث مبلــغ نامحــدود اســت قابــل درج درروزنامه
مــی باشــد وفاقــد هرگونــه اعتبــار دیگــری مــی باشــد 1153

قاضی شورای حل اختالف شعبه اول حصروراثت الونی رضا واالفر
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رونوشت آگهی حصروراثت

اقــای نعمــت الــه علــی پــور دارای شناســنامه شــماره  3بــه شــرح دادخواســت بــه کاســه 970451ازایــن شــورا
درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده وچنیــن توضیــح داده کــه شــادروان اســماعیل علــی پوربشناســنامه 74در
تاریــخ 97/6/5اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت ان مرحــوم منحصراســت بــه
-1نعمــت الــه علــی پــور ف ماندنــی بــه شــماره شناســنامه 3متولــد ســال  1339نســبت پدرمتوفــی -2زریــن تاج
جهانگیــری کنــدری ف جهانگیــر بــه شــماره شناســنامه  3متولــد ســال 1344مادرمتوفــی  -3ریحانه بابــا احمدی
میانــی فرزنــد علــی بــه شــماره شناســنامه 6320052104متولــد  1376همســرمتوفی اینــک بــا انجام تشــریفات
مقدماتــی درخواســت مزبــوررا یــک مرتبــه اگهــی مــی نمایــد تــا هرکســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه ازمتوفــی
نــزد اوباشــد ازتاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم داردواال گواهــی صادرخواهــد شــد1152

رئیس شورای حل اختالف شماره 1شهرمال خلیفه لردگان یحیی علوی
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رونوشت اگهی حصروراثت

اقــای محمدقلــی جهانــی جوانمــردی بــه شناســنامه شــماره  13باســتناد شــهادتنامه وگواهــی فــوت ورونوشــت
شناســنامه ورثــه درخواســتی بشــماره 970648تقدیــم ایــن شــورا نمــوده چنیــن اشعارداشــته اســت که شــادروان
شــاپور جهانــی بشناســنامه شــماره  833درتاریــخ دوشــنبه 4مهر  1373درگذشــته وورثــه وی درهنگام درگذشــت
عبارتنــد از -1پریــگل جهانمــردی فرزنــد علــی مــدد شــماره شناســنامه 556نســبت بــا متوفــی مــادر  -2محمــد
قلــی قلــی جهانــی جوانمــردی فرزنــد ولــی الــه شــماره شناســنامه  13نســبت بــا متوفــی پــدر پــس ازتشــریفات
قانونــی وانتشــار یــک نوبــت آگهــی درروزنامــه وعــدم وصــول هرگونــه الیحــه یــا اعتــراض بــا ارائــه وصیــت نامــه
ســری یــا رســمی حســب گواهی متصــدی مربوطــه وماحظــه گواهینامــه مالیــات بــرارث شماره30934ســرانجام
درتاریــخ 1397/8/12دروقــت فــوق العــاده شــعبه اول حصروراثــت شــورای حــل اختــاف آلونــی بتصــدی امضــا
کننــدگان زیــر تشــکیل وپــس ازماحظــه پرونــده کارگواهــی مــی نماید کــه ورثــه درگذشــته منحصربه اشــخاص
یادشــده دربــاال بــوده ووارث دیگــری نــدارد ودارائــی ان روانشــاد پــس ازپرداخــت وانجــام حقــوق ودیونیکــه برترکه
تعلــق مــی گیــرد بــه صــورت زیــر تقســیم مــی گــردد -1پریــگل جهانمــردی مــادر 1/3یــک ســوم ازکل ماتــرک
 -2محمــد قلــی جهانــی جوانمــردی پــدر 2/3دوســوم ازکل ماتــرک ایــن گواهــی جهــت درج درروزنامه سراســری
صادروفاقــد اعتبــار دیگــری اســت اعتبــار قانونــی ایــن گواهینامــه ازحیــث مبلــغ نامحــدود اســت 1155

قاضی شورای حل اختالف شعبه اول حصروراثت آلونی رضا واالفر

9256

آگهی ابالغ وقت دادرسی پرونده کالسه  57/97شورای حل اختالف

خواهــان :علیرضــا حســن ســاطحی فرزنــد عبدالرضــا لــردگان خ رســالت خوانــده رســول کریمــی فرزنــد
عبدالــه نشــانی مجهــول المــکان خواســته مطالبــه وجــه چــک وقــت رســیدگی 97/9/27ســاعت  10خواهــان
دادخواســتی بــه خواســته مذکــور در مورخــه 97/1/22بــه طرفیــت خوانــده تقدیــم شــعبه شــورای حــل
اختــاف شــماره6نموده کــه بــه کاســه 57/97ثبــت گردیــده وبــا عنایــت بــه مجهــول المــکان بــودن خوانده
مراتــب در اجــرای مــاده  73قانــون اییــن دادرســی مدنــی یــک نوبــت در یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار اگهــی
مــی گــردد تــا خوانــده ضمــن مراجعــه بــه دفتــر شــعبه واخــذ نســخه ثانــی دادخواســت وضمائــم ان در تاریــخ
فــوق در جلســه دادرســی حاضــر شــود1156/

دبیرخانه شورای حل اختالف شعبه ششم لردگان
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شناســنامه مالکیــت خــودروی ســواری ســایپا  131SEمــدل  1393بــه شــماره انتظامــی 617م 38ایــران  43و
شــماره موتــور  5061751بــه شــماره شاســی  NAS411100E3652688متعلــق بــه زهــرا بهارلوئــی مفقــود و
9230
از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

اجرائیه

مشــخصات محکوم له/لهم:کرمشــاه خارکوئی فرزند خدابخش نشــانی اســتان سیســتان وبلوچســتان – شهرســتان
زاهــدان – شــهر زاهــدان – خیابــان شــهید طباطبایــی – خیابــان پوشــاک – پوشــاک  – 5پــاک 24مشــخصات
محکــوم علیــه :ناصــر ریگــی فرزنــد علــی محکــوم بــه  :بموجــب در خواســت اجــرای حکــم مربوطــه بــه شــماره
 9710095500500121و شــماره دادنامــه مربوطــه  9709975500500484محکــوم علیــه محکــوم اســت بــه
پرداخــت مبلــغ دویســت میلیــون ریــال بابــت اصــل خواســته و مبلــغ هفــت میلیــون و هفتــاد هــزار ریــال بابــت
هزینــه دادرســی و خســارت تاخیــر تادیــه از تاریــخ تقدیــم دادخواســت  97/02/10لغایــت یــوم الوصــول کــه
در مرحلــه اجــرای احــکام محاســبه خواهــد شــد در حــق محکــوم لــه  .ضمن ـاً پرداخــت هزینــه حــق االجــراء
دولتــی بــر عهــده محکــوم علیــه مــی باشــد .محکــوم علیــه مکلــف اســت از تاریــخ ابــاغ اجرائیــه -1ظــرف ده روز
مفــاد آنــرا بموقــع اجــرا گذارد(مــاده  34قانــون اجــرای احــکام مدنــی) -2.ترتیبــی بــرای پرداخــت محکــو ٌم بــه
بدهد-3.مالــی معرفــی کنــد کــه اجــرای حکــم و اســتیفا محکــو ٌم بــه از آن میســر باشــد .چنانچــه خــود را قــادر به
اجــرای مفــاد اجراییــه ندانــد بایــد ظــرف ســی روز کلیــه امــوال خــود را شــامل تعــداد یــا مقــدار و قیمــت همــه
امــوال منقــول و غیــر منقــول  ،بــه طــور مشــروح مشــتمل بــر میــزان وجــوه نقــدی کــه بــه هــر عنــوان نــزد بانکها
و موسســات مالــی و اعتبــاری ایرانــی یــا خارجــی دارد بــه همــراه مشــخصات دقیــق حســابهای مذکــور و کلیــه
اموالــی کــه او بــه هــر نحــو نــزد اشــخاص ثالــث دارد و کلیــه مطالبــات او از اشــخاص ثالــث و نیــز فهرســت نقــل و
انتقــاالت و هــر نــوع تغییــر دیگــر در امــوال مذکــور از زمــان یــک ســال قبــل از طــرح دعــوای اعســار بــه ضمیمــه
دادخواســت اعســار بــه مقــام قضائــی ارائــه نمایــد واال بــه درخواســت محکــوم لــه بازداشــت مــی شــود( مــواد 8
و  3قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی  -4)1394خــودداری محکــوم علیــه از اعــام کامــل صــورت امــوال
بــه منظــور فــرار از اجــرای حکــم  ،حبــس تعزیــری درجــه هفــت را در پــی دارد(.مــاده  34قانــون اجــرای احــکام
مدنــی و مــاده 20ق.م.ا و مــاده  16قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی  -5)1394انتقــال مــال بــه دیگــری بــه
هــر نحــو بــا انگیــزه فــرار از ادای دیــن بــه نحــوی کــه باقیمانــده امــوال بــرای پرداخــت دیــون کافی نباشــد موجب
مجــازات تعزیــری درجــه شــش یــا جــزای نقــدی معــادل نصــف محکــوم بــه یــا هــر دو مجــازات مــی شــود(.ماده
 21قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی -6.)1394چناچنــه صــورت امــوال پــس از مهلــت ســی روز ارائــه شــود
آزادی محکــوم علیــه از زنــدان منــوط بــه موافقــت محکــو ٌم لــه یــا تودیــع وثیقــه یــا معرفــی کفیل توســط محکوم
علیــه خواهــد بــود (.تبصــره  1مــاده  3قانــون نحــوی اجــرای محکومیــت مالــی )1394
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اجرائیه

مشــخصات محکوم له/لهم:کرمشــاه خارکوئی فرزند خدابخش نشــانی اســتان سیســتان وبلوچســتان – شهرســتان
زاهــدان – شــهر زاهــدان – خیابــان شــهید طباطبایــی – خیابــان پوشــاک – پوشــاک  – 5پــاک 24مشــخصات
محکــوم علیــه :ناصــر ریگــی فرزنــد علــی محکــوم به:بموجــب در خواســت اجــرای حکــم مربوطــه بــه شــماره
 9709975500500483محکــوم علیــه محکــوم اســت بــه پرداخــت مبلــغ یکصــد و بیســت میلیــون ریــال بابــت
اصــل خواســته و مبلــغ چهــار میلیــون و پانصــد و شــصت هــزار ریــال بابــت هزینــه دادرســی و خســارت تاخیــر
تادیــه از تاریــخ تقدیــم دادخواســت  97/01/18لغایــت یــوم الوصــول کــه در مرحلــه اجــرای احــکام محاســبه
خواهــد شــد در حــق خواهــان محکــوم مــی نماید.محکــوم علیــه مکلــف اســت از تاریــخ ابــاغ اجرائیــه -1ظــرف
ده روز مفــاد آنــرا بموقــع اجــرا گذارد(مــاده  34قانــون اجــرای احــکام مدنــی) -2.ترتیبــی بــرای پرداخــت محکــو ٌم
بــه بدهد-3.مالــی معرفــی کنــد کــه اجــرای حکــم و اســتیفا محکــو ٌم بــه از آن میســر باشــد .چنانچــه خــود را قادر
بــه اجــرای مفــاد اجراییــه ندانــد بایــد ظــرف ســی روز کلیــه امــوال خــود را شــامل تعــداد یــا مقــدار و قیمــت همه
امــوال منقــول و غیــر منقــول  ،بــه طــور مشــروح مشــتمل بــر میــزان وجــوه نقــدی کــه بــه هــر عنــوان نــزد بانکها
و موسســات مالــی و اعتبــاری ایرانــی یــا خارجــی دارد بــه همــراه مشــخصات دقیــق حســابهای مذکــور و کلیــه
اموالــی کــه او بــه هــر نحــو نــزد اشــخاص ثالــث دارد و کلیــه مطالبــات او از اشــخاص ثالــث و نیــز فهرســت نقــل و
انتقــاالت و هــر نــوع تغییــر دیگــر در امــوال مذکــور از زمــان یــک ســال قبــل از طــرح دعــوای اعســار بــه ضمیمــه
دادخواســت اعســار بــه مقــام قضائــی ارائــه نمایــد واال بــه درخواســت محکــوم لــه بازداشــت مــی شــود( مــواد 8
و  3قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی  -4)1394خــودداری محکــوم علیــه از اعــام کامــل صــورت امــوال
بــه منظــور فــرار از اجــرای حکــم  ،حبــس تعزیــری درجــه هفــت را در پــی دارد(.مــاده  34قانــون اجــرای احــکام
مدنــی و مــاده 20ق.م.ا و مــاده  16قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی  -5)1394انتقــال مــال بــه دیگــری بــه
هــر نحــو بــا انگیــزه فــرار از ادای دیــن بــه نحــوی کــه باقیمانــده امــوال بــرای پرداخــت دیــون کافی نباشــد موجب
مجــازات تعزیــری درجــه شــش یــا جــزای نقــدی معــادل نصــف محکــوم بــه یــا هــر دو مجــازات مــی شــود(.ماده
 21قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی -6.)1394چناچنــه صــورت امــوال پــس از مهلــت ســی روز ارائــه شــود
آزادی محکــوم علیــه از زنــدان منــوط بــه موافقــت محکــو ٌم لــه یــا تودیــع وثیقــه یــا معرفــی کفیل توســط محکوم
علیــه خواهــد بــود (.تبصــره  1مــاده  3قانــون نحــوی اجــرای محکومیــت مالــی )1394
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ماهان
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان
های فاقد سند رسمیآگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند
رسمی

برابــر رای شــماره  139760319006001142هیــات اول/دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت
ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ماهــان
تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی آقای/خانــم فاطمــه ســاالری نــژاد فرزنــد ابوتــراب بشــماره
شناســنامه  6070010604صــادره از در یــک بــاب خانــه بــه مســاحت  270مترمربــع پــاک 10171
فرعــی از یــک اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــاک  2597فرعــی از یــک اصلــی واقــع در بخــش 5
ماهــان خیابــان امــام کوچــه  42شــرقی ســوم فرعــی دوم خریــداری از مالــک رســمی آقای/خانــم محــل
مالکیــت لیلــی فــوالدی ماهانــی و ورثــه معصومــه فــوالدی ماهانــی محــرز گردیــده اســت .لــذا بــه منظــور
اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت
بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی
بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ،ظــرف مــدت یــک مــاه
از تاریــخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهــی اســت در
صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســندمالکیت صادرخواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول1397/8/15 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1397/9/1 :

سید رضا انصاری  -رئیس ثبت اسناد و امالک ماهان

9264

بیمه بدنه اجباری نیست اما بهتر است
سرمایه بیمه خود را افزایش دهید

رفاهی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در واکنش به این خبر
گفت :هنوز در هیات دولت درباره جزئیات توزیع سبد حمایتی
تصمیمگیری نشده و خبر توزیع این بسته  ،صحت ندارد و هنوز
این طرح اجرایی نشده است .وی در گفتههای خود به این نکته
اشاره کرده بود که هر زمان که جزئیات بسته حمایتی در دولت
مصوب شود ،زمان و نحوه توزیع آن نیز از سوی دولت از طریق
رسانههای جمعی اعالم خواهد شد .اما شرایط بهگونهای دیگر
است و هنوز هم خبر دقیقی از این طرح در میان نیست و اقشار
کم درآمد چشم به راه بستههای حمایتی نشستهاند .شاید در
ابتدا این بسته را تنها برای دهکهای  1و  2در نظر گرفته بودند
اما انگار با شرایط پیش آمده در کشور دولت باید به فکر حمایت
از آحاد ملت باشد.

آیا آینده سبد حمایتی همانند کوپن میشود؟
دهه  50و  60بود که کوپن وارد صحنه اقتصادی شد ،بسیاری
از افراد آن روزها و صفهای طویل توزیع کوپنها را به خاطر
دارند .در آن زمان کاالهایی از جمله قند ،شکر ،روغن و ...
توسط کوپنهای کاغذی به مردم اهدا میشد تا در شرایط
سخت اقتصادی بتواند کمکی اندک به معیشت آنها کند.
ه با مبلغ کمی در شکل
سالها گذشت و بعد از مدتها یاران 
و ظاهری جدید خود را مهمان خانهها کرد .اما یارانهها هم
گرهای را از مشکالت جامعه باز نکرد و حتی میتوان گفت
که مشکالت جدیدی را هم به جامعه اضافه کرد و حاال هم
که بحث سبدهای حمایتی به میان آمده و نظرات متفاوتی را
با خود همراه کرده است .با توجه به تجربه کوپن قدیمی و
شکست آن این ذهنیت ایجاد میشود که نکند آینده این طرح
هم مانند کوپن با شکست همراه باشد؟ اما نکتهای که وجود
دارد این است که حمایتها به هر شکلی از سوی دولت در
بین عموم مردم چندان بیتاثیر نیست و تا حدودی میتواند
پاسخگوی نیاز افرادی باشد که در خط فقر و زیر خط فقر
قرار گرفتهاند .البته بسیاری از کارشناسان معتقدند که اجرای
این طرح به تنهایی نمیتواند اثربخش باشد و حسین راغفر،
عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا با اشاره به طرح بستههای
حمایتی گفته بود که اگر بستههای حمایتی را بخواهیم برای
اقشار ضعیف جامعه در نظر داشته باشیم طرح بدی نیست
اما مساله مهمتر اشتغال است که باید برای آن هم بستههای
ت شغلی طراحی شود ،در حالی که تنها چیزی که در
فرص 
بستههای موجود وجود ندارد همین بحث اشتغال است.
در حالحاضر که کشور در شرایط سخت اقتصادی به سر
میبرد و مقابل تحریمها قرار گرفته است ،امید میرود که
حمایتهای دولت در هر قالبی که باشد ،بتواند بخشی از
نیازهای جامعه را برطرف کند و کمی اوضاع را بهبود ببخشد.

رونوشت آگهی

بهمــن شــیرزاد وزمتــر دادخواســتی بــه بــه خواســته صــدور گواهــی حصروراثــت مرحــوم نادعلــی شــیرزاد وزمتــر
تقدیــم ایــن شــورا نمــوده اســت کــه بــه کالســه  9709985261200366ثبــت و در جریــان رســیدگی اســت و
وراث حیــن الفــوت وی لــذا بــه شــرح معرفــی نمــوده اســت -1 .محمدعلــی شــیرزاد وزمتــر ش ش  251پســر
متوفــی  -2بهمــن شــیرزاد وزمتــر ش ش  8پســر متوفــی -3علــی شــیرزاد وزمتــر ش ش  7پســر متوفــی
 -4علیرضــا شــیرزاد وزمتــر ش ش  6پســر متوفــی -5معصــوم شــیرزاد ش ش  7پســر متوفــی  -6هویدا شــیرزاد
وزمتــر ش ش  306پســر متوفــی  -7رحمانعلــی شــیرزاد وزمتــر ش ش  307پســر متوفــی  -8حمیــد شــیرزاد
وزمتــر ش ش  308پســر متوفــی -9جاویــد شــیرزاد وزمتــر ش ش  4پســر متوفــی  -10بمانــی شــیرزاد وزمتــر
ش ش  5دختــر متوفــی  -11کفایــت شــیرزاد وزمتــر ش ش  2دختــر متوفــی  -12نــگار شــیرزاد وزمتــر ش ش
 7دختــر متوفــی -13قمــاش خانــم حــق گــو کــوره جــان ش ش  41همســر متوفــی  -14زریــن تــاج معــاف بــه
ش ش  7همســر متوفــی لــذا چنانچــه کســی یــا کســانی از متوفــی فــوق الذکــر وصیــت نامــه ســری یــا هرگونــه
نوشــته دیگــری داشــته باشــد مــی توانــد از تاریــخ نشــر ایــن آگهــی بمــدت یــک مــاه بــه ایــن شــورا ارائــه دهــد و
اال گواهــی حصروراثــت صــادر خواهــد شــد .م/الــف4375 :

رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف شاندرمن

9225

رونوشت آگهی

مریــم علیــزاده پشــت مســاری دادخواســتی بــه شــماره  9709985261200319بــه خواســته صــدور گواهــی
حصروراثــت وراث مرحــوم صفرمحمــد پشــت مســاری بــه شــرح معرفــی نمــوده اســت -1 .بهــروز علــی زاده پشــت
مســاری ش ش  258پســر متوفــی  -2ســیروس علــی زاده پشــت مســاری ش ش  259پســر متوفــی -3کیومــرث
علیــزاده پشــت مســاری ش ش  80پســر متوفــی  -4ماهــرخ علیــزاده پشــت مســاری ش ش  1515دختــر متوفــی
 -5عهدیــه علیــزاده پشــت مســاری ش ش  332دختــر متوفــی  -6بهــار علیــزاده پشــت مســاری ش ش  333دختر
متوفــی  -7مریــم علیــزاده پشــت مســاری ش ش  334دختــر متوفــی  -8مرضیــه علیــزاده پشــت مســاری ش ش
 19دختــر متوفــی -9کاس بانــو قدرتــی چالســرائی ش ش  13همســر متوفــی لــذا چنانچــه کســی یــا کســانی از
متوفــی فــوق الذکــر وصیــت نامــه ســری یــا هرگونــه نوشــته دیگــری داشــته باشــد مــی توانــد از تاریــخ نشــر ایــن
آگهــی بمــدت یــک مــاه بــه ایــن شــورا ارائــه دهــد و اال گواهــی حصروراثــت صــادر خواهــد شــد .م/الــف4376 :

رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف شاندرمن
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آگهی مزایده اموال غیر منقول

بــه موجــب اجرائیــه کالســه 970024صــادره از شــعبه اجــرای احــکام مدنــی دادگاه عمومــی بخــش کرگانــرود
موضــوع دعــوی روح انگیــز ســید ترابــی بــا وکالــت فاطمــه فتحــی نــژاد بطرفیــت ســید ناصــر ســیدترابی و غیــره
بخواســته تقســیم ترکــه یــک قطعــه تجــاری مســکونی واقــع در شــهر لیســار خیابــان امــام خمینــی (ره) ضلــع
غربــی میــدان امــام خمینــی (ره) بمســاحت  2800مترمربــع کــه از کل قطعــه فــوق مســاحت تقریبــی 456
مترمربــع در تعریــض واقــع مــی باشــد کــه باتوجــه بــه حریــم کوچــه  12متــری و  8متــری در جنــوب ملــک
موضــوع ارزیابــی باقیمانــده آن بــه مســاحت  2344مترمربــع مــی باشــد کــه بــا توجــه بــه موقعیــت مکانــی و
کاربــری موضــوع ارزیابــی ارزش هــر مترمربــع آن بــه مبلــغ  6/600/000ریــال و ارزش مجمــوع مســاحت 2344
مترمربــع آن جمعــا بــه مبلــغ  15/470/400/000ریــال ارزیابــی گردیــده اســت بنابرایــن پــس از فــروش ملــک
موضــوع ارزیابــی از ثمــن حاصــل از فــروش آن بــه میــزان یــک دوازدهــم معــادل  1/389/200/000ریــال ســهم
هــر یــک از دختــران و بــه میــزان یــک ششــم معــادل  2/578/400/000ریــال ســهم هــر یــک از پســران مرحومــه
زهــرا فتحــی هــره دشــت بــرآورد و اعــالم گردیــده اســت لــذا ملــک موصــوف در مــورخ  97/8/30ســاعت 10
صبــح از طریــق مزایــده در دفتــر اجــرای احــکام مدنــی دادگاه کرگانــرود بفــروش مــی رســد قیمــت پایــه از بهــای
ارزیابــی شــده شــروع و بــه کســانی کــه باالتریــن قیمــت را پیشــنهاد نماینــد فروختــه خواهــد شــد و ده درصــد
بهــای پیشــنهادی فــی المجلــس از برنــده مزایــده دریافــت و نامبــرده مکلــف اســت حداکثــر تــا یــک مــاه نســبت
بــه پرداخــت باقیمانــده ثمــن معاملــه اقــدام نمایــد و در غیــر ایــن صــورت ده درصــد اولیــه بــه نفــع صنــدوق دولت
ضبــط و مزایــده تجدیــد مــی گــردد متقاضیــان در صــورت تمایــل مــی تواننــد  5روز قبــل از موعــد مزایده بــه دفترا
جــرای احــکام مدنــی دادگاه کرگانــرود مراجعــه نماینــد تــا ترتیــب بازدیــد آنــان از ملــک مــورد مزایــده داده شــود.

مدیرا جرای احکام مدنی دادگاه عمومی کرگانرود -پور اصغر

9227

آگهی حصروراثت

رضــا ائمــه دوســت بجارپســی بــه شــماره شناســنامه  524فرزنــد غالمعلــی از ایــن شــورا درخواســت گواهــی
حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان غالمعلــی ائمــه دوســت بجارپســی فرزنــد شــعبانعلی در
تاریــخ  71/10/17در شهرســتان بجارپــس فــوت نمــوده اســت و ورثــه آن مرحــوم بــه شــرح ذیــل تعرفــه شــده
انــد -1 :رضــا ائمــه دوســت بجارپســی بــه شــماره شناســنامه  524فرزنــد غالمعلــی فرزنــد (پســر)  -2محمــد
ائمــه دوســت بجارپســی بــه شــماره شناســنامه  372فرزنــد غالمعلــی فرزنــد (پســر)  -3فرحنــاز ائمــه دوســت
بجارپســی بــه شــماره شناســنامه  4516فرزنــد غالمعلــی فرزنــد (دختــر)  -4زهــرا ائمــه دوســت بجارپســی بــه
شــماره شناســنامه  1823فرزنــد غالمعلــی فرزنــد (دختــر)  -5بمانــی یوســفی شهرســتانی بــه شــماره شناســنامه
 33فرزنــد مســیب همســر (متوفــی) و بــه غیــر از وراث نامبــرده بــاال ورثــه دیگــری نــدارد اینــک پــس از مالحظــه
دادخواســت و انجــام تشــریفات قانونــی و ثبــت آن بــه شــماره یــک ســیار مفــاد درخواســت مزبــور را در یــک نوبت
آگهــی مــی نمایــد چنانچــه هــر شــخص اعتــراض دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهی
ظــرف یــک مــاه بــه دفتــر شــعبه دو شــورای حــل اختــالف رشــت تســلیم نمایــد در غیــر ایــن صــورت گواهــی
حصروراثــت برابــر درخواســت صــادر خواهــد شــد.

رئیس شورای حل اختالف شعبه دو شهری سنگر

9228

آگهی ابالغ اجرائیه سند رهنی

بدینوســیله بــه حســن تیرجــو فرزنــد حســین شناســنامه شــماره  1774کدملــی  2592898689ســاکن رشــت
فلکــه بخســازی بمســت جهــاد اولیــن بریدگــی نمایشــگاه گیــالن ابــالغ می شــود کــه مازیــار اسدباســکی کدملی
 2670119731بــه اســتناد ســند رهنــی شــماره  94/12/2 – 26742تنظیــم دفترخانه اســناد رســمی  198رشــت
جهــت وصــول مبلــغ  12000000ریــال طبــق مقــررات علیــه شــما اجرائیــه صــادر نمــوده و پرونــده اجرائــی بــه
کالســه  9600964در ایــن اداره تشــکیل شــده و طبــق گــزارش مــورخ  97/5/23مامــور محــل اقامــت شــما بــه
شــرح متــن ســند شــناخته نشــده لــذا بنــا بــه تقاضــای بســتانکار طبــق مــاده  18آئیــن نامــه اجــرا مفــاد اجرائیــه
فقــط یــک مرتبــه در یکــی از روزنامــه هــای کثیراالنتشــار محلــی آگهــی مــی شــود و چنانچه ظــرف مــدت ده روز
از تاریــخ ایــن آگهــی کــه روز ابــالغ محســوب مــی گــردد نســبت بــه پرداخــت بدهــی خــود اقــدام ننماییــد مــورد
وثیقــه منــدرج در ســند رهنــی فــوق بــا تقاضــای بســتانکار پــس از ارزیابــی از طریــق مزایــده فروختــه و از حاصــل
فــروش آن طلــب بســتانکار و حقــوق دولتــی اســتیفا خواهــد شــد.م/الف4389 :
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بیمه مرکزی به منظور حمایت ازحقوق بیمه
گذاران با توجه به نوسانات اخیر قیمت خودرو،
بر پیشنهاد خود مبنی بر افزایش سرمایه مورد
بیمه آنها در بیمه بدنه ،تاکید کرد.
بیمه مرکزی در اطالعیه ای اعالم کرد ،با
عنایت به نوسانات قیمت خودرو ،پیشنهاد
میشود بیمه گذارانی که دارای بیمه بدنه
هستند با مراجعه به نمایندگی های شرکتهای
بیمه ،سرمایه مورد بیمه خود را افزایش دهند تا
در هنگام بروز خسارت با مشکالتی چون اعمال
ماده  ۱۰قانون بیمه مواجه نشوند.

تغییر سقف عمومی تراکنش های
شتابی و غیر شتابی در سامانه های
غیرحضوری بانک ملت
پیرو بخشنامه بانک مرکزی درباره تعیین
سقف جدید برای انتقال وجه از طریق
کارتهای بانکی ،سقف عمومی تراکنشهای
شتابی و غیر شتابی کارتهای بانکی در سامانه
های غیرحضوری بانک ملت تغییر کرد .به
گزارش روابط عمومی بانک ملت ،از این پس
سقف عمومی تراکنش انتقال وجه شتابی و
غیرشتابی کارتی برای سامانه های خودپرداز،
بانکداریاینترنتی و همراه بانک ملت برای هر
فقره کارت در هر شبانه روز مبلغ  ۳۰میلیون
ریال خواهد بود.

سامانه جدید اینترنتبانک مسکن
در راه است
رئیس اداره کل بانکداری الکترونیک بانک
مسکن از راهاندازی سامانه جدید اینترنت بانک
مسکن در آینده نزدیک خبر داد.
سامانه جدید اینترنت بانک مسکن محیطی
تازه با ابزارهای پیشرفته طراحی شده بر
اساس نتایج حاصل از ارزیابی تجربه کاربران
( )UXبرای دسترسی آسان به انواع خدمات و
هماهنگی تمامی عملیات بانکی است که شکل
تکامل یافته تری نسبت به اینترنت بانک فعلی
فعال برای کاربران بانک مسکن دارد.

آگهی

خواهــان  /شــاکی تقــی شــادمان بــا وکالــت علــی خدیــو – دادخواســتی بــه طرفیــت خوانــده شــرکت
کلبــه و شهراشــکور – بــه خواســته مطالبــه وجــه چــک تقدیــم دادگاه هــای عمومــی شهرســتان شهرســتان
رشــت شــورای حــل اختــالف ویــژه راهنمایــی و رانندگــی  20نمــوده کــه جهــت رســیدگی بــه شــعبه
ثبــت گردیــده کــه وقــت رســیدگی آن  97/10/1ســاعت  9تعییــن شــده اســت بــه علــت مجهــول المــکان
بــودن خوانــده  /متهــم و درخواســت خواهــان  /شــاکی و بــه تجویــز مــاده  73قانــون آئیــن دادرســی
دادگاه هــای عمومــی و انقــالب درا مــور مدنــی و دســتور دادگاه مراتــب یــک نوبــت در یکــی از جرایــد
کثیراالنتشــار آگهــی مــی شــود تــا خوانــده  /متهــم پــس از نشــر آگهــی و اطــالع از مفــاد آن بــه دادگاه
مراجعــه و ضمــن اعــالم نشــانی کامــل خــود نســخه دوم دادخواســت و ضمائــم را دریافــت و در وقــت
مقــرر فــوق جهــت رســیدگی حاضــر گــردد.
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آگهی مزایده اموال غیر منقول ( نوبت دوم)

درپرونــده نیابتــی کالســه  960269اجــرای احــکام مدنــی شــفت محکــوم علیهــم هــادی و مهــدی جملگــی
رفیعــی مــی باشــد کــه محکومنــد بپرداخــت مبلــغ  210/000/000ریــال بابــت اصــل خواســته و مبلــغ
 222/550/100ریــال بابــت خســارات دادرســی و تادیــه در حــق محکــوم لــه آقــای کاظــم مهربخــش و
پرداخــت مبلــغ  11/127/505ریــال نیــم عشــر در حــق صنــدوق دولــت لــذا ایــن اجــرا قصــد دارد امــالک
تعرفــه شــده واقــع در شــفت جیــرده خرطــوم را بــه اســتناد مــواد  113الــی  145قانــون اجــرای احــکام مدنــی
طــی مزایــده حضــوری بفــروش برســاند -1 :توضیــح وضعیــت موجــود و معاینــه محــل :در یــوم بازدیــد قطعــه
زمینــی بــه صــورت شــالیزار  ،بالکاشــت  ،پوشــیده از علــف هــای هــرز بــه مســاحت تقریبــی  316مترمربــع
طبــق حــدود اربعــه ذیــل بــه هیــات منتخــب تعرفــه گردیــد کــه ضلــع شــرقی و جنوبــی آن بــا پایــه هــای
چوبــی و ســیم خــاردار محصــور مــی باشــد در ســایر حــدود فصیلــی رویــت نگردیــد .شــماال :بطــول 50/27
متــر خــط فرضــی اســت متصــل بــه زمیــن زهــرا صفائــی شــرقا بطــول  50/11متــر ســیم خارداریســت اســت
متصــل بــه شــانه خاکــی مجــاور بــه جــاده آســفالته جیــرده و خرطــوم جنوبــا بطــول  50/27متــر  ،متــر ،ســیم
خارداریســت متصــل بــه زمیــن محمــد صفائــی غربــا بطــول  50/11متــر خــط فرضــی اســت متصــل بــه زمیــن
محمــد صفایــی -4 .بررســی مــدارک ابــرازی :مطابــق تصویــر ســند عــادی مــورخ  93/8/29تنظیمــی مشــاور
امــالک پردیســان ( واقــع در سفالکســار) قطعــه زمینــی بــه مســاحت حــدود  316مترمربــع طبــق حــود اربعــه
و ابعــاد منــدرج در بنــد اول گــزارش تقدیمــی توســط معصومــه صفائــی ( فرزنــد اســمعیل) بــه لیــال رفیعــی
سفالکســاری واگــذار گردیــده اســت کــه طبــق دســتور مقــام محتــرم قضایــی ســند عــادی مرقــوم حســب
صورتجلســه مــورخ  96/7/15تنظیمــی پاســگاه انتظامــی جیــرده جهــت ارزیابــی توقیــف گردیــده اســت بــا
مداقــه در ســند عــادی مرقــوم مشــاهده مــی گــردد کــه مــورد بیــع بــا درج عبــارت ( ملــک خریــداری شــده
و موروثــی پــدری فروشــنده طبــق مــدارک ارائــه شــده) مــی باشــد بــا ایــن وصــف خواســته شــد کــه مــدارک
مالیکیتــی شــامل تقســیم نامــه و یــا فروشــنامه خریــداری فروشــنده( معصومــه صفائــی) و نســق زراعــی مرحوم
اســمعیل صفائــی در راســتای تطبیــق و احــراز سلســله مالکیــت ارائــه گــردد کــه علیرغــم وصــف انتظــار کافــی
مــدارک مربوطــه ارائــه نگردیــد علــی ایحــال هیــات منتخــب در خصــوص احــراز مالکیــت نســبت بــه سلســله
ایــادی مــا قبــل و منتســب بــه ســند زارعانــه مــورث فروشــنده تائیــد و ارائــه نظــری نداشــته و حســب دســتور
آن مقــام محتــرم صرفــا ارزیابــی اعالمــی درخصــوص فروشــنامه عــادی ابــرازی صــورت خواهــد گرفــت قابــل
ذکــر اســت کــه تــا زمــان بازدیــد هیــات مدارکــی دال برتعییــن و تغییــر کاربــری ( ادعــای محکــوم علیهمــا
مبنــی بــر مســکونی بــودن) و یــا وقــوع آن در داخــل طــرح هــادی قریــه مرقــوم ارائــه و اســتعالم نگردیــده
اســت بــر فــرض تغییــر کاری و صحــت ایــن امــر متعاقبــا ملحــوظ قــرار خواهــد گرفــت .نظریــه کارشناســی:
بــا عنایــت بــه مراتــب معنونــه ارزیابــی ملــک موصــوف ( ســند عــادی مــورخ  93/8/29بــا توجــه بــه نوعیــت
زمیــن ( شــالیزار بالکاشــت) موقعیــت جغرافیایــی – مســاحت – نحــوه دسترســی بــه شــوارع و معابــر اصلــی
و امتیــازات آب و بــرق و گاز و غیــره و قیمــت اراضــی مجــاور و جمیــع جهــات موثــر در قضیــه از قــرار متــر
مربعــی بــه  500/000ریــال و مجموعــا بــا توجــه بــه مســاحت تقریبــی  316مترمربعــی مــورد بیــع بــه مبلــغ
 158/000/000ریــال بــرآورد و اعــالم مــی گــردد مــکان برگــزاری مزایــده :شهرســتان شــفت دایــره اجــرای
احــکام مدنــی – زمــان برگــزاری مزایــده :روز یکشــنبه مورخــه  97/8/27ســاعت  10الــی  11ظهــر – توضیــح:
 -1مزایــده بــا حضــور نماینــده دادســرا راس ســاعت مقــرر از قیمــت پایــه کارشناســی شــروع و بــه باالتریــن
قیمــت پیشــنهادی فروختــه خواهــد شــد -2 .ده درصــد مبلــغ مــورد مزایــده شــده را فــی المجلــس از خریــدار
اخــذ و بــه حســاب ســپرده دادگســتری واریــز و مابقــی حداکثــر ظــرف مــدت یــک مــاه وصــول مــی گــردد
 -3خریــداران مــی تواننــد پنــج روز قبــل ازمزایــده ضمــن هماهنگــی بــا اجــرای احــکام مدنــی از مــال مــورد
مزایــده بازدیــد نماینــد  -4درصــورت انصــراف برنــده مزایــده ده درصــد مبلــغ پرداخــت شــده بــه نفــع صنــدوق
دادگســتری ضبــط مــی گــردد  -5کلیــه هزینــه هــا پــس از مزایــده بــا برنــده مزایــده خواهــد بــود.
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رأی شــماره  1397603010600003203هیــأت اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتــی اراضی و
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبت ملــک ورامیــن تصرفــات مالکانــه بالمعارض
متقاضــی آقــای جعفــر تابنــده فرزنــد محمدحســین بشــماره شناســنامه  60صــادره از ورامیــن درششــدانگ یــک
بــاب خانــه بــه مســاحت  83/65مترمربــع پــالک  964فرعــی از  100اصلــی واقــع در قریــه عمروآبــاد ورامیــن
خریــداری از مالــک رســمی آقــای حســن شــیرکوند فرزنــد صادقعلــی محــرز گردیــده اســت .لــذا به منظــور اطالع
عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صدور ســند
مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض
خــود را ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید  ،ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت
خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول
اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد .م/الــف  435 :ث
تاریخ انتشار نوبت اول  1397/8/15 :تاریخ انتشارنوبت دوم 1397/8/29 :

رئیس ثبت اسناد و امالک ـ محمدرحیم پور راینی

مفقودی

9252

ســند مالکیــت خــودروی ســواری پــژو تیــپ ار دی آی  1600مــدل  1382بــه رنــگ ســفید – صدفــی – روغنــی به
شــماره انتظامــی  956ه  32ایــران  56و شــماره موتــور  11782008869بــه شــماره شاســی  82135842متعلــق
9229
بــه مصطفــی دلــداری نیــالش مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

