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قری��ب ب��ه 2 م��اه از تصویب  پرداخت سبد خــانوار بس��ته  دستورالعمل 
کم��ک جبران��ی و حمای��ت غذای��ی از گروه های 
کم درآمد جامعه توسط هیات وزیران که به پیشنهاد 
مشترک س��ازمان برنامه و بودجه کش��ور و وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد می گذرد اما 
علی رغم اینکه متولیان مربوطه اعالم می کنند که 
بیش از 75 درصد بودجه مربوط به آن آماده ش��ده 
اس��ت اما همچنان چش��م کارگ��ران و کارمندان و 
البته برخی بازنشستگان به رسیدن این بسته هاست 

و این طرح هنوز به سرانجام واقعی نرسیده است.
داس��تان کامال واضح و روشن بود هیات وزیران 
براس��اس دستور العمل یاد ش��ده در زمان یاد شده 
مج��وز پرداخت کمک جبران��ی و حمایت غذایی از 
گروه های کم درآمد جامعه را صادرکرد به این ترتیب 
که پرداخت کمک جبرانی به میزان 200 هزار تومان 
به کارکنان رس��می و پیمانی کش��وری و لشگری، 
کارکنان قراردادی و کارکنان ش��رکتی دستگاه های 
اجرایی ک��ه از محل منابع بودج��ه عمومی، حقوق 
پرداخت ش��ود به نحوی که جم��ع مبلغ مندرج در 
آخری��ن حک��م کارگزینی برای کارکنان رس��می و 
پیمان��ی و همچنین مبلغ ماهیانه ق��رارداد منعقده 
برای کارکنان قراردادی و شرکتی، کمتر از 3 میلیون 
تومان باشد. از طرف دیگر مقرر شد تا این رقم برای 
بازنشس��تگان صندوق های بازنشس��تگی کشوری، 
سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح )لشگری(، 
صن��دوق بازنشس��تگی فوالد و س��ایر صندوق های 
بازنشستگی مشابه که بخشی از مستمری مشمولین 
آنها از محل منابع بودجه عمومی تأمین می ش��ود و 

مجموع آخرین حکم حقوقی )مس��تمری( در سال 
1397 ه��ر یک از آنه��ا کمتر از 3میلی��ون تومان 
اس��ت، از طریق حساب های بانکی متصل به حقوق 
)مستمری( آنها به حس��اب آنها واریز شود. در یک 
ن��گاه کلی قرار بر این بود تا رقم دریافتی 3 میلیون 
تومان به عنوان شاخص پرداختی این رقم قرار گیرد 
به این ترتیب که هر خانواری که عایدی سرپرس��ت 

خانوار کمتر از 3 تومان باشد مشمول شود. 
ای��ن اتف��اق در حال��ی رخ داده ک��ه طبق نظر 
کارشناس��ان و منتقدان درح��ال حاضر خط فقر در 
کشور چیزی حدود 33 درصد کشور دچار فقر مطلق 
هستند و 6 درصد نیر دچار گرسنگی که این درصد 

رقمی در حدود 5 میلیون نفر را در بر می گیرد. 
 این آمار و ارقام را چندی پیش راغفر کارشناس 
اقتصادی مطرح کرد و گفت: اگر بگوییم 3میلیون 
و 200 هزار تومان خط فقر است، اطالعاتی ناقص 
را ارائه کرده ایم بلکه بای��د بگوییم این مبلغ برای 

کجا و برای چه نوع خانواری است؟

آمارهای ناهمخوان 
البت��ه درای��ن بی��ن چن��دی پی��ش نیزمرکز 
پژوهش های مجلس با رایه گزارش��ی از نسبت به به 
روز کردن این اعداد و ارقام مهم در کشور پرداخت. 
آخرین برآورد مرکز پژوهش ها نش��ان می دهد 
که در تابس��تان 97، خط فقر خانوار چهار نفره در 
شهرستان تهران معادل 2 میلیون و 72۸ هزار تومان 
است. این عدد در قیاس با تابستان سال 96 معادل 
۴/ 22 درصد رشد کرده است؛ یعنی در تابستان 96 
خط فقر خانوار ۴ نفره حدود 2 میلیون و 116 هزار 
تومان بوده است. این یعنی خانوارهای بیشتری به 
زیر خط فقر رس��یده اند؛ چرا که برای خروج از این 
مرز، باید بیش از 600 هزار تومان درآمد بیش��تری 
را به دس��ت می آوردن��د. بنابراعالم ای��ن مرکز ؛در 
خوش��ه های دیگر رشد خط فقر ش��دیدتر بوده که 
بیشترین آن مربوط به خوشه اول)مناطق سبز رنگ 
شهری( است. در خوشه اول خط فقر ماهانه خانوار 

۴ نفره معادل یک میلیون و ۴۸9 هزار تومان برآورد 
شده است که نسبت به تابستان 96، نزدیک به 26 
درصد رشد کرده است. در حقیقت خط فقر در این 
مناطق در تابستان سال قبل تقریبا 3۸0 هزار تومان 
کمتر بوده که می تواند سبب هجرت تعداد زیادی از 

خانوارها به زیر خط فقر شود.
 ب��ا ای��ن وجود در ح��ال حاض��ر و طبق اعالم 
متولیان مربوطه از بین ۴ گروه مشمول دریافت این 
بسته تنها گروه اول خانوارهای تحت پوشش و کمیته 
امداد امام خمینی)س( و سازمان بهزیستی کشور آن 
را دریاف��ت کرده اند و عمال 3 گروه دیگر اعم از تمام 
بازنشس��تگان کش��ور و خانوارهای با درآمد ماهانه 
کمت��ر از 3 میلیون توم��ان در گروه های کارگران و 
همچنین دیگرخانوارهای کم درآمد با درآمد ماهانه 

کمتر از 30 میلیون ریال که درخواس��ت آن ها پس 
از بررسی توس��ط کمیته امداد امام خمینی)س( و 
س��ازمان بهزیستی پذیرفته می ش��ود که جمعیتی 
حدود 5 میلیون نفر و یا به عبارت دیگر ۴ میلیون و 

۸00هزار نفر دارند ازآن بهره مند شده اند.

مصوبه های نیمه تمام 
 اینکه چرا بعد از گذشت 2 ماه این مهم هنوز 
به شکل کامل اجرایی نشده است همچنان از سوی 
متولیان و دست اندرکاران مربوطه پاسخی نداشته 
است و تنها دراین مورد احمد میدری، معاون رفاه 
وزارت کار مدعی شده است که تا کنون 75 درصد 
بودجه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی دریافت 
ش��ده رو پ��س از تأمین کام��ل به بازنشس��تگان 

پرداخت می شود و پس از این که سبد حمایتی به 
این گروه تعلق گرفت نوبت به کارگران بیمه ش��ده 
تامین اجتماعی می رسدو البته هیچ سخنی از زمان 

اتمام این چشم انتظاری نکرده است. 
 نکته قابل توجه دراین زمینه آن است که میدری 
در خص��وص تامین بودجه مربوط به س��بد حمایتی 
کارگران گفته اس��ت که محل تامین این بودجه در 
مصوبه دولت پیش بینی ش��ده و در مصوبه مربوط به 
س��بد حمایتی اعالم ش��ده که منابع مالی مورد نیاز 
اجرای طرح حمایت غذای��ی از گروههای کم درآمد 
جامعه از محل مابه التفاوت تس��عیر قیمت خوراک 
کارخانه های پتروشیمی و پاالیشگاه ها تامین می شود.

وی همچنین درباره زمان پرداخت این بس��ته 
حمایتی به کارگران نیز بدون ذکر زمان مشخص، 
آن را بع��د از پرداخت بس��ته حمایت��ی گروه دوم 

یعنی بازنشستگان اعالم کرد.

مسکن آنی 
اگرچه ایران اولینکشوری نیست که نسبت به 
رارایه بس��ته های حمایتی اقدام کرده و می کند و 
این مهم تاکنون درکشورهای اروپایی و آسیایی و 
حتی آمریکایی به اش��کال مختلف انجام می شود 
ام��ا نکته مهم و قابل توجه در خصوص اجرای این 
طرح آن اس��ت ک��ه تا چه بت به ارای��ه این قبیل 
کمک های نقدی و غیر نقدی خواه در حد وعده و 
خواه در حد عمل اقدام کرد. به سخن دیگر اقتصاد 
بیمار کشور تا چه زمان می تواند از این موارد بهره 
بگیرد اما معتاد آن نش��ود و سوال دیگر اینکه اگر 
بنا باش��د این رویه به ش��کل دائمی در بیایید چه 

فاجعه ای در انتظار اقتصاد کشور خواهد بود. 
قدر مسلم در شرایطی که جامعه با تورم باالی 
۴0 درصد دس��ت و پنجه ن��رم می کند اختصاص 
چنین بسته هایی می تواند یک کمک ناچیز و آنی 
به خانوار و اقش��ار کم درآمدی باشد که در کشور 
وجود دارند اما همانطور که بر همگان است تداوم 
ای��ن رویه نمی تواند به نفع هی��چ کس حتی افراد 
نیازمند باش��د و متولیان اگر بنا دارند تا مش��کلی 
از اقتصاد حل ش��ود باید در طوالنی مدت و میان 
م��دت اقدام به بهبود فضای کس��ب و کار و رونق 
تولید کرده تا چرخ بنگاه های تولید به روال عادی 
بازگش��ته و به س��خن دیگراصل و بنی��ان اقتصاد 
تقویت شود وگرنه بهره گیری از چنین مسکن های 
آنی ش��اید در کوتاه مدت مطلوب باشد اما در بلند 
ب��ا این رویه ای که متولیان وعده و عمل نمی کنند 

شرایط به مراتب سخت تر خواهد شد. 
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انتشار بروشورخدمات بانک پارسیان 
ویژه نابینایان

برای نخس��تین بار در ش��بکه بانکی کشور، بانک 
پارس��یان در راستای پاس��خگویی به نیازهای تمامی 
اقشار جامعه و تحقق مسوولیت های اجتماعی، بروشور 
خدم��ات مالی و بانکی خود را به زبان بریل و همراه با 

روزنامه ایران سپید منتشرکرد.
 این بانک با هدف آش��نایی بیشتر روشندالن عزیز و 
بهره برداری بیشتر ایشان از اطالعات نوشتاری معرفی خدمات 
بانک، بروشور ویژه را در دستور کار قرار داد و در همین راستا 
فایل صوتی بروشور نیز در اختیار این گروه از مشتریان بانک 
قرار گرفت. پیش ازاین نیز، امکان ارائه خدمات بانکی ویژه 
روشندالن، با مجهزشدن سه شعبه کریم خان زند، میدان 

انقالب و میدان فردوسی فراهم شده بود.

کمپین»هیجان یک انتخاب« آسیاتک
کمپین زمس��تانه آس��یاتک با ن��ام "هیجان یک 

انتخاب" در سراسر کشور آغاز شد.
پس از طراحی و اجرای موفقیت آمیز کمپین روی نُت 
نت و نظر به استقبال مشترکین، کمپین زمستانه آسیاتک 
با نام "هیجان یک انتخاب" از روز ش��نبه 1397/10/22 

آغاز و تا پایان فروردین 139۸ ادامه خواهد داشت. 
در کمپین زمستانه "هیجان یک انتخاب"، به جهت 
افزایش رضایتمندی مش��ترکین، امکان برخورداری از 
س��رعت Mbps16 با حجم و هزینه ه��ای متنوع، به 

صرفه و اقتصادی به انتخاب مشتریان وجود دارد. 

عمق راهبردی بیشتری 
درکسب وکارهای نوین بانک انصار 
همایش سراس��ری مدیران بانک انصار در س��الن 

همایش های ساختمان مرکزی این بانک برگزار شد.
دکتر ابراهیمی مدیرعامل این بانک ضمن تحلیل شرایط 
اقتصادی کشور و بررسی مهمترین مسائل تأثیرگذار آن و 
لزوم بکارگیری راه های مطمئ��ن وموثر در عرصه مقابله با 
تحریم ظالمانه آمریکا گفت: در حال حاضر مبادالت بین الملل 
و پرداخت ما به ازاء معامالت ایران با دیگر کشورها مهم ترین 
مسئله کشور است که خوشبختانه با سیاست های اتخاذشده 
و برخالف تصورات باطل آمریکا، ایران با رایزنی، حل مشکالت 
خود با کشورهای طرف معامله را دنبال و درحال گره گشایی 

از این حوزه حساس اقتصاد کشور است.

اخبار

 خنثی سازی جنگ روانی ارزی آمریکا
 رئیس کل بانک مرکزی با اش��اره به ش��تاب تامی��ن ارز از طریق هند، کره 
جنوبی و چین گفت: حضور موثر بانک مرکزی در بازار، یکبار دیگر تالش دولت 

آمریکا برای تاثیر گذاری بر بازار ارز را خنثی خواهد ساخت.
 عبدالناصر همتی گفت: دولت آمریکا دور جدیدی از جنگ روانی علیه ملت 

ایران را آغاز کرده است. اعالم اجماع بین المللی علیه ایران آن هم در ضعیف ترین 
کش��ور اروپایی، ادع��ای عدم تمدید معافیت ه��ای نفتی آن هم بعد از س��ابقه قبلی 

عقب نش��ینی از اینکه قبال می خواس��ت صادرات نفت ایران را به صفر برساند و اظهاراتی 
نظیر آن، حاکی از ناامیدی آمریکایی ها از موثر شدن اقدامات آنها علیه ایران است.

وی افزود: طرح ش��ایعات علیه سیس��تم بانکی نیز در این راس��تا است که هشیاری 
م��ردم عزیز را می طلبد و حض��ور موثر بانک مرکزی در ب��ازار، یکبار دیگر تالش دولت 

آمریکا برای تاثیر گذاری بر بازار ارز را خنثی خواهد ساخت. مهر

پشت باجه 
آغاز مجدد فعالیت قطارهای پرسرعت از چهارشنبه

درحالی که فروش بلیت قطارهای پرسرعت از پانزدهم دی ماه سال جاری متوقف 
شده بود، مجددا فروش بلیت این قطارها )ترنست( از دیروز، یکشنبه آغاز شد.

محم��د رجبی مدیرعامل ش��رکت حم��ل و نقل ریلی رجا ب��ا اعالم خبر از 
سرگیری فروش بلیت قطارهای پرسرعت ترنست ها از دیروز و فعالیت این قطارها 

از چهارش��نبه هفته جاری، اظهار کرد: در حالی که از دو ماه قبل نسبت به توقف 
فروش بلیت قطارهای پرس��رعت از پانزدهم دی ماه س��ال جاری هش��دار داده بودیم، 

پس از یک هفته توقف فروش بلیت، مجددا بلیت فروش��ی ها از امروز آغاز شده است و از 
چهارشنبه هفته جاری حرکت قطارها به مقاصد یزد و مشهد از سر گرفته می شود.

وی ادامه داد: س��فرها از پایان هفته جاری با دو ترن س��ت آغاز می شود و از ابتدای 
هفته جاری با چهار الی پنج ترن س��ت کار خود را دنبال می کند. هرچند که مش��کالت 

مالی کماکان وجود دارد. ایسنا

 کوپه
تزریق 15 هزار میلیارد تومان نقدینگی به خودرو سازان 
مع��اون وزیر صنعت گفت: برای تامین س��رمایه در گردش و بهبود وضعیت 
تولید دو خودروساز بزرگ کشور، دولت 15 هزار میلیارد تومان نقدینگی به آنها 

تزریق خواهد کرد.
عباس تابش، رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان گفت: 

برای بهبود وضعیت تولید در دو خودروس��از بزرگ کشور 15 هزار میلیارد تومان به 
عنوان سرمایه در گردش به آنان پرداخت خواهد شد. وی افزود: افزایش قیمت خودرو در 

شرکت های تولید کننده با هدف افزایش تولید در جهت تعادل عرضه و تقاضا، کاهش قیمت 
در بازار، کمک به مصرف کنندگان خودرو و اشتغال در صنعت خودروسازی در نظر گرفته 
شده و خودروهای باالی ۴5 میلیون تومان مشمول قیمت گذاری نمی شوند و شرکت های 
عرضه کننده باید قیمت نهایی مصرف کنندگان را اعالم کنند البته تا 31 مرداد امسال هیچ 

خودرویی مشمول افزایش قیمت نمی شود.  خبرگزاری صدا و سیما

اتول 

یافت بسته حمایتی نهایی شد شناسایی کارگران برای در
توزیع بسته حمایتی  برای  کار  قانون  کارکنان تحت پوشش  تمام  و  کارگران  شناسایی 
توسط وزارت رفاه نهایی شده و آغاز واریز این منابع در انتظار تامین اعتبار از سوی سازمان 

برنامه است.
توزیع سبد حمایتی دولت که برای جبران بخشی از مایحتاج و کاالهای اساسی برخی از 
دهک های جامعه در دستور کار دولت قرار گرفت، در مراحل مختلف بین گروه های هدف 
توزیع شد اما برخی از گروه ها نیز از جمله کارگران و کارکنان مشمول قانون کار هنوز این 

سبد حمایتی دولت را دریافت نکرده اند.
اما طبق پیگیری های صورت گرفته، عملیات شناسایی گروه های کارگری )تمام کارکنان 
تحت پوشش قانون کار( و سایر خانوارهایی که درآمد آنها کمتر از سه میلیون تومان در 
ماه است و در هیچ یک از گروه کارگران، کارمندان، بازنشستگان و نهادهای حمایتی قرار 
ندارند توسط معاونت رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نهایی شده اما این گروه ، 
به دلیل تاخیر در تخصیص اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه در نوبت انتظار دریافت 

بسته حمایتی خود قرار دارند.
بودجه  و  برنامه  جمهور، سازمان  رئیس  اول  معاون  از سوی  ابالغی  مصوبه  اساس  بر 
کشور موظف شد در راستای اجرای طرح توزیع بسته های حمایتی ۹ هزار میلیارد تومان از 
محل مابه التفاوت نرخ تسعیر قیمت خوراک کارخانه های پتروشیمی و پاالیشگاه ها تامین 

کند و به این امر تخصیص دهد.
در مرحله اول اجرای این طرح، بسته حمایتی مشمول مددجویان نهادهای حمایتی شد؛ 
در مرحله دوم بازنشستگان کشوری، لشگری و صندوق فوالد و در مرحله سوم نیز کارمندان 
دولت با درآمد کمتر از ۳ میلیون تومان در ماه در نوبت دریافت مبلغ بسته حمایتی دولت 
گذشته  هفته های  طی  اجتماعی  تامین  پوشش  تحت  بازنشستگان  همچنین  گرفتند.  قرار 

بسته حمایتی خود را دریافت کردند.
مبلغ بسته حمایتی خانوارهای مشمول به حساب متصل به یارانه نقدی واریز می شود 
اما امکان برداشت آن وجود ندارد و صاحبان کارت باید از فروشگاه های زنجیره ای اعالم 

شده اقدام به خرید کاال کنند. مهر

نمای نزدیک

آگهى مفقودى
برگ سبز اتوموبيل پرايد مدل 88 به شماره موتور 2891930 و شماره شاسى S1412288961930 و شماره 

انتظامى 87-637د44 بنام اينجانب سهراب قاسمى مفقود از درجه اعتبار ساقط است.(زنجان)

شناســنامه(برگ سبز)و كارت خودرو ســوارى پرايد تيپ جى تى ايكس آى مدل 1385 برنگ نقره اى متاليك- 
بشــماره موتور 1426048 و شماره شاســى S1412285785835 و شماره پالك ايران 84-615 ب 71 به نام غالم 

بهرام پور مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد . بندرعباس

سند كارخانه(فاكتور فروش) و سند مالكيت(شناسنامه) خودرو سوارى پرايد تيپ صباجى تى ايكس مدل 1380 
برنگ سبز يشمى-متاليك بشماره موتور 00239309 شماره شاسى S1412280710648 و شماره پالك ايران 84-

194 س 21 به نام حامد جعفرى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد . بندرعباس

شناسنامه(برگ سبز)و سند كمپانى(فاكتور فروش)خودرو سوارى سيستم پژو  تيپCNG PARS-XU7- مدل 
1395 برنگ خاكسترى-متاليك بشــماره موتور 124K0876117 و شماره شاسى NAAN21VEXGK311002 و 

شماره پالك ايران 24-131 ل65 به نام فرشاد بگدلى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد . بندرعباس

تمامى مدارك خودرو سوارى پرايد مدل 1386 به رنگ مشكى روغنى به شماره پالك 684ه12- ايران 53 و به 
شــماره شاسى S1412286071447 و به شماره موتور 1900742 بنام اسماعيل ابراهيم زاده مقدم برزكى مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. كاشان

مفقود شده گواهينامه موقت پايان تحصيالت كارشناسى حقوق قضايى مربوط به خانم فريده مهرابيان فرزند حاجى 
با شماره ملى 2992080111 به شماره 2501- م مورخ 73/1/10 صادره از دانشگاه آزاد اسالمى واحد رفسنجان 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد . (نوبت اول )  (كرمان) 

جواز حمل اسلحه ساچمه زنى كاليبر 12 ته پر 5 تير دست كش ساخت تركيه با شماره سريال 3002/92592086 
متعلق به مختار نور الدينى فرزند بختيار به  شماره شناسنامه 8201 و شماره ملى 3160082180 مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار و از درجه اعتبار ساقط مى باشد . ( كرمان ) 

جواز حمل اسلحه ساچمه زنى كاليبر 12 ته پر دو لول ساخت بلژيك با شماره سريال 41408 متعلق به گل محمد 
كديورى فرزند درجان به شــماره شناسنامه 3052 و با شــماره ملى 3390406506 مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مى باشد . ( كرمان ) 

ســند و برگ ســبز خاور بارى چوبى به رنگ ســبز روغنى مدل 1364 به شــماره پالك 213 ع 58 – ايران 84 و 
شماره شاسى 37405616404452 و شماره موتور 10115252 به نام سجاد دهنوى زاده فرزند احمد با شماره ملى 

3380373281 مفقود و از درجه اعتبار ساقط مى باشد . (كرمان)

كليه مدارك اعم از برگ سبز  وسند كمپانى وانت پيكان مدل 1386 رنگ سفيد روغنى بشماره پالك ايران42- 
138 ن 82 بشــماره موتور 11486004258  وشــماره شاســى 31610655 بنام عبدالعلى چوپانى گل چين مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.(سبزوار) 

اينجانب مجيد فارابى مالك خودروي ســوارى ســمند سورن به شماره شــهرباني ايران 32-594ج12 و شماره 
بدنه NAACC1CF6AF428090 و شــماره موتور 12488344884 به علت فقدان اســناد فروش خودرو تقاضاي 
رونوشت المثني اسناد مذكور را نموده است لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف ده روز به 
دفتر حقوقي سازمان فروش شركت ايران خودرو واقع در پيكان شهر ساختمان سمند مراجعه نمايد. بديهي است پس 

از انقضاي مهلت مذكور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد. (سبزوار)

برگ ســبز ســوارى پژو405 مدل1396 رنگ ســفيدروغنى بشــماره پالك ايران36-939م62 بشماره موتور 
164B0132809 وشماره شاسى NAAM31FE9HK620503 بنام مهدى جمشيدى فرد مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط ميباشد.(سبزوار) 

برگ ســبز ســوارى پرايد مدل 1388 رنگ ســفيدروغنى بشــماره پالك ايران69-143 ل 33 بشــماره موتور 
3030113  وشــماره شاســى S1412288295776 بنام اميد بندار مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.

(سبزوار)

 166B0012297 مدل 96 رنگ سفيد روغنى ش موتور SD-TU5 206 سند كمپانى و برگ سبز سوارى پژو تيپ
شاسى NAAP41FE2HJ004965پالك ايرن21-723ى15مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد.سارى

ســند كمپانى و برگ سبز وانت پيكانi 1600رنگ ســفيد روغنى مدل 88 ش موتور 11488077437 شاسى 
NAAA36AAXAG885529 پالك 62-119د83 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد.سارى

ســند كمپانى و شناســنامه مالكيت پژو پارس پــالك 14-521و21 به  نام جواد قبادى مفقــود گرديده و فاقد 
اعتبار مى باشد.سارى

نقــره اى متالــك مــدل 1388 ش موتــور 3043103 شاســى  بــرگ ســبز ســوارى صبــا(GTXi) رنــگ 
S1412288300720پالك 72-491ب19 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد.سارى

كليه مدارك و اســناد اعم از سندكمپانى-برگ ســبز و كارت خودرو سوارى پرايد صبا مدل 1379 رنگ سفيد 
شــيرى پالك ايران72-655س41 شاســى S1412279659419 ش موتور 00186861 به نام كامبيز الريجانيان 

مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد.سارى

كليه اســناد و مدارك پژو405 ســوارى مدل 1388 پالك 62-428ع88 ش موتور 12488093859 شاســى 
NAAM01CA19E106466 مفقــود گرديده و فاقد اعتبار مى باشــد.مالكت متعهد مى گردد مســئوليت ناشــى از 

ضمانت كشف هرگونه فساد احتمالى را به عهده گيرد.سارى

اصل كارت هوشمند ناوگان بارى به  سريال شماره4162807 صادره از اداره كل حمل و نقل و  پايانه هاى استان  
مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است � پارس آباد مغان

اينجانب فرهاد صيادى فرزند على به شماره ملى 4860141016 مالك خودروى وانت  سيستم مزدا تيپ 2000 
به شــماره شــهربانى 69-393 ن 43 شــماره موتور 462870 و شماره شاســى 83NSPE00823 مدل 1383 رنگ 
آبى-متاليك اعالم مى دارم به علت فقدان سند مالكيت( برگ سبز) تقاضاى صدور المثنى سند مذكور را نموده ام، لذا 
چنانكه شخصى (حقيقى يا حقوقى) ادعايى درمورد خودرو مذكور دارد ظرف مدت ده روز از تاريخ نشر آگهى با در دست 

داشتن مدارك كافى به سازمان فروش بهمن موتور واقع در كيلومتر 13 جاده مخصوص كرج، مراجعه نمايد. گنبد

فقدان كارت دانشجويى 
كارت دانشــجويى اينجانب مجيد آقچه لى فرزند طواق محمد به شناســنامه ملى 2020326981 رشته فوريت 
پزشكى صادره از دانشگاه علوم پزشكى زابل به شماره دانشجويى 952190001 ورودى نيمسال دوم 96-95 مفقود 

گرديده و فاقد اعتبارمى باشد. گنبد

ســندكمپانى و برگ سبز وانت مدل87 بشماره شهربانى ايران42-978ن86 بشماره موتور 11487046539 
بشماره شاسى NAAA46AA79G47435 بنام فرامرز چودارى فرزند گل محمد ش ش 2042 مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط ميباشد.(سبزوار)

برگ سبز ، سند و بيمه موتورسيكلت هيرمن CDI-125cc به شماره شاسىN2P***125C8974030  و شماره 
موتور156FMI*32362880*  به شــماره انتظامى 539 – 42386 به مالكيت منصور زندى مفقود گرديده و از درج 

اعتبار ساقط مى باشد.

اصــل ســند مالكيــت (بــرگ ســبز)خوردو  پرايــد   به شــماره انتظامــى  15 946 ق 31  و به شــماره شاســى 
NAS411100H1302792 وشــماره موتورM13/5811478  به نام  داود صالحى   مفقود شــده و از درجه  اعتبار 

ساقط است� پارس آباد مغان

مدرك فارغ التحصيلى اينجانب محمد كاتبى فرزند رمضان به شماره ملى 4600048350 و شناسنامه صادره از 
گرمسار در مقطع  كارشناسى ناپيوسته رشته مهندسى تكنولوژى الكترونيك به شماره 21076 از دانشگاه آزاد اسالمى 

واحد گرمسار مفقود گرديده از درجه اعتبار ساقط است. گرمسار
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/10/10- تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/10/24-تاريخ انتشار نوبت سوم: 

1397 /11/8

رونوشت آگهى حصر وراثت
خانم اركيده دهدشــتى حقيقت داراى شناســنامه شــماره 0061293857 به شــرح دادخواســت به كالســه 
1234/955/97 از اين دادگاه درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان اســماعيل 
دهدشتى حقيقت بشناسنامه 2290153850 در تاريخ 83/2/3 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين 
الفــوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- محمود دهدشــتى حقيقت ش ملى 0043209221 پســر متوفى 2- محمد 
دهدشــتى حقيقت ش ملى 0043134017 پســر متوفى 3- حميد دهدشتى حقيقت ش ملى 0043279201 پسر 
متوفــى 4- احمد دهدشــتى حقيقت ش ملى 0039270297 پســر متوفى ، متوفى به غيــر از نامبردگان فوق الذكر 
ورثه  ديگرى ندارد  و اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركســى 
اعتراضــى دارد و يــا وصيتنامه نزد او باشــد از تاريخ نشــر آگهى ظرف يكماه به دادگاه تقديــم دارد واال گواهى صادر 

خواهد شد. م الف/5595
رئيس شعبه 955 شوراى حل اختالف شهررى

آگهى ابالغ اجراييه صادرشده در شعبه اول شوراى حل اختالف به خوانده مجهول المكان مهدى هدايتى
كالسه پرونده: 1/60/97 رأى صادرشده براساس دادنامه به شماره 144-97/4/20 خواهان:ازبرعلى جعفرى 
با وكالت محمدتقى محمدى خوانده:مهدى هدايتى تهرانى-مجهول المكان-امين ابراهيمى خواسته:مطالبه وجه خواهان 
دادخواستى تسليم دادگاه هاى عمومى نموده كه جهت  رسيدگى به حوزه يكم شهرى شوراى حل اختالف مجتمع شهيد 
بهشتى رامسر ارجاع و وقت رسيدگى تعيين ،كه منجر به صدور رأى گرديد بر همين اساس شورا  حكم بر محكوميت 
خواندگان  براســاس دادنامه شماره 144-97/4/20  صادر نمود كه منجر به صدور اجراييه شد .براساس اين حكم 
محكوم عليه محكوم است به پرداخت مبلغ دويست ميليون ريال بابت اصل خواسته و پرداخت كليه خسارات قانونى 
اعم از هزينه دادرسى و پرداخت خسارت تاخير و تاديه از تاريخ سررسيد چك لغايت اجراى حكم در حق خواهان ، به 
علت مجهول المكان بودن خواندگان ، به درخواســت خواهان و دســتور شورا و به تجويز ماده 73 آيين دادرسى مدنى 

مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد. م/الف
مدير دفتر اول شوراى حل اختالف شهيد بهشتى رامسر

دادنامه
پرونده كالســه 9709988528900502 حوزه شماره 205 شــهرى شوراى حل اختالف شهرستان تويسركان 
650/97ح114 تصميم نهايى شــماره – خواهان: آقاى  على مالمير فرزند عباس به نشــانى استان همدان شهرستان 
تويسركان شهر فرسنح خ شهيد منوچهر خانجانى روبروى نانوايى منزل پدرى ، خواندگان:1- آقاى حسين خزائى فرزند 
 B على داد به نشانى استان تهران شهرستان رباط كريم شهر شهر جديد پرند فاز 4 روبروى مسجد مجتمع ايده برتر ب
ط 5 واحد 3 -2- آقاى  سيد ياسر ميرزايى به نشانى مجهول المكان ، خواسته ها: 1- مطالبه خسارات دادرسى 2- الزام 
به تنظيم ســند خودرو ، گردشــكار: قاضى شورا با مشورت اعضا شــعبه پس از اعالم ختم رسيدگى مبادرت به صدور 
راى مى نمايد . (راى شورا) در خصوص دعوى آقاى على مالمير فرزند عباس به طرفيت آقايان 1- حسين خزائى فرزند 
على داد 2- ســيد ياســر ميرزائى به خواسته الزام و محكوميت خواندگان به حضور در دفترخانه وانتقال سند رسمى 
يكدستگاه خودرو پرايد شماره انتظامى 913س67 ايران 41 با احتسابقضرر و زيان هزينه دادرسى فعال مقوم به مبلغ 
1400000 تومان بدين شرح كه خواهان در جلسه شورا اظهار داشته كه يكدستگاه خودرو به شماره فوق الذكر وفق 
مصدق قرار داد عادى تقديمى از خوانده رديف اول خريدارى نموده كه از حضور در دفترخانه و انتقال سند به نام وى 
خوددارى مى نمايد كه تقاضاى رسيدگى نموده است شورا با توجه به جامع اوراق و محتويات پرونده اظهارات خواهان 
در جلسه شورا استعالم به عمل آمده از پليس راهور تويسركان به شماره 3852/18/1832 مورخه 97/9/18 كه 
حســب آن خوانده رديف دوم را به عنوان مالك خودرو موصوف اعالم نموده اســت و اينكه خوانده رديف دوم با وصف 
ابالغ از طريق نشر آگهى در جلسه شورا حاضر نشده و اليحه دفاعيه اى نيز به شورا ارسال ننموده است عليهذا شورا 
با توجه به اصل استحكام قراردادها دعوى خواهان را ثابت تشخيص و مستندا به مواد 10-218-219-220 قانون 
مدنى و مواد 198-515-519 قانون آيين دادرســى مدنى حكم بر الزام خوانده رديف دوم (سيد ياسر ميرزائى) به 
حضور در يكى ازدفاتر اسناد رسمى و انتقال رسمى سند خودرو فوق الذكر در حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد و اما 
نسبت به خوانده رديف اول ( آقاى حسين خزائى) بنا به مراتب فوق االشعار شورا دعوى را متوجه مشاراليه ندانسته 
فلذا به استناد ماده 89 قانون آيين دادرسى مدنى ناظر به بند 4 ماده 84 قانون مذكور قرار رد دعوى خواهان صادر 
و اعالم مى نمايد راى صادره در قسمت اول غيابى محسوب و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همين 
شعبه و پس از سپرى شدن مهلت واخواهى به همراه قسمت دوم ظرف مهلت 20 روز قابل تجديدنظر خواهى در دادگاه 

محترم عمومى حقوقى تويسركان مى باشد. م الف/368
قاضى حوزه 114 شوراى حل اختالف تويسركان

آگهى احضار متهم
در پرونده كالسه 9709988604200034 اين شعبه ايمان فرهادى به اتهام تخريب عمدى شيشه هاى مغازه 
موضوع شكايت آقاى حسن مرادى تعقيب قرار گرفته است با عنايت به مجهول المكان بودن متهم و در اجراى مقررات 
ماده 174 قانون آيين دادرسى كيفرى دادگاههاى عمومى وانقالب در امور كيفرى به نامبرده ابالغ مى گردد ظرف مهلت 
30 روز از انتشار اين آگهى جهت دفاع از اتهام انتسابى در اين شعبه حاضر گردد بديهى است در صورت عدم حضور 

مطابق مقررات رسيدگى غيابى به عمل خواهد آمد.م الف/1216
شعبه 15 داديارى عمومى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان كرمانشاه

آگهى اجرائيه
مشــخصات محكوم له: مجتبى گل محمدى فرزند محمد ، شــغل آزاد ، به نشانى گيالوند خ قندى قائم 4 پالك 1 ، 
مشخصات محكوم عليه: مريم بخت آزاد طرش فرزند محمد قاسم شغل آزاد مجهول المكان ، محكوم به: بموجب دادنامه 
شــماره 358 مورخ 97/6/26 شــوراى حل اختالف دماوند شعبه 2 شهرى كه وفق دادنامه شماره – شعبه – دادگاه – 
قطعيت حاصل كرده است مبلغ 170 ميليون ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 2 ميليون و 185 هزار ريال بابت هزينه 
دادرســى و خســارت تاخير تاديه بر مبناى نرخ تورم بانك مركزى از تاريخ 94/1/20 لغايت زمان پرداخت محكوم به و 
نيم عشر دولتى در حق صندوق دولت . محكوم عليه مكلف است از تاريخ ابالغ اجرائيه: 1- پس از ابالغ اجرائيه ظرف 

ده روز آن را بموقع اجرا بگذارد.م الف/5742
رئيس شعبه 2 شوراى حل اختالف دماوند

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
نظر به اينكه خواهان امير حسين نورى دادخواستى به خواسته مطالبه وجه يك فقره چك به شماره 799050-

96/1/20 به مبلغ پنج ميليون و پانصد هزار ريال به طرفيت اميد ســحرخيز به مجتمع شــوراهاى حل اختالف كاشان 
تقديم كه پس از ارجاع به شعبه سوم حقوقى شوراى حل اختالف به كالسه 1267/97 ثبت و براى تاريخ 97/12/20 
ســاعت 16/45 وقت رســيدگى تعيين گرديده از آنجا كه خوانده فوق الذكر مجهول المكان بوده لذا به تجويز ماده 73 
قانون آئين دادرســى دادگاههاى عمومى وانقالب در امور مدنى مراتب به نامبرده ابالغ مى گردد كه در وقت مقرر در 
جلســه دادرسى حاضر شــوند ضمناً نامبرده مى تواند تا قبل از جلسه رسيدگى جهت دريافت نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم آن به دفتر شــورا مراجعه نمايند انتشــار اين آگهى به منزله ابالغ محسوب شده در صورت عدم حضور شورا 

تصميم مقتضى اتخاذ خواهد نمود. 
مسئول دفتر شعبه 3 شوراى حل اختالف كاشان

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
نظــر به اينكه خواهان امير حســين نورى دادخواســتى به خواســته مطالبه وجه چهار فقره چك به شــماره هاى 
و 137/770789- و 137/770779- 95/3/15  و 95/4/15-137/770790   95/6/20-137/770795
95/3/25 جمعا به مبلغ شصت و هفت ميليون و يكصد و پنجاه هزار ريال همراه با هزينه هاى دادرسى و خسارت تاخير 
تاديه بطرفيت ميالد كريمى مشكاتى به مجتمع شوراهاى حل اختالف كاشان تقديم كه پس از ارجاع به شعبه اول حقوقى 
شوراى حل اختالف به كالسه 1039/97 ثبت و براى تاريخ 97/11/27 ساعت 10/30 وقت رسيدگى تعيين گرديده 
از آنجا كه خوانده فوق الذكر مجهول المكان بوده لذا به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسى دادگاههاى عمومى وانقالب 
در امور مدنى مراتب به نامبرده ابالغ مى گردد كه در وقت مقرر در جلسه دادرسى حاضر شوند ضمناً نامبرده مى تواند 
تا قبل از جلسه رسيدگى جهت دريافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم آن به دفتر شورا مراجعه نمايند انتشار اين 

آگهى به منزله ابالغ محسوب شده در صورت عدم حضور شورا تصميم مقتضى اتخاذ خواهد نمود. 
مسئول دفتر شعبه 1 شوراى حل اختالف كاشان

آگهى فقدان سند مالكيت
سند مالكيت سه دانگ مشاع از ششدانگ پالك شماره 2/3470B بخش يك ثبتى شاهرود در دفتر 142 صفحه 
262 ذيل شــماره ثبت 21077 به نام على مشــيريان صادر و تســليم گرديده است سپس مالك با ارائه دو برگ فرم 
استشهاديه تقاضاى صدور سند مالكيت المثنى به علت جابجايى نموده است لذا برابر تبصره يك ماده 120 آيين نامه 
قانون ثبت مراتب يكبار در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار آگهى تا هركس نسبت به صدور سند مالكيت اعتراض 
دارد و يا ســند مالكيت در دســت وى مى باشــد و يا مدعى انجام معامله اى است مراتب را ظرف مدت حداكثر 10 روز 
پس از انتشــار آگهى كتباً به اداره ثبت اســناد و امالك شاهرود اعالم در غير اين صورت پس از انقضاى مهلت قانونى 
اعتراض ، سند مالكيت المثنى وفق مقررات صادر خواهد شد شماره چاپى سند دفترچه اى 856959 مى باشد. تاريخ 

انتشار 1397/10/24
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شاهرود

آگهى فقدان سند مالكيت
ســند مالكيت سه دانگ مشاع از ششدانگ پالك شــماره 2/3470B بخش يك ثبتى شاهرود در دفتر 3 متمم 
صفحه 306 ذيل شماره ثبت 1490 به نام بيژن فهيمى صادر و تسليم گرديده است سپس مالك با ارائه دو برگ فرم 
استشهاديه تقاضاى صدور سند مالكيت المثنى به علت جابجايى نموده است لذا برابر تبصره يك ماده 120 آيين نامه 
قانون ثبت مراتب يكبار در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار آگهى تا هركس نسبت به صدور سند مالكيت اعتراض 
دارد و يا ســند مالكيت در دســت وى مى باشــد و يا مدعى انجام معامله اى است مراتب را ظرف مدت حداكثر 10 روز 
پس از انتشــار آگهى كتباً به اداره ثبت اســناد و امالك شاهرود اعالم در غير اين صورت پس از انقضاى مهلت قانونى 
اعتراض ، سند مالكيت المثنى وفق مقررات صادر خواهد شد شماره چاپى سند دفترچه اى 856958 مى باشد. تاريخ 

انتشار 1397/10/24
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شاهرود

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد 
سند رسمى

برابر راى شماره 139760301206002912   مورخ 1397/09/10 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبت ملك بهارستان تصرف مالكانه بالمعارض 
متقاضى خانم مرصع ســليم پور فرزند مسلمعلى به شماره شناســنامه 217 صادره از زنجان نسبت به ششدانگ يك 
قطعه زمين با بناى احداثى در آن به مســاحت120 متر مربع در قســمتى از پالك 3591فرعى از 142  اصلى واقع در 
تهران حوزه ثبتى شهرستان بهارستان خريدارى از مالك رسمى آقاى حسن قيدر محرز گرديده است لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى ميشود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى 
اعتراضى داشته باشد ميتوانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس 
از آن اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى 

است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول:24 / 1397/10                           تاريخ انتشار نوبت دوم:09  /1397/11 

م الف/2758
عابدين نورى شيرازى –رئيس ثبت اسناد و امالك بهارستان

آگهى حصر وراثت
خانم كيميا ســادات حجازى ف ســيدابراهيم به شــرح درخواستى كه به شــماره 971074 اين 
شــعبه ثبت گرديده درخواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشــته كه شــادروان 
ســيدابراهيم حجازى ف سيدجعفر ش ش 4423 صادره بابلســر در تاريخ97/2/11 در شهرستان 
بابلسر  بدرود زندگى گفته، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به :1-فاطمه وفايى ف قربانعلى 
ش ملى 2060568293 ت ت 50/2/3 همســر متوفى2-كيميا ســادات ش ملى 4980222412 
ت ت 75/5/25   3-ســيدكيارش ش ملــى 4980312292 ت ت 79/4/24 هــردو حجــازى ف 
سيدابراهيم-فرزندان متوفى والغير، اينك شورا پس از انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور 
را يــك نوبــت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضــى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشــد 

ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه اول شوراى حل اختالف بابلسر

آگهى حصر وراثت
آقاى حسن پروانه خراطى ف اسمعيل به شرح درخواستى كه به شماره 3/1084/97 اين شعبه 
ثبت گرديده درخواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشــته كه شادروان اسماعيل 
پروانه خراطى ف ميرزاگل ش ش 14 صادره صومعه سرا در تاريخ 97/10/1 در شهرستان رامسر  
بدرود زندگى گفته، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1-ظريفه رنجى كلور ف بشير ش 
ش 99 همســر دائمى متوفى2-حســن ش ش 217   3-محمدرضا ش ش 1536   4-زهرا ش ش 
2427   5-فاطمه ش ش 2270041429   6-زهره ش ش870   7-معصومه ش ش 745 شهرت 
همگى پروانه خراطى-فرزندان متوفى والغير، اينك شورا پس از انجام تشريفات مقدماتى درخواست 
مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشد 

ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه سوم شوراى حل اختالف رامسر-محمد حسين رشيدى

دادنامه
پرونده 9409982011402047 دادنامه 9709972011400094 شــاكى: جهاد كشاورزى 
بــا نمايندگى فاطمه منفــرد متهمين:1-على يزدانى 2-مهــدى قادرى انارمرزى بــا وكالت حبيب اله 
قربانــزاده ف ميران اتهام:تغيير غيرمجاز كاربرى اراضى زراعى و باغ هــا ((رأى دادگاه)):درخصوص 
اتهام على يزدانى مبنى بر تغيير غيرمجاز كاربرى زمين كشاورزى موضوع شكايت اداره جهاد كشاورزى 
محمودآباد كه اداره شــاكى اعالم داشــته متهم مقــدار750 مترمربع از اراضى كشــاورزى واقع در 
روســتاى احمدآباد را تبديل و تغيير كاربرى داده لذا درخواســت رســيدگى دارد.دادگاه با توجه به 
گزارش مأمورين جهادكشاورزى، عدم دفاع موثر از سوى مشتكى عنه و نامه اداره بنيادمسكن انقالب 
اســالمى محمودآبــاد مبنى بر اين كه محل خارج ازطرح هادى مصوب بــوده و داراى كاربرى زراعى مى 
باشد اتهام انتسابى را محرز و مسلم دانسته و به استناد مواد 1و3 قانون حفظ كاربرى اراضى زراعى 
و باغ ها مصوب 1374 با اصالحات بعدى، حكم به محكوميت متهم به پرداخت112,500,000 تومان 
جزاى نقدى(باتوجه به ميزان مســاحت تغير كاربرى شده و قيمت روز زمين با كاربرى جديد)و قلع و 
قمع و اعاده وضع به حالت سابق را صادر واعالم مى دارد و در مورد متهم ديگر مهدى قادرى انارمرزى 
كه حسب محتويات پرونده زمينى در مالكيت وى نبوده به لحاظ عدم احراز سوء نيت به استناد ماده 4 
قانون آيين دادرســى كيفرى حكم برائت صادر و اعالم مى گردد كه آراى صادره ظرف بيســت روز از 

تاريخ ابالغ قابل تجديدنظرخواهى در محاكم تجديدنظر مازندران مى باشد.م/الف97/140/52
على قلى زاده-رييس شعبه دوم دادگاه عمومى بخش سرخرود

آگهــى موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آييــن نامه قانون تعيين تكليــف وضعيت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى 

برابر راى شــماره 139760329012002445 مورخ 1397/8/15 هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت 
ملك گرمسار تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم فريده چوزوكلى فرزند على به شماره شناسنامه 
4 صادره از گرمسار در شش دانگ يك باب مغازه به مساحت 23/85 مترمربع پالك 2552 فرعى از 
10- اصلى مفروز و مجزا شده از پالك 2552 فرعى از 10 -اصلى واقع در گرمسارخريدارى از مالك 
رسمى آقاى محمود باقرى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته 
باشــند مى توانند از تاريخ انتشــار اولين اگهى به مدت دوماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و 
پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى 
تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد. م الف: 944
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/10/8

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/10/24         
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آگهــى موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آييــن نامه قانون تعيين تكليــف وضعيت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى 

برابر راى شــماره 139760329012002443 مورخ 1397/8/15 هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت 
ملك گرمســار تصرفات مالكانه بالمعــارض متقاضى آقاى محمد صالحى نژاد فرزند جعفر به شــماره 
شناسنامه 3 صادره از گرمسار در شش دانگ يك باب مغازه به مساحت 21/28 مترمربع پالك 2552 
فرعى از 10- اصلى مفروز و مجزا شده از پالك 2552 فرعى از 10 -اصلى واقع در گرمسارخريدارى 
از مالك رسمى آقاى محمود باقرى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى كه اشــخاص نســبت به صدور ســند مالكيت متقاضى 
اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين اگهى به مدت دوماه اعتراض خود را به اين 
اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. م الف: 948
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/10/8

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/10/24         
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سیاست روز عدم تخصیص بسته های حمایتی را بررسی می کند؛

وعده های یک شبه
درد معیشت ناتمام


