توزیع سهم فرهنگیان از ارزش افزوده داراییها

وعده واردات واکسن کرونا مردم را سست میکند

مهر :وزیر آموزش و پرورش گفت :صندوق ذخیره فرهنگیان را موظف کردیم ارزش افزوده داراییها و سرمایههای صندوق را که متعلق
به همه فرهنگیان است ،ارزشگذاری کرده و در قالب موجهی میان فرهنگیان توزیع کند .محسن حاجی میرزایی ،در آئین بهرهبرداری از
طرحهای ملی وزارت نفت افتتاح مجتمع پتروشیمی کیمیای پارس خاورمیانه ،متعلق به صندوق ذخیره فرهنگیان با بیان اینکه ارتقای
معیشت فرهنگیان و تضمین آتیه آنها برای دوره بازنشستگی جزو دغدغههای جدی و تکالیف قانونی و مأموریتهای مهم آموزش و
پرورش است ،گفت :باید از اهتمام مؤثر دولت برای ارتقای معیشت معلمان قدردانی کنم.وی افزود ۲۵ :سال قبل به حکم قانون ،صندوقی
شکل گرفت که ماهانه فرهنگیان یک تا پنج درصد از حقوق خود را در آن پسانداز میکنند و دولت مکلف است معادل آن سرمایهای
در صندوق قرار دهد.

خانهملت :عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه وعده مسئوالن در خصوص واردات واکسن مردم را نسبت به رعایت
پروتکلهای بهداشتی سست کند ،گفت :توجه به ظرفیتهای داخلی برای تولید واکسن باید محور اصلی فعالیتهای وزارت بهداشت
باشد .محمدعلی محسنی بندپی ،با اشاره به ضرورت برنامهریزی برای تولید داخلی واکسن کرونا ،گفت :تجربیات چند ساله در خصوص
تحریمها نشان داده که اغلب شرکتهای دارویی دنیا تحت تاثیر آمریکا ،ایران را تحریم کردند به نحوی که حتی داروی بیماران خاص و
سرطانی به دلیل وجود تحری مها و محدودیتهای بانکی وارد کشور نشد .محمدعلی محسنی بندپی عضو کمیسیون بهداشت و درمان
مجلس تاکید کرد :توجه به ظرفیتها و پتانسیلهای داخلی نه تنها باید مورد توجه وزارت بهداشت باشد بلکه باید در همه دستگاههای
اجرایی و متولی کشور در اولویت قرار بگیرد.
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فرزاد علیزاده/فعال حقوق حیوانات
فعلی تحت عنوان «شــکار کــردن» در دورهای
از تاریخ انســان نخســتین وارد زندگی و بقای
زیستی او شد زمانی که در مهاجرتها و تغییرات
اقلیمی و پراکندگیهای جغرافیایی دسترسی به
خوراک و گردآوری دانهها و میوهها اندک بود .بنا
به یافتههای باستانشناســان و زیستشناسان
همزمان بــا مصرف دانههای گیاهــی و میوهها،
ابتدا با خوردن حشرات و الش ه حیوانات مرده (یا
شکار شده توسط حیوانات دیگر) آغاز و سپس بر
حســب نیاز به غذا با ابداع تکنیکها و ابزارهای
اولیه (در ادوار بعدی) به شکار حیوانات بزرگتر
منجر شده است .میدانیم که نخستین مزارع و
آغاز کشاورزی به دوران نئولیتیک یعنی چیزی
در حدود  ۱۲هزار ســال پیش باز میگردد ،در
این دوران شــکار حیوانات برای خوراک و بقای
زیســتی ،از اولویت خارج و در درجــه دوم قرار
گرفت و در تغذیه انسان نقش ثانویه داشت .در این
دوران شکار حیوانات فقط به منظور حفاظت از
محصوالت کشت شده در زمین صورت میگرفته
نه برای خوراک .بنابراین شکار بعد از آغاز دوران
کشــاورزی و اهلی کردن حیوانات ،عمال نقشی
در تامین غذای انسان نداشته است .با این حال،
هنوز هستند قبایلی در آفریقای جنوبی ،تایلند و
اندونزی که از این طریق کمبود مواد غذایی خود
را در هنگامی که شرایط برای کشت و زرع فراهم
نیست ،جبران میکنند .آغاز دوباره شکارگری در
قرون وسطی و توسط نجبا و اشراف و زمینداران
به ویژه در اروپا صورت گرفته اســت و این کار در
ضمن ایجاد تنوع در خوراک طبقه اشراف ،نمادی
از مالکیت ارباب بر تمام جانداران سرزمینهای
تحت تملک او یا خاندان او بوده است و همچنین
ژســت حاکی از نخوت و تکبر و رقابتی حاکی از
قدرتطلبی و برتریجویی بین اشراف .متاسفانه
پس از فروپاشــی فئودالیسم و ســیطره اشراف
بر قاره اروپا و نقاط دیگر جهان ،این رســم و این
عادت از «علیت» تاریخی خود تهی گشت ،و بدون
«دلیل» تا امروز ادامه یافته است .اینکه ما برای
شکار حیوانات جایگاهی قائل شویم و آن را توجیه
کنیم و بعد بر اســاس همین توجیه برای آن به
دنبال راهکار و ارضای بیماری شکارچیان باشیم
غیرقابل قبول است .کشــتن یک حیوان و لذت
بردن از آن ،از جمله رفتارهایی است که بسیاری
از روانشناسان آن را بیماری تلقی میکنند .ممکن
است این موضوع مطرح شود که عدهای از سر نیاز و
برای سیر کردن شکم خانوادهشان شکار میکنند!
در پاسخ به این شبهه باید گفت اگر هزینههایی که
یک شکارچی برای شکار انجام میدهد مثل خرید
مجوز ،اسلحه شکاری ،فشــنگ ،وسیله نقلیه و
مابقی هزینهها را درنظر بگیریم ،در بهترین حالت
شکارچی قیمت گوشــت آن حیوان را پرداخت
کرده است .بنابراین مالحظه میشود که اساسا
بخش قابل توجه و انکارناپذیری از کســانی که
مبادرت به شکار میکنند افراد مرفهای هستند که
فقط برای تفریح و خوشگذرانی و ارضای بیماری
خویش شکار میکنند .در کل ،هر رفتاری که ثبات
جامعه را بر هم بزند و در جهت رفاه و امنیت جامعه
صورت نگیرد ،غیرطبیعی و ناهنجار است .موضوع
شکار از دیرباز مورد توجه روانشناسان بوده است
و در این زمینه به پژوهش پرداختهاند .بسیاری از
روانشناسان معتقدند شکار یک رفتار غیرطبیعی
است که افراد دارای مشکالت و اختالل روانی و
شخصیتی مرتکب آن میشوند.
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ماجرایگمشدندختر ۲۷سالهطبیعتگرد
مدتی اســت که در فضای مجــازی دیده
میشــود دختری که نزدیک به یک ماه در
ارتفاعات گلستان ناپدید شــده بود .در این
مدت خانواده ســها در نگرانی شدیدی قرار
داشتند و هر روز و هر لحظه منتظر پیدا شدن
دخترشان بودند .در روزهای ابتدایی گم شدن
سها پدر و برادر او نیز در منطقه حضور یافتند
تا دوشادوش نیروهای امدادی دخترشان را
جستوجو و پیدا کنند ،اما تالشها بینتیجه
بود و نشانی از دختر نبود تا اینکه حاال جسدی
پیدا شده است .
ماجرای مفقود شدن سها

ُسها رضانژاد دختر ۲۷ساله اهل کرج که ماه
گذشته با یک گروه ۲۰نفره طبیعتگردی
به ارتفاعات «جهاننما» واقع در شهرستان
کردکوی اســتان گلســتان رفته بود ،روز
 ۲۰تیر مفقود شــد و با وجود جستوجوی
فراوان و شبانهروزی امدادگران هاللاحمر و
کوهنوردان و افراد محلی در شرایط بارندگی و
مهگرفتگی و نیز با وجود سگهای زندهیاب
و پهبادی که ســپاه پاســداران در اختیار
امدادگران گذاشــته بود ،ردی از او در این
مدت پیدا نشد .ســها حوالی ساعت ۸:۳۰
صبح جمعه  ۲۰تیر از چــادر خارج و بدون
بردن گوشــی همراه مفقود میشود .پس
از آن گروههای جســتوجوی هاللاحمر،
یگان حفاظت منابع طبیعی استان گلستان،

نیروهای انتظامی و پلیس آگاهی ،کوهنوردان
و صخرهنوردان ،آفرودسواران و مردم بومی به
ارتفاعات جهاننما رفتند ،اما هر چه بیشتر
گشتند ،کمتر ردی از دختر گمشده به دست
آمد تا این که دیروز ۱۸مرداد اعالم شد جسد
این دختر پیدا شده است.
پیکری که پیدا شده متاسفانه
قابلشناسایینیست
کاوه راد ،وکیل پرونده سها رضانژاد نیز پس از
اعالم خبر پیداشدن پیکری که گفته میشود
متعلق به سهاســت ،گفت :پیکری که پیدا
شده متاسفانه قابل شناسایی نیست و احراز
هویت دقیق و تعیین زمــان و علت مرگ،
پس از بررسی در پزشکیقانونی امکانپذیر
خواهد بود.این خبر که پیکر سالم است یا آثار

آموزش

مدیرکل دفتر انتشارات و فناوریهای آموزشی سازمان پژوهش خبر داد:

آمادهسازی شبکه رشد برای ورود به سال تحصیلی

ایسنا :مدیرکل دفتر انتشارات و فناوریهای آموزشی
سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی با بیان اینکه از
ابتدای سال تحصیلی جدید یعنی نیمه شهریور ،شبکه
ملی رشد نیز مورد اســتفاده مخاطبان قرار میگیرد و
اهتمام نخســت و جدیاش افزایش محتوای آموزشی
در اختیار معلم اســت ،گفت :عالوه بر محتوای کنونی،
 ۷۵۰۰دقیقه فیلم مرتبط آموزشی دوره فنی و حرفهای
و هچنین الگوهای جدید تدریس در دست تولید است.
محمدابراهیم محمدی ،درباره روند آمادهسازی شبکه
رشد برای ورود به سال تحصیلی جدید توضیحاتی ارائه
و اظهار کرد :پیرو تاکید وزیر و به دلیل وضعیتی که پیش
آمده اقدام به تولید بسته آموزشی در شبکه رشد کردهایم
که شامل چند بخش مختلف است و میتواند برای معلم

در حیطه دانشافزایی ،توانبخشــی و ارتقای مهارت،
کمک کار خوبی باشد .وی افزود :به عنوان مثال در هر پایه
الگوی تدریس معلم برای دانشآموز قرار داده شده و فیلم
متناسب همان پایه و همان درس ،محتوای الکترونیکی
مرتبط و منابعی اعم از کتاب و مقاله که میتواند برای معلم
مفید باشد را پیشبینی کردهایم .مدیرکل دفتر انتشارات
و فناوریهای آموزشی ســازمان پژوهش و برنامهریزی
آموزشی با بیان اینکه شــبکه ملی رشد از آغاز تاسیس
در صدد یاری رساندن به معلم بوده است ،گفت :شبکه
رشــد تالش میکند ضمن کمک به معلم برای ارتقای
مهارتهای تدریس و ارائه محتوای مکمل مرتبط با آن،
به تنظیم کالس متناسب با فضای یاددهی -یادگیری
نیز کمک کند.

شهری

جراحت روی آن مشهود است ،واقعیت ندارد.
ابعاد پرونده خانــم رضانژاد
پیچیدهنیست
ابراهیــم قدمنــان ،فرماندار شهرســتان
کردکوی استان گلســتان چند روز پیش
پس از جستوجو اعالم کرد« :اکیپی برای
جســتوجو با تجهیزات کامل و سگهای
جســتوجو بهزودی به دو نقطه باقیمانده
اعزام میشوند که اگر در این دو نقطه کوهنورد
مفقودشده پیدا نشد ،پایان عملیات را اعالم
میکنیم .چند روز بعد عملیات گســترده
جســتوجو متوقــف و جســتوجوهای
کوچکتر و نیز تحقیقات قضایی آغاز شده
اســت؛ چراکه ظن آن میرفــت که دختر
طبیعتگرد کشــته شــده باشــد .هادی

عزیززاده ،دادستان کردکوی نیز اعالم کرد:
جســتوجوهای گســترده متوقف شده و
عملیات به صورت موردی و توسط گروههای
خاص ادامه دارد ،امــا در کنار آن تحقیقات
قضایی هــم در حال انجام اســت .او گفت:
«ابعاد پرونده خانم رضانژاد پیچیده نیست
و امیدواریم به زودی بــه نتایج قابل قبولی
برسیم ».ســرهنگ مجتبی مروتی ،رئیس
پلیس آگاهی گلستان هم همان روز در این
رابطه اظهار کرد« :تا امروز هیچ سرنخی از
طبیعتگر ِد گمشده در ارتفاعات جهاننما
یافت نشده است .سرهنگ مروتی از بینتیجه
بودن استفاده از سگهای جسدیاب به دلیل
صعبالعبور بودن بخشــی از منطقه خبر
داد و گفت« :فرضیههای قتل و ربایش فرد
گمشده رد شده و اتفاقی دیگر جز گم شدن
نمیتواند رخ داده باشد .این در حالی است
که کارشناسان جمعیت هاللاحمر فرضیه
سقوط و حمله جانوران درنده را رد کردهاند».
جسدیکهمعلومنیستمتعلق
بهکیست
از روز  ۲۰تیرماه تــا  ۱۷مردادماه ۵۵ ،تیم
اعزامی شامل ۱۶۰نجاتگر و ۵۳تن از پرسنل
جمعیتهاللاحمردرعملیاتجستوجوی
دختر طبیعتگرد حضور داشتند و سرانجام
حوالی ساعت  ۱۲روز  ۱۷مردادماه ،عوامل
جمعیت هاللاحمر در مناطق صعبالعبور
اطراف منطقه بیــن چکل ســر و یارعلی
جهاننما جسدی ناشــناس را پیدا کردند.
جسدی که هنوز معلوم نیست متعلق به سها
رضانژاد است یا نه.
در خصــوص هویت جســد
نمیتوان گمانهزنی کرد
هاشمیان ،رئیسکل دادگستری گلستان
گفت :در حال حاضر خانواده ســها رضانژاد
در شهرستان کردکوی حضور دارند تا پس
از انتقال جسد و انجام تشــریفات قانونی،
هویت جسد کشف شده مشخص شود .وی
با تأکید بر اینکه در خصوص هویت جســد
کشفشده نمیتوان گمانهزنی کرد ،گفت:
محل کشف جسد ،نسبت به محلی که خانم
ســها رضانژاد در آن کمپ زده بود ،فاصله
دارد؛ بنابراین احراز هویــت و تعیین علت
مرگ پس از انتقال جسد به پزشکی قانونی
امکانپذیر است.

مدیرکل امور بانوان شهرداری تهران اظهار کرد:

حل مشکل معابر ناامن برای زنان

شــهر خبر :مدیرکل امور بانوان شــهرداری تهران از
شناسایی و بهسازی محیطهای شــهری و معابر ناامن
برای زنها خبر داد .زهرا بهروز آذر ،با بیان طرح ارتقای
امنیت بانوان در محیطهای شهری که به صورت پایلوت
در منطقه  ۱۰اجرایی شده است ،گفت :برای نخستین بار
سعی کردیم با استفاده از ظرفیت زنان در خانههای تسنیم
در سرای محالت ،معابر و محیطهای ناامن برای زنان را
شناساییکنیم.
وی با بیان اینکه این طرح به صورت پایلوت در منطقه ۱۰
اجرایی شده است ،تصریح کرد :در ابتدا با روش فوکوس
گروپ یا گروه کانونی با حضور جمعی از زنان در محالت
مختلف منطقه  ۱۰نقاط ،معابــر و موقعیتهایی که در
محله برای آنها احساس ناامنی ایجاد میکند مشخص

کوتاه از جامعه
مرگ  5نفر بر اثر بیاحتیاطی

نسلفردا :انحراف به چپ یک خودرو باعث شد
تا چند نفر به کام مرگ کشیده شوند .سرهنگ
شرافتی درباره جزئیات برخورد دو دستگاه سواری
پراید در استان سیســتان و بلوچستان جنوب،
توضیحاتی داد .سرهنگ ایوب شرافتی جانشین
رئیس پلیس راه ناجا اظهار کرد :یک مورد حادثه
رانندگی به وقوع پیوست که منجر به جان باختن
پنج نفر شد .جانشین رئیس پلیس راه ناجا با بیان
اینکه این حادثه در کیلومتر  ۱۵محور فرعی زابل
در استان سیستان و بلوچستان جنوب رخ داد،
افزود :این حادثه بین دو دستگاه سواری پراید بود.
او گفت :مقصر خودرو پراید شماره یک به علت
انحراف به چپ بود .پس از برخورد ،هر دو خودرو
دچار حریق شدند.

تامین جهیزیه تمامی نوعروسان
کمیته امداد

مهر :رئیس بنیاد مستضعفان با اعالم خبر تامین
 ۱۰هزار سری جهیزیه برای نوعروسان یتیم تحت
پوشش کمیته امداد و بهزیستی ،گفت :روند توزیع
آن از امروز آغاز و تا پایان هفتــه آینده به اتمام
خواهد رسید .سیدپرویز فتاح ،اظهار کرد :با توجه
به اینکه در ماههای اخیر به دلیل شیوع کرونا و
همچنین تورم ،شرایط برای بسیاری از خانوادهها
سخت شــده و اقشار ضعیف فشــار مضاعفی را
متحمل شدهاند ،بنیاد مستضعفان سعی کرده
تا با اقدامات حمایتی متنوع خود ،از این فشــار
اقتصادی بر خانوادهها بکاهد.

گرفتار تبلیغات حراجیهای
مجازی نشوید

باشگاهخبرنگارانجوان :سرهنگ علی محمد
رجبی رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم
سایبری پلیس فتا ناجا گفت :بسیاری از صفحات
فروش اقالم و لوازم از جمله البسه ،سخت افزارهای
الکترونیکی ،لوازم خانگی و ...در فصول مختلف
اقدام به حراج اجناس خود میکنند ،لذا هموطنان
باید مراقب باشند که با پیشنهادات وسوسه انگیز
به بهانه حراج تابستانه گرفتار بازی افراد کالهبردار
نشوند .وی افزود :سودجویان با اجرای شگردهای
کالهبرداری و ساختن درگاههای جعلی پرداخت،
به گونهای عمل میکنند که درگاههای ساخته
شده توسط آنها؛ مشابه نمونههای اصلی و معتبر
ظاهر شوند که هموطنان باید در این رابطه توجه
کافی داشته باشــند تا در دام مجرمان سایبری
نیفتند.

تردید ندارم شاهد مهار کرونا
خواهیم بود

تسنیم :ســعید نمکی ،وزیر بهداشت در آیین
رونمایی از قطعه «مدافعان ســامت» ارکستر
سمفونیک تهران که با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد
اسالمی در ساختمان وزارت بهداشت برگزار شد،
گفت :همکاران ما در اوج تحریمهای ظالمانه و
در بدترین مضایق مادی با بیماری کرونا مبارزه
بیامانی داشــتند و من تردید نــدارم که با این
همدلی که بعد از دفاع مقدس نخستین بار است
که چنین وفاقی شکل گرفته ،شاهد مهار بیماری
کرونا خواهیم بود.

اعالم تعرفههای جدید جلسات

و شناسایی شد .مدیرکل امور بانوان شهرداری تهران در
ادامه با بیان اینکه از زنان سوال پرسیده شده که در مسیر
مبدا و مقصد کجا احســاس ناامنی کرده و چرا؟ گفت:
نکته قابل توجه اینکه زنــان از آزار کالمی و متلک ،نگاه
نامناسب و خیره ،خلوتی معابر ،فرورفتگیهای شهری
و حتی شمشاد و برخی از مدلهای فضای سبز احساس
ناامنی میکنند که در همین راســتا از دو منظر اصالح
کالبد شهر و اقدامات فرهنگی حل این مسئله را در دستور
کار قرار دادیم .چرا که اصــاح معابر دندانهای یا اصالح
فضای ســبز اقدامی عاجل و در اختیار شهرداری است؛
اما آزارهایی مثل متلک گویی و ...نیازمند کار فرهنگی
است که در مورد نحوه اجرای آن باید به پروتکل و ساز و
کار موثری برسیم.

پارســیک :مدیرکل دفتــر مشــاوره و امور
روانشناختی سازمان بهزیســتی کشور درباره
تعرفههــای جدید جلســات روانشناســی در
سالجاری توضیحاتی داد .بهزاد وحیدنیا با اشاره
به اینکه بعد از اینکه پیشنهادها برای تعیین تعرفه
در ســالجاری به هیئت دولت میرسد ،توسط
هیئت وزیران بررسی شــده و در نهایت تصویب
و ابالغ میشود ،افزود :ســال گذشته این اتفاق
نیفتاد ،به طوری که ســازمان نظام روانشناسی
بدون طی مراحل قانونی ،تعرفهها را در ســایت
خود قرار داده بود.

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  ۱۳آئین نامه قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ســاختمانهای
فاقد سند رسمی
برابــر رأی شــماره 139760301053003782
مــورخ  1397/09/19و رأی اصالحــی شــماره
 139960301053000319مــورخ  1399/04/03هیــات
اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه
ثبت ملک کهریزک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم
سلطنت عرب علیدوستی فرزند رضا بشــماره شناسنامه 13
صادره از ورامین در ششدانگ در یک سهم مشاع از هشت سهم
ششدانگ یک قطعه زمین مزوعی به مساحت  1843/62متر
مربع پالک  104فرعی از  155اصلی با حقابه معمولی محل از
رودخانه کن باســتثناد اعیانی رعایا خریداری از مالک رسمی
آقای رضا عرب علیدوستی (ربابه سلطان جزء خواجوی) محرز
گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به
فاصله  ۱۵روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این
اداره تسلیم و پس از اخذ رســید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ
تسلیم اعتراض ،داد خواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم
نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مــدت مذکور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1399/5/19 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1399/6/3:
محمد حسین طاهرطلوع دل – رئیس ثبت اسناد وامالک
 490م الف

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  ۱۳آئین نامه قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ســاختمانهای
فاقد سند رسمی
برابــر رأی شــماره 139760301053003781
مــورخ  1397/09/19و رأی اصالحــی شــماره
 139960301053000320مــورخ  1399/04/03هیــات
اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه
ثبت ملک کهریزک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم
فاطمه عرب علیدوستی فرزند رضا بشماره شناسنامه  5صادره از
ورامین در ششدانگ در یک سهم مشاع از هشت سهم ششدانگ
یک قطعه زمین مزوعی به مساحت  1841/62متر مربع پالک
 104فرعی از  155اصلی با حقابه معمولی محل از رودخانه کن
باستثناد اعیانی رعایا خریداری از مالک رسمی آقای رضا عرب
علیدوستی (ربابه سلطان جزء خواجوی) محرز گردیده است .لذا
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  ۱۵روز آگهی
میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت
متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس
از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،داد
خواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1399/5/19 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1399/6/3:
محمد حسین طاهرطلوع دل – رئیس ثبت اسناد وامالک
 492م الف
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