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فروش روزانه  1/2میلیونبشکه نفت با قیمت  ۶۰دالر پیش بینی شد

اولین تصویر از بودجه 1401

چهارشنبه
 26آبان 1400
HEMAYATONLINE.
IR

شماره 5180

اقتصادی

تاثیر ارز ۴۲۰۰تومانی در افزایش تورم

ضرورت ایجاد تعاونی
برای صنوف و صنایع خودرویی

حسن بشارتنیا ،کارشناسان صنعت
خودرو و فعال این حوزه با بیان اینکه
 ۵۴صنعت در خدمت تولید خودرو و
قطعات آن هســتند گفت :ما بسیار
اتحادیه داریم ،ولی شخصیت جمعی
ضعیفیداریمکهاینمسالهآسیبهای
زیادی را به کســب و کار در این حوزه
تحمیل کرده است .وی با تاکید بر ضرورت بروزرسانی کسب و کارها از جمله
بخش خودرو گفت :روشها در حال عوض شدن هستند و مردم طور دیگری
انتظار خرید دارند .بشارتنیا با بیان اینکه با هویت جمعی می توان امیدوار بود
تاسرمایهگذاریبلندمدتیداشتگفت:اینمسالهدرگرونظامصنفیقدرتمند
وحضوراصنافدرنظامتصمیمسازیاستوبرایناساسیکیازپیشنهادها
ایجاد تعاونی به دور از رانت و مبتنی بر علم تعاون است.

گروه
اقتصادی

تصویر اولیه بودجه  1401رویت شــد .میزان فروش نفت در بودجه سال آینده بهصورت روزانه  1.2میلیون بشکه و
قیمت هر بشکه  60دالر محاسبه و نرخ ارز نیز  ۲۳هزار تومان پیش بینی شده است.

نشست بررسی اجرای بودجه در طول برنامه ششم
توسعه،روزگذشتهباحضور مشاوررییسکمیسیون
برنامهوبودجه وحسابرسکلبرنامهریزیوتوسعه
دیوان محاسبات کشور برگزار شد .در این نشست
دالیلعقبماندگیازاهدافبرنامههایباالدستی
بررســی و اولین تصویر از بودجه  1401ارائه شد.
طبق این خبرها پیشنهاد تعیین نرخ تسعیر ۲۳هزار
تومانی ارز در بودجه سال آینده ارائه و فروش روزانه
 ۱.۲میلیونبشکه نفت با قیمت ۶۰دالر پیش بینی
شده است.
فاصله اهداف اسناد باالدستی
با اجرای آن
در این نشســت محمد حســینی ،نماینده سابق
مجلس و کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص
بررسی روند اجرای بودجه سنواتی در طول برنامه
ششم توسعه ،اظهارداشت :اگر در ابتدا به تاریخچه
نظام برنامهریزی در کشور اشاره کنیم ،اولین قانون
برنامه در ســال  ۱۲۱۶مطر ح شد و در سال ۱۲۲۵
اولین برنامه عمرانی هفت ساله کشور تصویب شد.
وی با بیان اینکه بعد از انقالب اولین برنامه توسعه
کشور در ســال  ۶۸مصوب و ابالغ شد ،گفت :در
این برنامه دولت با توجــه به تجربه برنامه چهارم
و پنجم یک نگاه متفاوت نســبت به برنامه قبلی
مدنظر قرار داد.

511/1ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک تربت حیدریه
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3قانون وماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمان
های فاقد رسمی

نظر به دســتور مواد 1و 3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وســاختمان های فاقد سند رسمی
مصوب 1390/09/20وبرابر رای شــماره  140060306006003094هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت حیدریه تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضی آقای مهدی
خالصی شــهن آبادی فرزند محمد ناصر بشــماره شناســنامه  1850صادره از تربت حیدریه نسبت به
ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 29/50مترمربع (بیست ونه وپنجاه صدم مترمربع) و برابر رای شماره
 140060306006003095هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت
حیدریه تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضی آقای ماشــااله بلوچ قرایی فرزند صولت به شماره شناسنامه
 3صادره از تربت حیدریه نســبت به ششدانگ یک باب مغازه به مساحت  27/80مترمربع (بیست وهفت
وهشــتاد صدم مترمربع) هرکدام قســمتی از پالک  254مجزی از  74فرعی از اراضی قاسم آباد پالک
 130اصلی دهســتان اربعه واقع در خراسان رضوی بخش یک حوزه ثبت ملک تربت حیدریه خریداری از
مالک رسمی پرویز جوانشیری قاسم آبادی محرز گردیده است لذا به موجب ماده  3قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده  13آئین نامه مربوطه این آگهی در دونوبت به
فاصله  15روز از طریق روزنامه محلی وکثیراالنتشــار در شهرها منتشر تادرصورتی که اشخاص ذینفع به
آراء اعالم شده اعتراض داشته باشند باید ازتاریخ انتشاراولین آگهی تادوماه اعتراض خود را به اداره ثبت
محل وقوع ملک تســلیم ورسیداخذنمایند.معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید وگواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که
دراین صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است ودرصورتی که اعتراض در مهلت قانونی
واصل نگردید یا معترض  ،گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند ،اداره ثبت مبادرت به
صدور سندمالکیت می نماید وصدور سندمالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست .تاریخ انتشار نوبت
اول . 1400/08/10:تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/08/26
محمدکاظم باقرزاده-رئیس اداره ثبت اسناد وامالک تربت حیدریه
511/5برگ اجرائیه

کالسه پرونده 5/400/167مشخصات محکوم علیه :حسین خسروی فرزند محمد حسن نشانی محل اقامت
 :مجهول المکان  -مشخصات محکوم له :خانم صالحه یوسفی مقدم فرزند سلیمان شغل  :آزاد نشانی محل
اقامت  :سنگان خ امام خمینی (ره) -محکوم به  :به موجب رای شماره  5-250تاریخ  1400/5/30شعبه 5
شورای حل اختالف شهرستان خواف که قطعیت یافته است محکوم علیه محکوم است به :حضور در یکی
از دفاتر اسناد رسمی تنظیم و انتقال سند و پالک یکدستگاه سواری پراید به شماره انتظامی  336ن – 32
ایران  36بنام خواهان و پرداخت مبلغ سیصد و ده هزار تومان بابت هزینه دادرسی در حق خواهان  -محکوم
علیه مکلف است :پس از ابالغ این برگ اجرائی ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد ویا ترتیبی برای
پرداخت محکوم به و یا انجام تعهد و مفاد رای بدهد  .در غیر اینصورت برابر مواد  24و  34و  35و  38و 64
و  66قانون اجرای احکام مدنی و مواد  522و  523و  526قانون آیین دادرســی مدنی اقدام قانونی از سوی
اجرای احکام دادگستری صورت می پذیرد.
شعبه  5شورای حل اختالف شهرستان خواف
511/6برگ اجرائیه

کالسه پرونده  4/912/99مشخصات محکوم علیه :مصطفی خوش نشین جعفر آبادی فرزند محمدرضا نشانی
محل اقامت  :مجهول المکان -مشخصات محکوم له :وحید فروردین فرزند عیدمحمد نشانی محل اقامت :
روستای سده -محکوم به  :به موجب رای شــماره  1032تاریخ  99/12/27شعبه  4شورای حل اختالف
شهرستان خواف که قطعیت یافته اســت محکوم علیه محکوم است به :حکم به محکومیت خوانده که
ســند خودرو سواری پراید به شــماره پالک  583 -36ن  59و شماره موتور  01363691و شماره شاسی
 S1482284133553به نام وی می باشد به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی انتقال
مالکیت بنام خواهان و پرداخت مبلغ  2595000ریال به عنوان هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم
می دارد.محکوم علیه مکلف است :پس از ابالغ این برگ اجرائی ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد
ویا ترتیبی برای پرداخت محکوم به و یا انجام تعهد و مفاد رای بدهد  .در غیر اینصورت برابر مواد  24و 34
و  35و  38و  64و  66قانون اجرای احکام مدنی و مواد  522و  523و  526قانون آیین دادرسی مدنی اقدام
قانونی از سوی اجرای احکام دادگستری صورت می پذیرد.
شعبه  4شورای حل اختالف شهرستان خواف
511/7برگ اجرائیه

کالســه پرونده 5/400/153مشخصات محکوم علیه :عبدالباسط ناصری فرزند محمد حسن نشانی محل
اقامت  :مجهول المکان  -مشــخصات محکوم له :محسن پاسبان فرزند خالقداد شغل :آزاد نشانی محل
اقامت  :سنگان – شهرک امام علی (ع)  -محکوم به  :به موجب رای شماره  5-247تاریخ  1400/5/30شعبه
 5شورای حل اختالف شهرستان خواف که قطعیت یافته است محکوم علیه محکوم است به :حضور دریکی
از دفاتر اسناد رسمی و تنظیم و انتقال سند پالک یکدستگاه سواری پراید به شماره پالک انتظامی  124ص
 – 45ایران  42بنام خواهان و پرداخت هزینه های دادرسی به مبلغ سیصد و چهل هزار تومان در حق خو
اهان  -محکوم علیه مکلف است :پس از ابالغ این برگ اجرائی ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد
ویا ترتیبی برای پرداخت محکوم به و یا انجام تعهد و مفاد رای بدهد  .در غیر اینصورت برابر مواد  24و 34
و  35و  38و  64و  66قانون اجرای احکام مدنی و مواد  522و  523و  526قانون آیین دادرسی مدنی اقدام
قانونی از سوی اجرای احکام دادگستری صورت می پذیرد.
شعبه  5شورای حل اختالف شهرستان خواف
اداره کل ثبت اسناد وامالک گیالن
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهــی موضوع مــاده 3قانون و ماده 13آئیــن نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی برابر رای
شماره 140060318004002688مورخه  1400/06/18موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد
ثبتی رودبار،تصرفات مالکانه بهمن نظامیوند چگینی فرزند حشمت اله مورد تایید قرار گرفت-1.ششدانگ یک باب خانه ومحوطه بمساحت 179/93
متر مربع به شــماره پالک فرعی  4687مجزی از پالک  847از اصلی 4واقع در لوشــان بخش  19گیالن از مالکیت علی یار بهادیوند چگینی و غیرو
به آدرس شهرستان رودبار-لوشان-خیابان شهید میرزایی-کوچه شهید ساغری-محرز گردیده است /.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت
آگهی می شود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدورسند 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 یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.
بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد تاریخ انتشار نوبت اول1400/08/26:
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/09/11:

 575رییس ثبت اسناد رودبار -علیرضا اکبری گیگاسری

آگهی

مالیات خانههای لوکس ابالغ شد

متوقف شد .اگر دولت می خواهد قانونی را اجرا نکند
باید الیحه اصالحی بیاورد که مجلس دوباره آن را
بررسی کند و ما شاهد این نباشیم که دولت خودش
اجرای قانون را متوقف کند.

چهره ها

مسعودخوانساری،رییساتاقبازرگانی
تهران میگوید بخش مهمی از نرخ
تورمی که امروز در اقتصاد ایران دیده
میشودتحتتاثیرسرعتبسیارباالی
رشد نقدینگی کشور است.
وی اظهار کرد :براساس برآوردهای
انجام شده از سوی مرکز آمار نرخ تورم
در مهرماه سال ۱۴۰۰از مرز ۴۵درصد گذشته است .هرچند این عدد نسبت به
ماه قبل ۰.۴درصد کاهش نشان میدهد اما کماکان تورم بسیار باالیی است.
رییس اتاق بازرگانی تهران ادامه داد :وقتی که نرخ سرمایه گذاری در اقتصاد
پایین باشد مردم به جای آنکه پول خود را وارد تولید کنند به سمت تبدیل آن
به داراییهای غیرمولد حرکت میکنند که همین موضوع به کوچکتر شدن
اقتصاد ایران منجر میشود.
خوانساری با بیان اینکه اقتصاد ایران در کنار تورم ریالی با تورم دالری نیز
مواجه اســت ،اظهار کرد :برآوردهای مرکز آمار نشان میدهد که شاخص
قیمت کاالهای وارداتی در ســال  ۱۳۹۹نسبت به سال قبل  ۴۷درصد بوده
که نشان میدهد ما با تورم دالری نیز مواجه هستیم .اگر تورم جهانی را بین
سه تا  ۴.۵درصد در نظر بگیریم از تورم  ۱۷درصدی موجود مابقی مربوط به
تورم داخلی ایران است.
وی با تاکید بر لزوم اصالح برخی سیاستهای غلط اقتصادی توضیح داد:
در شرایطی که دولت الیحه دو فوریتی حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی را به مجلس
شورای اسالمی ارائه کرده بود این طرح از سوی نمایندگان مجلس پذیرفته
نشداماچیزیکهمشخصاستلزومتصمیمگیریسریعدراینرابطهوکنار
گذاشتن ارز ترجیحی است.

اخبار کوتاه

وی افزود :نگاهی که مجلس در آن زمان به قانون
برنامه توسعه داشت این بود که اهداف میان مدت
باید در برنامه گنجانده شود .براین اساس در زمان
تدوین برنامه قانون برنامه ششم توسعه یک تفاهم
نامه بین دولت و مجلس اتفاق افتاد.
این نماینده سابق مجلس ادامه داد :از طرف دیگر
این قانون بر اســاس سیاستهای ابالغی تدوین
میشود،قانونبرنامهشش ممکلفاستشیوههای
اجرای این سیاستها را مشخص کند.
ک شرایط
حسینی گفت :در زمان تدوین قانون ی 
ایدهآل و غیرتحریمی مدنظر پیشــنهاددهندگان
قرار گرفته بــود .به عنوان مثال رشــد اقتصادی
هشت درصد در همین فضا گنجانده شد .یکی از
ایرادهایی که امروز وارد است این بود که بسیاری از
هدفگذاریها محقق نمیشود .حاال یا دولتها کم
کاری میکنند یا اعتبار کافی پیش بینی نشده و یا
شرایط مکانی و زمانی در کشور امکان تحقق آن
اهداف را فراهم نکرده است.
حسینی در پاســخ به این سوال که آیا بودجه فعلی
کشــش تحقق این میزان هدفگــذاری و حکم
را در خود دارد یا خیــر؟ و اینکه عملکرد دولت در
ارایه الیحه بودجه چطور بوده است؟ تصریح کرد:
در رابطه با بحث برنامهها اگر شــما بیایید میزان
فعالیتهاییجدیدیکهدربرنامهتدوینشدهاست
را مشاهده کنید ،ما باید شرایط را برای سازمانها

آگهی مزایده نوبت اول تاریخ 1400/09/14

کالسه9900495
در پرونده کالســه 9900495مالحظه می گردد به موجب شــماره اجرائیه 9910421841100095تاریخ  1399/04/16که آقای مهیار پور احمد شیراز
محکوم اســت به پرداخت مبلغ  500/000/000ریال بابت اصل خواسته و  16/380/600ریال بابت هزینه دادرسی وخسارت تاخیر وتادیه در حق اکبر

علمی ونیم عشــر که در قبال آن خوانده یک قطعه زمین به مساحت واقع در قریه آالن خوشابر تعرفه که ارزیابی یافته به شرح ذیل"ملک موضوع

مزایده"ملک مورد تعرفه شده عبارت است از یک قطعه زمین موضع مبایعه نامه  1399/03/20بمالکیت مهیار پور احمد که زمینی است به صورت
بایر ومحصور شــده با سیم خار دار وپایه های چوبی بمساحت  240متر مربع که شماال محدود به نهر آب ماورا آن باغ اقبال محمدی جنوبا به زمین
معراج قادری شرقا ملک نصرت پور احمد وغربا به کوچه سه متری که فاقد بنا و در محدوده روستای آالن که ارزش ششدانگ قطعه زمین با عنایت
به موقعیت مکانی ملک وجمیع عوامل موثر بر ارزش ملک مبلغ سه میلیارد ویکصد وبیست میلیون ریال معادل  312/000/000تومان ارزیابی گشته
بدین ترتیب مزایده وفروش نسبت به آن در تاریخ  1400/09/14ساعت  10:30الی  11:00در دفتر این شعبه که مهلت ارائه درخواست کتبی متقاضیان
می باشــد ،و پس از آن بصورت حضوری و شفاهی تا ارائه باالترین قیمت برگزار خواهد شد ،و کلیه متقاضیان می توانند با در دست داشتن تصویر
کارت شناسایی معتبر و ثبت نام در سامانه ثنا و ارائه پرینت آخرین موجودی حساب درخواست خود را ارائه نمایند و درخواستهای خودرا می بایست
تا قبل از ساعت  11:00تحویل شعبه نمایند واال ترتیب اثر داده نخواهد شد پس از ساعت  11:00در صورت تعدد درخواست مزایده بصورت حضوری و
شفاهی در صورت تمایل طرفین تا اعالم باالترین قیمت پیگیری خواهد شد و در نهایت شخصی به عنوان برنده مزایده شناخته خواهد شد که ضمن
اعالم باالترین پیشنهاد 10 ،درصد مبلغ پیشنهادی را ظرف روز مزایده به حساب سپرده دادگستری واریز نماید مگر در صورت وجود عذر موجه که
با هماهنگی ریاست شعبه ظرف  24ساعت واریز نماید و ما به التفاوت را ظرف یکماه به همان حساب واریز نماید واال وجه واریزی در حق دولت ضبط
خواهد شــد ،فرصت اعتراض به مزایده ظرف یک هفته پس از برگزاری مزایده و پس از آن قطعی محسوب است و تا قبل از قطعیت تحویل مال به
برنده صورت نخواهد پذیرفت.ضمنا متقاضیان  5روز قبل از مزایده می توانند ملک را بازدید و متقاضی مزایده  24ساعت قبل از برگزاری مزایده می
تواند در شعبه حاضر گردد تا با بررسی پرونده توسط دفتر و محیا بودن شرایط از برگزاری مزایده اطمینان حاصل نماید.و در صورت عدم مراجعه و
ابطال مزایده به دلیل عدم محیا بودن شرایط مسئولیت آن برعهده دفتر نخواهد بود.

ح1559دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان رضوانشهر-عادل شیخی
آگهی مزایده نوبت اول تاریخ 1400/09/15

کالسه 0000368و0000306
در پرونده کالســه  0000368به موجب اجرائیه شــماره  1400/04/29 -140034420000136503و پرونده کالســه  0000306به موجب اجرائیه
شــماره  1400/04/13 -140034420000119166آقای بهرام عباســی جمادی فرزند دهز محکوم است به پرداخت  1/075/000/000ریال بابت اصل
خواســته وتاخیر تادیه وهزینه دادرســی بابت پرونده  0000368و مبلغ  246/064/000ریال بابت اصل خواسته وتاخیر تادیه وهزینه دادرسی
در پرونده 0000306در حق عبدالرضا انصاری خلخالی فرزند محمدرضا که در قبال آن خواهان با توقیف ســه دستگاه خودرو(کامیون بنز خاور-
ســواری پراید-ســواری پژو پارس) متعلق به محکوم علیه که در پارکینگ وفایی اردجان توقیف و ارزیابی یافته به شرح ذیل"اموال موضوع

مزایده" اموال مورد تعرفه عبارت اســت-1.کامیون بنز خاور ،اطاق فلزی مدل  ،1353رنگ طوسی بشماره انتظامی ایران 337 -68ع  45فاقد
پالکت موتور که قابلیت واگذاری بغیر ندارد وبرابر ســابقه اتاق تعویضی می باشد.اتومبیل اوراقی بوده و بایستی بصورت اسقاطی بفروش برسد.

که با قیمت کارشناســی  400/000/000ریال معادل چهل میلیون تومان -2سواری پراید  GTXمدل  1379رنگ مشکی بشماره انتظامی ایران
 34 -28د  384که وضعیت شــماره گذاری قابلیت واگذاری بغیر ندارد واتومبیل اوراقی بوده وبایســتی بصورت اسقاطی بفروش برسد.که با
قیمت کارشناســی 25/000/000ریال معادل دو میلیون وپانصد هزار تومان  -3سواری پژو پارس مدل  1381رنگ مشکی متالیک بشماره شاسی
 81807754و شــماره موتور  22828107382که قابلیت واگذاری بغیر ندارد واتومبیل اوراقی بوده وبایستی بصورت اسقاطی بفروش برسد.که
با قیمت کارشناسی  300/000/000ریال معادل ســی میلیون تومان مورد ارزیابی واقع گشته بدین ترتیب مزایده وفروش نسبت به آن در تاریخ
 1400/09/15ساعت  10:30الی  11:00در دفتر این شعبه که مهلت ارائه درخواست کتبی متقاضیان می باشد ،و پس از آن بصورت حضوری و شفاهی
تا ارائه باالترین قیمت برگزار خواهد شد ،و کلیه متقاضیان می توانند با در دست داشتن تصویر کارت شناسایی معتبر و ثبت نام در سامانه ثنا و
ارائه پرینت آخرین موجودی حساب درخواست خود را ارائه نمایند و درخواستهای خودرا می بایست تا قبل از ساعت  11:00تحویل شعبه نمایند
واال ترتیب اثر داده نخواهد شــد پس از ســاعت  11:00در صورت تعدد درخواست مزایده بصورت حضوری و شفاهی در صورت تمایل طرفین تا
اعالم باالترین قیمت پیگیری خواهد شــد و در نهایت شخصی به عنوان برنده مزایده شناخته خواهد شد که ضمن اعالم باالترین پیشنهاد10 ،
درصد مبلغ پیشــنهادی را ظرف روز مزایده به حساب سپرده دادگســتری واریز نماید مگر در صورت وجود عذر موجه که با هماهنگی ریاست
شــعبه ظرف  24ســاعت واریز نماید و ما به التفاوت را ظرف یکماه به همان حساب واریز نماید واال وجه واریزی در حق دولت ضبط خواهد شد،
فرصت اعتراض به مزایده ظرف یک هفته پس از برگزاری مزایده و پس از آن قطعی محسوب است و تا قبل از قطعیت تحویل مال به برنده صورت
نخواهد پذیرفت.ضمنا متقاضیان  5روز قبل از مزایده می توانند ملک را بازدید و متقاضی مزایده  24ساعت قبل از برگزاری مزایده می تواند در
شعبه حاضر گردد تا با بررسی پرونده توسط دفتر و محیا بودن شرایط از برگزاری مزایده اطمینان حاصل نماید.و در صورت عدم مراجعه و ابطال
مزایده به دلیل عدم محیا بودن شرایط مسئولیت آن برعهده دفتر نخواهد بود.

ح1560دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان رضوانشهر-عادل شیخی
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک قرچک
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

برابر رای شماره  140060301051001939هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک قرچک تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی آقای مرتضی صفری فرزند خوبعلی بشماره شناسنامه  1158صادره از اردبیل در ششدانگ یک
قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت  1071/35مترمربع پالک  252فرعی از  25اصلی واقع در
قرچک خریداری در ازای سهم مشاعی و خریداری از مالک رسمی آقای محسن صفری کچل آباد محرز
گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود درصورتی
که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس ازاخذ رســید ،ظرف مدت یک
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است درصورت
انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد.تاریخ انتشار
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/9/11 :
نوبت اول1400/8/26 :
م.الف  10439رئیس ثبت اسناد و امالک -محمدرحیم پورراینی
حصروراثت

مدینه حسن گاویار به شماره شناسنامه  1به شرح دادخواست به کالسه  0000635از این حوزه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین
توضیح داده که شــادروان غضنفر حسن کاویار به شناسنامه شماره  6در تاریخ  1400/7/25در اقامتگاه دایمی خود بدرود زندگی گفته ورثه
حین الفوت آن متوفی منحصر است به  -1متقاضی گواهی حصر وراثت دختر متوفی -2مریم حسن کاویار ش ش  25دختر متوفی -3پری حسن
کاویار ش ش  987دختر متوفی -4معصوم حســن کاویار ش ش 868دختر متوفی -5فاطمه حســن گاویار ش ش  744دختر متوفی  -6زهرا
حســن کاویار ش ش  812دختر متوفی -7اسد حسن کاویار ش ش  680پسر متوفی -8حسین حسن کاویار ش ش  1117پسر متوفی -9مجتبی
حســن کاویار ش ش  139پسر متوفی و الغیر اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی
اعتراضی دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.

 2083قاضی حوزه  112شوراهای حل اختالف شهرستان نهاوند
آگهی فقدان سند مالکیت

اعالم می دارد خانم زهرا زرگر رحیمی با ارایه دو برگ فرم استشــهادیه مصدق شده به شماره  31684مورخ1400/8/22
دفتر 23کرمانشــاه مدعی است که سند مالکیت ششــدانگ پالک  1710فرعی از 358اصلی واقع در بخش یک حومه
کرمانشاه ســریال  666800بنام نامبرده صادر وتسلیم گردیده که به علت سهل انگاری مفقود شده است لذا طبق ماده
 120آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه فرد یا افرادی مدعی انجام معامله و یا وجود سند مالکیت
در نزد خود می باشــد از تاریخ انتشار این آگهی به مدت ده روز مراتب را به این اداره اعالم دارند در غیر اینصورت پس
از انقضای مدت ده روز نســبت به صدور سند مالکیت اقدام و سند مالکیت اولیه از درج اعتبار ساقط خواهد شد .پالک
مذکور دارای دو فقره بازداشت می باشد.

مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه یک

فراهمکنیم.
وی تاکید کرد :اگر ایــن موضوع را ارزیابی کنیم
میبینیم علت اینکه ما کمتر به اهداف میرســیم
بخاطر این اســت که ما برای مثــال حکمی را
می آوریم ،اما اعتبار الزم برای اجرای حکم را در
بودجه سنواتی در نظر نگرفته ایم .اینجاست که
اگر الیحه بودجه را میفرستیم باید اعتبار الزم ان
را مدنظر داشته باشیم.
بهگفتهاینکارشناسبودجه،عدموابستگیبهنفت
واجرایبودجهریزیمبتنیعملکردازاهدافقانون
برنامه ششم بود ،به دنبال این بودیم که اگر فعالیت
جدیدیبهسازمانیمیدهیمبایدفعالیتهایقبلی
آن را حذف کنیم که بتوانیم برای فعالیتهای جدید
آن اعتبار قائل شویم.
ویتصریحکرد:وقتیمیگوییماحکامفاقدعملکرد
استبایدتحلیلشودکهآیاشرایطاجرایآننبودهو
یادستگاهپولراگرفتهوشرایطهمبودهاماعملکرد
مناسبینداشتهاست؟
حسینی با بیان اینکه تا پایان برنامه بودجه ششم
تعداد بیشتر  ۴۰-۳۰درصد از این آییننامهها که
در بودجه آمده بود ،تا االن تصویب نشــده است،
اظهارداشت :اگر امکان اجرای قانونی وجود ندارد از
مجاریخودمجلسنسبتبهاصالحآناقدامشود.
خیلیازاحکامبرنامهوبودجهبهدلیلرایزنیهاییکه
بادستگاههایمختلفازجملهستادکروناانجامشد،

برخی اهداف برنامه توســعه ششم
آرمانی بود
حجت اهلل هادیپور ،حسابرس کل برنامهریزی و
توسعه دیوان محاسبات کشور نیز در این نشست در
خصوص بررسی روند اجرای بودجه در طول برنامه
ششــم گفت :در اصول  54و  55قانون اساسی به
نقش دیوان محاسبات اشاره شده است و به عنوان
بازو نظارتی مجلس مطرح است .دیوان محاسبات
میتواند برایمان اعتباراتی کــه به عنوان بودجه
عمومی مطرح میشود نظارت داشت باشد.
به گزارش تســنیم ،هادیپور افزود :سال گذشته
دیوانمحاسباتدربحثبرنامهششمتوسعهاهداف
رابررسیکرد.دراینبرنامه 421بندوتبصرهداشتیم
که حدود 300عدد از آنها مهم هستند .ما 35درصد
از اهداف تحقــق کامل 33 ،درصد فاقد عملکرد و
 14درصد بین  50تا  75درصد عملکرد داشتند در
واقع 65درصد از برنامه تحقق نیافته است.
ویگفت:برنامهششمیکبرنامهمیانمدتاست،
وقتی میگوییم این برنامه اجرا نشده است باید آن
را در برنامه یک ساله که بودجه است بررسی شود.
هادی پور ادامه داد :دالیل برخی از این عدم تحقق
ها مشخص شده است .ضریب جینی که در برنامه
ششمداشتهایم 39درصدبودهکهمتاسفانهافزایش
یافته است و نقش صندوق توسعه ملی که قرار بود
افزایش یابد کاهش یافته اســت .تراز عملیاتی ما
منفی بوده است و در درآمدهای مالیاتی نیز کاستی
وجوددارد.درنتیجهنتوانستیمبهاهدافبرنامهششم
برسیم اما هرکدام از این موارد نیاز به بررسی شود.
گاهی اهداف آرمانی است و فقط مشکل در اجرا و یا
قانون گذاری نیست.
وی در خصوص وضعیت فروش اوراق نیز با اشاره
به درخواست وزیر اقتصاد از سران قوا برای افزایش
ظرفیت فروش اوراق  1400گفت :دربحث فروش
اوراق مالی اعداد مشخص هستند .در این مسئله
به نوعی آینده فروشــی رخ میدهد .در اینجا باید
خروجی ها را دید تا در نظر بگیریم که کدام روندها
ایراد دارد.
بر اساس آخرین برآوردها بودجه سال جاری بیش
از  300هزار میلیارد تومان کسری خواهد داشت.
با توجه به قیمت اعالم شده نرخ نفت و همینطور
دالر ،باید دید دولت چه برنامه ای برای جلوگیری از
کسری بودجه در سال آینده دارد.

اجرائیه 767/99

مشخصات محکوم له وحید (خیبر)صالح پور فرزند خدایارنشانی محل اقامت  :با وکالت رضا
توکلی به ادرس شهرکرد مشخصات محکوم علیه رسول کوچکی نشانی محل اقامت مجهول
المکان محکوم به  :بموجب دادنامه شماره  298/1400مورخ  1400/4/27شورای حل اختالف
هفشجان محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ  140/510/000ریال بابت اصل خواسته
وحق الوکاله وکیل ومبلغ 2/938/750ریال بابت هزینه دادرســی وخســارت تاخیرتادیه
وهمچنین پرداخت نیم عشــر دولتی درحق صندوق دولت جهت اجراء محکوم علیه مکلف
است ازتاریخ ابالغ اجرائیه پس ازابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفادانرا بموقع اجرا بگذارد -2
ترتیبی برای پرداخت محکوم بدهد  -3مالی معرفی کند که اجرا حکم واستیفاء محکوم به از
ان میسر باشد ودرصورتیکه خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف ده روز صورت
جامع دارائی خودرابه قسمت اجرا تسلیم کنداگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هرگاه ظرف
سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم وپرداخت محکوم به
بوده اید لیکن برای فراردرپرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع ازدارای
خود بدهید بنحویکه اجرای تمام یا قســمتی ازمفاد اجرائیه متعسرباشد به مجازات حبس
از 61روزتا 6ماه محکوم خواهید شد  -4عالوه برموارد باال که قسمتی ازماده  34قانون اجرای
احکام مدنی می باشــد به مواردی ازقانون اجرای احکام وقانون آئین دادرسی مدنی مصوب
 79/1/21وهمچنین مفاد قانون نحوه اجرای محکومیتهــای مالی مصوب  10ابان  1377که
ظهربرگه اجرائیه درج گردیده است توجه نموده وبه ان عمل نماید 228
قاضی شورای حل اختالف هفشجان نعمت اله سلیمانی
مفقودی

سندکمپانی و برگ سبز خودروسواری ریو ال اس  1500مدل 1386به رنگ سفید روغنی به شماره موتور
 1027288و شماره شاسی  NAS61002271128957و شماره شهربانی 174-96ب  63متعلق به آقای
سید روح اهلل هاشمی نژاد دارنده کدملی  4570019331مفقودگردیده واز درجه اعتبار ساقط است.
مفقودی

دامغان

برگ ســبز خودروســواری پژو  ROAمدل  1386به رنگ نــوک مدادی متالیک به شــماره موتور
 11686025723و شماره شاسی  61341643و شماره شــهربانی 952-96ب 47متعلق به آقای علی
اصغر مرتضوی دارنده کدملی  0681786337مفقودگردیده واز درجه اعتبار ساقط است
دامغان

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان ایالم
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک دهلران
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع مــاده  3قانون و ماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی ،برابر رأی
شــماره 1400/05/23 -140060315003000584هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی
مســتقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک دهلران تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم صبریه موسوی فرزند سید محمد به شماره شناسنامه
1980366489صادره از سوسنگرد دریک باب خانه به مســاحت 351/46مترمربع پالک 746فرعی از-2749اصلی مفروز و مجزا شده ازپالک
-2749اصلی قطعه 5ایالم-واقع در موسیان خریداری شده ازآقای محمد ولی زاده و منتسب به مالکیت آقای حسن درایش محرزگردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15روزآگهی می شود درصورتیکه اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی
داشــته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از
تاریخ تسلیم اعتراض  ،دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مهلت مذکور و عدم وصول اعتراض
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.تاریخ انتشار نوبت اول 1400/08/26تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/09/13:

رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان دهلران – علی پیری
آگهی مفقودی

برگ ســبز ،برگ کمپانی و فاکتور فروش خودرو  206مدل  1396به شــماره پالک 652ج 59ایران 98
و شــماره شاسی  102261و شــماره موتور 0293573به نام آقای سعید ملکی مفقود گریده و از درجه
اعتبار ساقط است.
مفقودی

ایالم

کارت دانشــجویی اینجانب فاطمه تاجیک ایجدان فرزند محســن به شــماره دانشجویی 9704424
دانشجوی مهندسی برق از دانشگاه صنعتی شــاهرود  ،دارای کد ملی  0410492140مفقود گردیده و
از درجه اعتبار ساقط است .
آگهی مفقودی

 – 208شاهرود

برگ ســبز ،برگ کمپانی و فاکتور فروش خودرو  206مدل  1396به شــماره پالک 652ج 59ایران 98
و شــماره شاسی  102261و شــماره موتور 0293573به نام آقای سعید ملکی مفقود گریده و از درجه
اعتبار ساقط است.
مفقودی

ایالم

اینجانب محمود نجفی قباق تپه مالک خودرو ســمند به شــماره انتظامی  744ق  85ایران 68شماره
موتور  124K0128900شــماره شاســی NAACN1CM2DF219655به علت فقدان اسناد سازمان
فروش ایران خودرو تقاضای رونوشــت (المثنی) سند کمپانی خودرو مذکور را نموده است .لذا چنانچه
هر شــخص ادعایی در مورد خودروی مذکور دارد ظرف  10روز به دفتر حقوقی سازمان فروش شرکت
ایران خودرو واقع در پیکانشــهر ساختمان ســمند مراجعه نماید .بدیهی است پس از انقضای مهلت
مذکور طبق ضوابط مقرر اقدام قانونی به عمل خواهد آمد.
مفقودی

بروجرد

سند کمپانی و برگ سبز خودروســواری پژو405GLX-XU7مدل  1394به رنگ خاکستری متالیک
به شماره موتور 124K0685379و شماره شاسی NAAM01CE4FR218342و شماره شهربانی -96
269ب  75متعلق به آقای محمد رضا مجــدی دارنده کدملی  4579185439مفقودگردیده واز درجه
اعتبار ساقط است.
دامغان

آیین نامه دریافت مالیــات از خانهها و باغ ویالهای لوکس از ســوی
مسئوالن سازمان مالیاتی برای اجرا به ادارات مالیاتی ابالغ شد .بر این
اساس خانههای باالتر از 10میلیارد تومان به شرح زیر مشمول این قانون
هستند .نسبتبهمازادیکصدمیلیارد ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریالتایکصدو
پنجاهمیلیارد ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریالیکدرهزار،نسبتبهمازادیکصد
و پنجاه میلیارد  ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال تا دویســت و پنجاه میلیارد
 ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال دو در هزار ،نســبت به مازاد دویست و پنجاه
میلیارد ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریالتاچهارصدمیلیارد۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
ریال سه در هزار ،نسبت به مازاد چهارصد میلیارد ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
ریال تا ششصد میلیارد  ۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال چهار در هزار و نسبت
به مازاد ششصد میلیارد ۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال به باال پنج در هزار.

وعده کاهش قیمت بلیت هواپیما
از اوایل هفته آینده

محمد محمدیبخش ،معاون وزیر راه و شهرســازی اعالم کرد :با
توجه به تصمیم اتخاذ شده در شورای عالی هواپیمایی و موضوعاتی
نظیر رفع محدودیت  ۶۰درصدی ظرفیت پذیرش پرواز و افزایش
ظرفیت پروازها و با توجه به استداللهای مطرح شده توسط سازمان
هواپیمایی کشوری ،نماینده شرکتهای هواپیمایی و سایر اعضای
شورا ،توافق بر این شد که از اول آذر نرخ بلیت هواپیما با میزانی که
متعاقبا اعالم خواهد شد ،کاهش یابد.

اصالح قیمت چغندر قند

در جلسه اخیر شــورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی
محصوالت اساسی کشاورزی ،قیمت تضمینی محصول چغندر قند
در سال زراعی  ۱۴۰۰-۱۴۰۱طبق نظر اعضای شورا اصالح و برای
چغندرقند بهاره ،قیمت  ۱,۷۰۰تومان و برای چغندرقند پاییزه قیمت
 ۱,۶۴۱تومان تعیین شد .دبیر انجمن کارخانجات تولیدکنندگان قند
و شکر با اشــاره به اصالح قیمت خرید تضمینی چغندر قند گفت:
پیش بینی می شود اگر سال آینده مشکل آب نداشته باشیم گام بزرگی
به سمت خودکفایی برداریم.

عقبنشینی
 7716واحدی شاخص بورس

بورس اوراق بهادار تهران دیــروز هم روند رو به ریزش را در پیش
گرفت و شاخص کل با کاهش  7716واحد به رقم یک میلیون و 408
هزار و  582واحد رسید .همچنین شاخص کل با معیار هموزن دیروز
با کاهش  929واحد به رقم  383هزار و  945واحد رسید .ارزش بازار
در بورس تهران به بیش از  5میلیون و  628هزار میلیارد تومان شد.

کاهش  50درصدی گاز ورودی
به نیروگاهها

ســخنگوی صنعت برق گفت :ناترازی ناشی از کمبود سوخت در
اوج بار مصرف زمستان سال  1400در بدترین شرایط  2الی  3هزار
مگاوات پیشبینی میشــود .مصطفی رجبی مشهدی با اشاره به
وضعیت فعلی ذخایر سوخت مایع نیروگاههای کشور افزود :حدود
 70درصد ذخایر سوخت مایع نیروگاهها پر است .وی ادامه داد :در چند
روز اخیر به دلیل افزایش مصرف برق خانگی میزان گاز تحویلی به
واحدهای نیروگاهی به طور میانگین  50درصد کاهش یافته است.
حصروراثت

آرش جهانیان به شماره شناسنامه  3950215468به شرح دادخواست به کالسه  0000621از این حوزه درخواست گواهی حصر وراثت
نموده و چنین توضیح داده که شادروان خدیجه گودرزی به شناسنامه شماره  1365در تاریخ  1396/9/9در اقامتگاه دایمی خود بدرود زندگی
گفته ورثه حین الفوت آن متوفی منحصر اســت به  -1فردین جهانیان فرزند متوفــی ش ش  -2 2503مهرداد جهانیان فرزند متوفیه ش ش
 -3 3082مســعود جهانیان فرزنمتوفیه ش ش  -4 3950053433آرش جهانیان فرزندمتوفیه ش ش  -5 3950215468فرانک جهانیان فرزند
متوفیه ش ش  -6 2502فاطمه جهانیان فرزندمتوفیه ش ش  -7 2718معصومه جهانیان فرزند متوفیه ش ش -8 3083ســمیه جهانیان فرزند
متوفیه ش ش  -9 3203علی جهانیان فرزند محمد باقر همسر متوفی ش ش  35و الغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را
در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه تقدیم
دارد واال گواهی صادر خواهد شد.

 2086قاضی حوزه  114شوراهای حل اختالف شهرستان نهاوند
آگهی ثبتی

سازمان ثبت اســناد وامالک کشور ،حوزه ثبت ملک اسالمشــهرآگهی موضوع ماده 3قانون وماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابررای شــماره  140060301059000569/99/89مورخ  1400/06/17هیات موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی اسالمشــهرتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای تیمور
محمودی جاوید فرزند یحیی شماره شناســنامه  611صادره از هشترود با کد ملی 1602164411به شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی
به مســاحت  100/49متر مربع پالک  41450فرعی از  42اصلی مفروز ومجزی شــده درقســمتی از پالک  217فرعی از  42اصلی مذکور واقع
درقریه قاســم آباد شــاهی بخش  12تهران خریداری ازمالکیت رسمی ،آقای حسینعلی حســین علی محرز گردیده است .لذا به منظوراطالع
عموم مراتب دردونوبت به فاصله  15روز آگهی می شــود درصورتی که اشخاص نســبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند
می توانند ازتاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت  2ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد وامالک اسالمشهرتسلیم نموده و پس ازاخذ رسید،
ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تســلیم اعتراض ،وگواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل نمایند .بدیهی است درصورت انقضاء مدت
مذکور وعدم وصول اعتراض و یاعدم گواهی تقدیم دادخواســت طبق مقررات سند مالکیت متقاضی صادرخواهد شد .تاریخ انتشارنوبت اول:
 1400/08/11انتشار نوبت دوم1400/08/26 :

م .الف  194همایون صفری -سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک اسالمشهر -ازطرف حسن
رستمیان طبری
آگهی ثبتی

سازمان ثبت اســناد وامالک کشور ،حوزه ثبت ملک اسالمشــهرآگهی موضوع ماده 3قانون وماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی برابررای شــماره  140060301059000570/99/91مورخ  1400/06/17هیات موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی اسالمشــهرتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای تیمور
محمودی جاوید فرزند یحیی شماره شناســنامه  611صادره از هشترود با کد ملی  1602164411به شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی
به مســاحت 120متر مربع پالک  41448فرعی از  42اصلی مفروز ومجزی شده درقسمتی از پالک  217فرعی از  42اصلی مذکور واقع درقریه
قاســم آباد شاهی بخش  12تهران خریداری ازمالکیت رسمی ،آقای حسینعلی حسین علی محرز گردیده است .لذا به منظوراطالع عموم مراتب
دردونوبت به فاصله  15روز آگهی می شــود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند
ازتاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت  2ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد وامالک اسالمشهرتسلیم نموده و پس ازاخذ رسید ،ظرف مدت
یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ،وگواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل نمایند .بدیهی است درصورت انقضاء مدت مذکور وعدم
وصول اعتراض و یاعدم گواهی تقدیم دادخواســت طبق مقررات ســند مالکیت متقاضی صادرخواهد شد .تاریخ انتشارنوبت اول1400/08/11 :
انتشار نوبت دوم1400/08/26 :

م .الف  195همایون صفری -سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک اسالمشهر -ازطرف حسن
رستمیان طبری
آگهی ثبتی

سازمان ثبت اســناد وامالک کشور ،حوزه ثبت ملک اسالمشــهرآگهی موضوع ماده 3قانون وماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی برابررای شــماره  140060301059000571/99/90مورخ  1400/06/17هیات موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی اسالمشــهرتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای تیمور
محمودی جاوید فرزند یحیی شماره شناســنامه  611صادره از هشترود با کد ملی  1602164411به شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی
به مســاحت  100/27متر مربع پالک  41449فرعی از  42اصلی مفروز ومجزی شــده درقســمتی از پالک  217فرعی از  42اصلی مذکور واقع
درقریه قاســم آباد شــاهی بخش  12تهران خریداری ازمالکیت رسمی ،آقای حسینعلی حســین علی محرز گردیده است .لذا به منظوراطالع
عموم مراتب دردونوبت به فاصله  15روز آگهی می شــود درصورتی که اشخاص نســبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند
می توانند ازتاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت  2ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد وامالک اسالمشهرتسلیم نموده و پس ازاخذ رسید،
ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تســلیم اعتراض ،وگواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل نمایند .بدیهی است درصورت انقضاء مدت
مذکور وعدم وصول اعتراض و یاعدم گواهی تقدیم دادخواســت طبق مقررات سند مالکیت متقاضی صادرخواهد شد .تاریخ انتشارنوبت اول:
 1400/08/11انتشار نوبت دوم1400/08/26 :

م .الف  196همایون صفری -سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک اسالمشهر -ازطرف حسن
رستمیان طبری
آگهی مزایده نوبت اول

مورد مزایده  :ســرقفلی یک باب مغاره ابتدای خیابان تختی در پرونده کالســه  0000353اجرایی طی رای صادره از شــعبه 2محاکم خانواده
دادگستری همدان  -شعبه  6اجرای احکام خانواده محکوم له :زهرا ارسالني محکوم علیه :مجید پرهام فر محکوم به  :حدود پرداخت ،پرداخت
و تادیه  30عدد ســکه بهار آزادی بابت اصل خواسته و هزینه دادرســی و در حق محکوم له ونیم عشر دولتی برابر قانون آدرس مورد مزایده :
همدان  -خیابان تختی-نبش کوچه پل پهلوان ها  -انتهای راهروی عکاســی ســیدی -مغازه پیرایش پرهام لذا با توجه به اینکه محکوم علیه
نسبت به برائت ذمه خویش اقدامی نکرده است  .این اجرا به درخواست{وکیل محکوم له} اقدام به توقیف نموده است ارزیابی مورد مزایده :در
مورخه  1400/7/2به مبلغ 14.000.000.000ریال میباشد .مشخصات ملک :محل مورد ارزیابی طبق مدارک ابرازی و معرفی خواهان شامل سرقفلی
یک باب مغازه آرایشگاه مردانه به آدرس فوق بوده که طبق برگه شــهرداری دارای حدود 19.88متر مربع مساحت میباشدکف سنگ گرانیت
دیوارها قرنیز از ســرامیک تا حدود  1.20متر سقف کنافکاری کنتور اشتراکی برق و آب و گاز دارد و از سمت کوچه پل پهلوان ها دارای پنجره
است مالکیت عرصه مغازه متعلق به آقای حسن حاجیلو و مالک سرقفلی آن مجید پرهام فر است مغازه دارای قدمت بیش از  40سال با اسکلت
آجری و ســقف طاق ضربی میباشد .لذا این اجراء بتاریخ  1400/9/14ساعت  9الی 9:30صبح در محل باالتر از آرامگاه بوعلی دادگستری همدان
طبقه اول واحد مزایده اقدام به برگزاری مزایده می نماید .مورد مزایده  5روز قبل از تاریخ مذکور با هماهنگی واحد مزایده قابل مشــاهده است
.برنده مزایده کســی است که باالترین قیمت پیشنهادی را ارانه و  10درصد مبلغ پیشنهادی را في المجلس و الباقي را ظرف مهلت قانونی واریز
وفیش انرا به دفتر مزایده تحویل نماید .متقاضیان جهت جلوگیری از اطاله دادرســی برای شرکت در مزایده می بایست اصل کارت ملی و یک
فقره چک تضمین شــده (چک سبز) بانک ملی یا یک فقره چک بانکی (سایر بانکها ) در وجه  -دادگستری همدان با شناسه  14002593720یا
وجه نقد که مبلغ آن میبایست  10درصد مبلغ کارشناسی باشد و حتما شماره پرونده بر روی چک قید گردیده باشد به همراه خود داشته باشند
و در ساعت ،مزایده تحویل دفتر مزایده نمایند که در صورت برنده نشدن به آنها عودت خواهد شد.

مدیرواحد مزایده اجرای احکام مدنی دادگستری همدان –مزجات
آگهی مزایده نوبت اول

مورد مزایده به میزان سهم االرث محکوم علیه (  27/20شعیر) از ملک واقع در شهرک الوند در پرونده کالسه  9900315اجرایی طی رای صادره
از شعبه  3محاکم خانواده دادگستری همدان – شعبه  6اجرای احکام خانواده محکوم له :مهسا رضایی وکیلی محکوم علیه :علی اصغر اسماعیلی
محکوم به حدود پرداخت ،تعداد53عدد سکه بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی و حق الوکاله در حق محکوم له ونیم عشر دولتی برابر قانون
آدرس مورد مزایده  :همدان -شهرک الوند خیابان انتظام-خیابان  12متری دلیران-پالک  52لذا با توجه به اینکه محکوم علیه نسبت به برائت
ذمه خویش اقدامی نکرده اســت  .این اجرا به درخواست { محکوم له } اقدام به توقیف نموده است ارزیابی مورد مزایده  :در مورخه 1400/7/12
به مبلغ28.000.000.000ریال میباشــد .مشــخصات ملک :پالک ثبتی ملک مذکور  1176فرعی از  7اصلی مفروز و مجزا از  1142فرعی از اصلی
مذکور واقع در بخش  3ناحیة  99حوزه ثبتي ناحیه  1به مساحت  240متر مربع میباشد که دارای سه فقره سند ثبتی مجزا متعلق به مرحوم اکبر
اسماعیلی میباشد ملک موصوف دو فقره بازداشتی جمعا به مبلغ5.000.000.000ریال دارد و جریمه به شهرداری به مبلغ 178.656.800ریال دارد
.اعیانی ملک مورد نظر ساختمانی در دو طبقه همکف و اول میباشد سطح اشغال بنای موجود در حدود  130متر مربع میباشد و زیر بنای کل در
حدود  260متر مربع میباشد.لذا این اجراء بتاریخ  1400/9/15ساعت  8الی 8:30صبح در محل باال تر از آرامگاه بوعلی دادگستری همدان طبقه
اول واحد مزایده اقدام به برگزاری مزایده می نماید .مورد مزایده  5روز قبل از تاریخ مذکور با هماهنگی واحد مزایده قابل مشاهده است .برنده
مزایده کســی است که باالترین قیمت پیشنهادی را ارانه و  10درصد مبلغ پیشنهادی را في المجلس و الباقي را ظرف مهلت قانونی واریز وفیش
آنرا به دفتر مزایده تحویل نماید .متقاضیان جهت جلوگیری از اطاله دادرسی برای شرکت در مزایده می بایست اصل کارت ملی و یک فقره چک
تضمین شــده (چک سبز) بانک ملی یا یک فقره چک بانکی (سایر بانکها ) در وجه دادگستری همدان با شناسه  14002593720یا وجه نقد که
مبلغ آن میبایست  10درصد مبلغ کارشناسی باشد وحتما شماره پرونده بر روی چک قید گردیده باشد به همراه خود داشته باشند و در ساعت
مزایده تحویل دفتر مزایده نمایند که در صورت برنده نشدن به آنها عودت خواهد شد.

مدیرواحد مزایده اجرای احکام مدنی دادگستری همدان –مزجات

