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اخبار کوتاه

سردرگمیوابهامدربازارسرمایه

گذاری در بورس تاثیرگذار بوده اســت؛ بنابراین
بهتر اســت هر چه زودتر سیاستهای مدنظر در
خصوص این مسایل مشخص شود تا سهامداران
قادر به اتخاذ تصمیم برای سرمایهگذاری در این
بازار باشند.
این کارشناس بازار ســرمایه گفت :با توجه به
موقعیت مناســب ســرمایهگذاری در این بازار
در صورت رفع ابهامات مطرح شده میتوان در
انتظار روزهایی روشن در معامالت بورس بود.
وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر بازار نیازمند
چند عامل است تا بتواند روند صعودی ادامهداری
داشته باشد ،گفت :در ابتدا باید حمایتها به طور
عملی اجرایی شود تا ســهامداران آسوده خاطر
باشند .با توجه به اینکه اعتمادها به مرور به بازار
باز میگردد؛ بنابراین بهتر اســت حمایتها به
طور مستمر ادامهدار باشد تا سهامداران بتوانند
سرمایههای خود را دوباره وارد این بازار کنند.
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بانک مرکزی با عوامل تخریبگر بازار
برخوردکند
علی اکبر کریمی ،عضو کمیسیون
صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه
روند صعودی نرخ ارز ناشی از فعالیت
ســوداگری و بورس بازی دالالن
است ،گفت :بانک مرکزی و وزارت
اقتصــاد و دارایــی بایــد عوامل
تخریبگر در بازار ارز را شناسایی و

با متخلفان برخورد کنند.
وی گفت :نــرخ ارز مانند هر کاال یا خدمت دیگــری باید تابع عرضه و
تقاضا باشد اما با توجه به شرایط خاص موجود در کشور ،تحریمها و تاثیر
روانی برخی پارامترهای سیاسی بر نرخ ارز که پدیدهای اقتصادی است،
شاهد نوسانات نرخ ارز در بازار تحت تاثیر عوامل غیراقتصادی هستیم.
وی با بیان اینکه مردم باید توجه کند که ممکن اســت عدهای به دنبال
جذب نقدینگی مردم باشند تا با بورس بازی ،به رشد نرخ ارز دامن زنند،
تصریح کرد :پس از ایجاد تحوالت مثبت پیشبینی شده و تثبیت و کاهش
قیمت ارز ،مردم در بازار ارز متضرر میشوند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود :بازار ارز ریسک باالیی دارند
و مردم بدون اطالع و اشراف وارد این بازار نشوند و سرمایه های خود را
به بازاری پرریسک ،گره نزنند.

لزوم مهار فرارهای مالیاتی
مجتبی یوســفی ،عضو هیات رئیسه
مجلس بر لــزوم جلوگیــری از فرار
مالیاتی و ضرورت اجرای کامل قانون
مالیات بر خانههای خالی تاکید کرد.
وی بر ضــرورت جلوگیــری از فرار
مالیاتی و لزوم اجــرای کامل قانون
مالیات بر خانههای خالی تاکید کرد و
گفت:صرفا تمرکز بر کسب مالیات براساس درآمد ،ایرادی است که به نحوه
محاسبه و دریافت مالیات در ایران وارده است چراکه در حالی مالیات از کارگر
و کارمند و حتی تولیدکننده در این شرایط سخت اقتصادی به سرعت کسر
میشودکهاکنونحدود 200تا 250هزارمیلیاردتومانفرارمالیاتیوجوددارد.
نماینــده مردم اهواز ،باوی،حمیدیه و کارون در مجلــس ادامه داد :یکی از
دالیل اصلی فرارهای مالیاتی این اســت که مقرراتی در این حوزه مصوب
شدهاند که زیرساخت آن وجود ندارد ،همچنین به سمت ایجاد سامانه حرکت
نکردهایموهنوزممیزانمالیاتیتشخیصمیدهندمحاسبهمعافیتمالیاتی
یک فرد چگونه باشد ،درواقع مالیات دریافتی از مودیان بیشتر قائم به افراد و
سنتی است نه سامانه.

روز گذشته در حالی شــاهد عقبگرد قیمتها در تاالر شیشهای بودیم که در بازارهای موازی ،روند صعود نرخ دالر
گروه
تداوم یافت .به نظر میرسد دیگر هیچ خبری اعم از مثبت یا منفی در انگیزه سهامداران برای فروش اثر نمیگذارد.
اقتصادی
کارشناسان بازار سرمایه علت اصلی این مساله را فضای بی خبری و ابهامات در فضای بین المللی عنوان می کنند.
قیمت سهام شرکتها در بورس و فرابورس حکایت میکند .اتفاقی

به هر روی روند دادوستدها از پیشبینیناپذیری
که به موجب آن ســرمایهگذاران نیز غالبا رفتار سفتهبازانه از خود نشان میدهند و با نوسانگیری هرچند روزانه و مقطعی کسب سود
میکنند.

روند نزولی بازار ســهام ادامه دارد و حاال بیش
از  ۱۵ماه اســت که سهامداران هر روز در انتظار
چرخش مسیر قیمتها در تاالر شیشهای هستند.
قیمتهایی که اغلب کارشناســان بر ارزندگی
آنها تاکید میکنند اما خریداران چندانی در بازار
مشاهده نمیشود .در این میان به نظر میرسد
از متولیان بازار نباید انتظاری به جز حمایتهای
کالمی داشت.
حمایتیهایی که برخی اوقات زیربار فشارهای
ناشــی از اعتراضات بــه اوج خود میرســد و
بــرای چند روزی نمــای بازار را ســبز میکند
امــا مجددا روز از نو و روزی از نو .کارشناســان
حذف دامنه نوســان را از مهمترین وعده های
فراموش شــده برای احیای بــورس می دانند؛
موضوعی که به نظر می رسد از دستور کار خارج
شده است.
همچنین مســاله بی اعتمــادی نیــز از دیگر
مولفه های تاثیرگذار بــر وضعیت این روزهای
بازار سرمایه است .در شــرایطی که روز گذشته
نرخ دالر کانال شکنی کرد در بازار سرمایه شاهد

روند کاهشــی بودیم .طی دادوستدهای دیروز
بازار ارز شــاهد افزایش نرخ دالر و عبور آن از 29
هزار تومان بودیم .هرچند صنایع صادراتمحور
واکنش چندانــی به این موضوع از خود نشــان
ندادند و مانند روند شــکل گرفته چند وقت اخیر
(که اتفاقــا از هیچ الگوی ســرمایهگذاری هم
تبعیت نمیکند و پس از افزایش قیمت یک تا دو
روزه مجددا سرمایهگذاران به الک احتیاط و گاه
فروش سهام فرو میروند) به ادامه مسیر معامالتی
خود پرداختند.
یک کارشناس بازار ســرمایه با تاکید بر اینکه
بازار ســرمایه از لحــاظ بنیــادی و نیز عوامل
اثرگذار بر روند معامالتی در شــرایط مناســبی
برای سرمایهگذاری قرار دارد ،گفت :در صورت
رفع سه ابهام نرخ بهره بانکی ،عوارض گمرکی
و قیمتگذاری دســتوری ،میتــوان در انتظار
روزهایی روشن در معامالت بورس بود.
علیرضا تاجبر ،اعتماد ســهامداران را مهمترین
عامل بــرای ورود نقدینگی به بازار ســرمایه
دانست و افزود :بازار سرمایه در یک سال گذشته

روزهای سختی را پشت سر گذاشت و به دنبال
آن زمینــه ایجاد ترس ســهامداران برای ورود
سرمایههایشان به این بازار فراهم شد.
وی با تاکید بر اینکه بازار سرمایه از لحاظ بنیادی
و نیز عوامل اثرگذار بر روند معامالتی در شرایط
خوبی برای ســرمایهگذاری قرار گرفته است،
گفت :با توجه به قرار گرفتن نر خ جهانی فلزات
اساسی و مواد پتروشیمی در باالترین قیمتها
و تثبیت نــرخ دالر در قیمتهای فعلی ،امکان
سرمایهگذاری درست و کسب بازدهی معقول از
بورس فراهم شده است.
تاجبر اظهار داشت :با وجود شرایط مثبت در بازار
سهام برای سرمایهگذاری اما اعتماد سهامداران
برای سرمایهگذاری در بورس و ورود سرمایه خود
به این بازار به دلیل نوسانهای اخیر دچار شک
و تردید هستند.
این کارشناس بازار سرمایه به وجود ابهاماتی مانند
نرخ بهره بانکی ،عوارض گمرکی و قیمت گذاری
دستوری در میان فعاالن بازار اشاره کرد و گفت:
چنین مسایلی بر تصمی م سهامداران برای سرمایه

دیروز چه خبر؟
شــاخص بورس در جریان معامالت دیروز بازار
سرمایه با ثبت افت ۱۰هزارواحدی مواجه شد.
در جریان دادوستدهای دیروز بیش از 4میلیارد
و 768میلیون سهم و حقتقدم بهارزشی بالغ بر
3هزار و 466میلیارد تومان در بیش از 479هزار
نوبت مورد دادوســتد قرار گرفت و شــاخص
بورس با افت 10هــزار و 445واحدی در ارتفاع
یکمیلیون و 394هزار و 105واحد قرار گرفت.
بیشترین اثر منفی بر دماسنج بازار سهام در روز
گذشــته به نام نمادهای معامالتی شرکتهای
فوالد مبارکه اصفهان ،ســرمایهگذاری تامین
اجتماعــی و صنایع پتروشــیمی خلیج فارس
شد و در مقابل شــرکتهای پلی پروپیلن جم،
گروه بهمن و گسترش ســرمایهگذاری ایران
خودرو با رشــد خود مانع افت بیشتر نماگر بازار
سهام شدند.
بر اســاس این گزارش ،در بازارهای فرابورس
ایران هم با معاملــه 962میلیون ورقه بهارزش
 9هزار و 533میلیارد تومان در 291هزار نوبت،
شاخص فرابورس (آیفکس) 181واحد افت کرد
و در ارتفاع 19هزار و 967واحد قرار گرفت.
در این بازار هم روز گذشــته بیشترین اثر منفی
بر شاخص فرابورس به نام نمادهای معامالتی
بیمه پاسارگاد ،پلیمر آریا ساسول و صنعتی مینو
شــد و در مقابل شــرکتهای فوالد هرمزگان
جنوب ،پاالیش نفت شیراز و گروه سرمایهگذاری
میراث فرهنگی دیروز بیشــترین اثر مثبت را بر
این شاخص به نام خود ثبت کردند.

تعیین فرمول قیمت
ساخت مسکن ملی

دبیر کانون سراســری انبوهسازان از دستور رییس جمهور به وزیر
راه و شهرســازی برای برگزاری نشســت با بخش خصوصی در
راستای اجرای نهضت ملی مسکن خبر داد.
فرشــید پورحاجت در خصوص هزینه احــداث هر متر مربع واحد
مسکونی در نهضت ملی مســکن اظهار کرد :قرار است به زودی
انبوه سازان جلسهای با وزیر راه و شهرسازی برگزار کنند تا در آن
در خصوص هزینه تمام شــده و فرمول قیمت ساخت مسکن در
طرح نهضت ملی مسکن تصمیم گیری شود.
وی افــزود :باید با وزارت راه و شهرســازی به همگرایی دســت
یابیم و اقدامات مورد نظر دو طرف میان سازندگان و وزارت خانه
تشریح شود.
دبیر کانون سراســری انجمنهای انبوه ســازان ادامه داد :ارقام
مورد نظر معاونت مســکن و ســاختمان وزارت راه و شهرسازی
برای هزینه احداث مســکن مربوط به طرح اقدام ملی مسکن بود
و از آنجایی که پرونده اقدام ملی بســته شده ،باید به ارقام جدیدی
دست یابیم.
وی تأکید کرد :قیمت تمام شده ساخت هر متر مربع واحد مسکونی
را سازمان برنامه و بودجه اعالم میکند و ما هم به آن پایبند هستیم.
پورحاجت درباره نامه انبوه سازان به رییس جمهور گفت :ماهیت
این نامه ،اعالم آمادگی بخش خصوصی برای اجرای نهضت ملی
مسکن بود ضمن اینکه تقاضای برگزاری نشستی با دولت در این
خصوص داشتیم.
دبیر کانون سراســری انبوه ســازان درباره اعطای تســهیالت
 ۳۶۰هزار میلیارد تومانی گفت :هنــوز ابالغیه بانک مرکزی به
بانکها وارد فاز اجرایی نشده اســت ولی تا جایی که اطالع دارم
برخی بانکها در حال اجرای مقدمات آن هستند.

نان ،سبزیجات و مرغ
در صدر شکایات مردمی

در هفت ماهه امســال ،بیشــترین شــکایات دریافتی مربوط به
گرانفروشــی ،کم فروشــی و تقلب و در بخــش کاال مربوط به
انواع نان ،ســبزیجات و گوشــت مرغ و در بخش خدمات مربوط
به نرخ تعمیــر خودروهای ســبک و رســتورانهای غذاخوری
بوده است.
اطالعات منتشر شــده از سوی سازمان حمایت مصرف کنندگان
و تولیدکنندگان ،در هفت ماهه امســال  ۱۲۱هــزار و  ۸۷۰فقره
گزارش و شــکایت مردمی در خصــوص کاال و خدمات از طریق
ستاد خبری مستقر در ســازمان صنعت ،معدن و تجارت استانها
دریافت شده که از مجموع شکایات رســیدگی شده  ۴۷۵۳فقره
منجر به تنظیم برگ گزارش بازرســی ۶۳۳۱ ،فقره منجر به احراز
نشــدن تخلف و  ۴۴۶۳فقره به علت انجام کار کارشناسی در حال
پیگیری است.
بر اســاس این گزارش از این تعداد شکایات ۱۳ ،هزار و  ۵۳۴فقره
مربوط به کاال و  ۲۰۱۳فقره مربوط به خدمات بوده است.
همچنین در هفت ماهه امســال ،بیشترین شــکایات دریافتی بر
اساس نوع تخلف مربوط به گرانفروشی ،کم فروشی ،تقلب و عدم
درج قیمت و در بخش کاال مربوط به انواع نان ،سبزیجات و گوشت
مرغ و در بخش خدمات مربوط به نرخ تعمیر خودروهای ســبک و
رستوران های غذاخوری بوده است.

آگهی
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 شــماره  140060301051002111هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقردر واحد ثبتی حوزه ثبت
ملک قرچــک تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی خانم ســمیه رحمانی فرزند بیالل
بشــماره شناســنامه  9صادره از زنجان در ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 110
مترمربــع پالک  12644فرعی از  53اصلی واقع در قرچک خریداری از مالک رســمی
آقای عیســی شاهسون بغدادی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در
دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شــود درصورتی که اشــخاص نسبت به صدور سند
مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته 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 ،دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است
درصــورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/9/4 :
خواهد شد.تاریخ انتشار نوبت اول1400/8/19 :
م.الف 10427

رئیس ثبت اسناد و امالک  -محمدرحیم پورراینی

511/1آگهی ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی
بدینوسیله به خانم فهیمه هاشم زهی کد ملی  5630083546فعال مجهول المکان  ،ابالغ
مي شود که آقای محمد براهویی دادخواستی به خواسته الزام به تنظیم سند سواری سمند
به طرفیت شما به شعبه  5شورای حل اختالف خواف ارائه و به کالسه  5/400/416ثبت و
برای روز چهارشنبه مورخه  1400/10/08ساعت  17عصر وقت رسیدگي تعیین گردیده ،لذا
به استناد ماده  73ق -آ -د -م مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار درج میگرد .شما می
توانید قبل از رسیدگی به دبیرخانه شورای حل اختالف شعبه  5شهرستان خواف مستقر در
مجتمع شماره  5به نشانی سنگان – جنب کالنتری مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود نسخه
ثانی دادخواست وضمائم رادریافت و در وقت مقرر جهت رسیدگی در شورا حاضر شوید ،در
صورت عدم حضور غیابا رسیدگی خواهد شد.
مسئول دبیرخانه شعبه  5شورای حل اختالف شهرستان خواف

511/2آگهی تعیین مساحت و متراژ پالک  139فرعی مجزی شده از  -19اصلی
واقع در کهنه قلعه دستجرد قطعه  3درگز بخش  7قوچان
برابر درخواست آقای جهانگیر گرمرود اسفندیاری فرزندتقی مالک قهری ( برابر گواهی انحصار
وراثت شماره  94099757681020496شعبه یک شورای حل اختالف شهر درگز) نه سهم
مشاع از ده سهم ششدانگ یک قطعه باغ میمی و خانه پالک  139فرعی مجزی شده از -19
اصلی واقع در باغات کهنه دستجرد قطعه  3درگز بخش  7قوچان  ،نماینده و نقشه بردار این
اداره در ساعت  9صبح روز یکشنبه مورخه  1400/09/21جهت انجام عملیات نقشه برداری
و تعیین مساحت و متراژ مورد ثبت به محل عزیمت می نمایند .مراتب جهت اطالع و حسب
نیاز حضور مالکین و مجاورین آگهی می گردد .تاریخ انتشار1400/09/04 :
ناصر حسن زاده -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان درگز
511/3آگهی ابالغ موضوع ماده 7و 8حوزه ثبتی بردسکن
در اجــرای بنــد ج ماده  7قانون الحاق موادی به قانون ســاماندهی و حمایت از تولید و
عرضه مسکن اســامی اشخاصی که نســبت به تصرفات آنها در محدوده مسکونی انابد
بخش  4بردسکن بشرح زیر آگهی میگردد:
پالک  -84اصلی اراضی شیرین بخش  4بردسکن
-1ششــدانگ یکباب منزل قسمتی از  -84اصلی به مساحت  167/77مترمربع بنام علی
محمودی فرزند امیر کالسه 4398
لذا مراتب بعلت عدم دسترســی به مالکین آگهی تا چنانچه اعتراض دارند اعتراض خود
را ظرف مدت بیست روز از تاریخ انتشار این آگهی به اداره ثبت اسناد و امالک بردسکن
تســلیم نمایند .متعرضین پس از تســلیم اعتراض به اداره ثبت یکماه مهلت دارند که
دادخواســت خود را به دادگاه تقدیم و گواهی طرح دعوی به ثبت محل ارائه دهند در
غیر اینصورت پس از اتمام مهلت یاد شــده ســند مالکیت مربوطه بنام متصرفین صادر
خواهد شد .تاریخ انتشار1400/09/04 :
غالمرضا گنج بخش -رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بردسکن

511/4آگهی تحدید حدود اختصاصی

آگهی مزایده

آگهی مزایده

در اجــرای بنــد الف ماده  7قانون الحاق موادی به قانون ســاماندهی و حمایت از تولید
و عرضه مســکن اسامی اشخاصی که نســبت به تصرفات آنها در محدوده مسکونی انابد
بخش  4بردسکن بشرح زیر آگهی میگردد:
پالک  – 85اصلی اراضی انابد بخش  4بردسکن
-1ششدانگ یکباب منزل قسمتی از پالک  203فرعی به مساحت  581/30مترمربع بنام
علی محمد خدادادی فرزند غالمرضا کالسه 4150
که در تاریخ  1400/09/27ساعت  9صبح در محل تحدید خواهد شد .لذا مراتب بعلت عدم
دسترسی به مالکین آگهی تا چنانچه اعتراض دارند اعتراض خود را ظرف مدت بیست روز از
تاریخ انتشار این آگهی به اداره ثبت اسناد و امالک بردسکن تسلیم نمایند .متعرضین پس از
تسلیم اعتراض به اداره ثبت یکماه مهلت دارند که دادخواست خود را به دادگاه تقدیم و گواهی
طرح دعوی به ثبت محل ارائه دهند در غیر اینصورت پس از اتمام مهلت یاد شــده ســند
مالکیت مربوطه بنام متصرفین صادر خواهد شد .تاریخ انتشار1400/09/04 :

کالســه9900265مطابق دادنامه 99/04/08 1399132001728414نیابت صادره از
شعبه چهارم شــورای حل اختالف کرج ،در خصوص پرونده اجرایی کالسه 9900265
اجرای احکام مدنی شــورای حل اختالف شهرستان رودســر آقای صادق فتوحی سدر
کوهی محکوم اســت به مبلغ  300/163/645ریال بابت اصل خواســته و سایر خسارات
قانونی در حق حفویردی طهماســبی و مبلغ  15/008/182ریال بابت هزینه اجرایی در
حق دولت که به لحاظ عدم پرداخت محکوم به  ،توسط محکوم علیه یک دستگاه سواری
پراید  131مدل 1390به رنگ ســفید متعلق محکوم علیه تعرفه  ،وفق مقررات از طریق
راهور توقیف فیزیکی گردید .سپس در اجرای دستورات قضایی ارجاع به امر کارشناسی
شد که کارشــناس منتخب اموال منقول توقیف شده محکوم علیه را بشرح ذیل ارزیابی
و توصیف اجمالی نمودند.با توجه به کارشناســی به عمل آمده از خودرو فوق با در نظر
گرفتن مدل و رنگ و اینکه در قســمت درب عقب سمت راننده کمی فرو رفتگی دارد و
بدون رنگ قابل تعمیر بوده و همچنین با توجه به تحقیق از نمایندگی های مجاز قیمت
فعلــی خودرو مذکور  720/000/000معادل هفتــاد و دو میلیون تومان ارزیابی گردیده
اســت .نظریه ارزیابی شــده کارشــناس به طرفین اصحاب پرونده اجرایی وفق ماده 75
قانون اجرای احکام مدنی ابالغ گردید که در فرصت مناســب قانونی هیچکدام از طرفین
به نظر کارشناســی اعتراض ننمودند و مصون از اعتراض قرار گرفت ســپس محکوم که
در جهــت فروش اموال توقیفی از طریق مزایده در اجرای ماده  114قانون اجرای احکام
مدنی برای تاریخ  1400/09/28روز یکشــنبه ســاعت  9الــی  11صبح در وقت اجرای
احکام مدنی شورا دادگســتری رودسر انجام خواهد شد ده درصد مبلغ مورد مزایده فی
المجلس وصول مابقی مبلغ ظرف مدت کمتر از یک ماه دریافت خواهد شــد در صورت
عدم پرداخت  ،مابقی مورد مزایده در فرصت تعیین شــده قانونی ،ده درصد وصول شده
بنفع دولت ثبت و ضبط می گردد.خریداران می توانند وفق مقررات قانونی پنج روز قبل
از حلول جلســه مزایده از اموال مورد حکــم مزایده بازدید بعمل آورند مزایده (از قیمت
ارزیابی شده شروع ) کســانیکه باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند برنده مزایده شناخته
و محســوب خواهند شد .کلیه هزینه های متعلقه به عهده خریدار مزایده می باشد  .این
آگهی برای یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار وفق ماده  118قانون اجرای
احکام مدنی درج و منتشــر می گردد  .انجام جلســه مزایــده در حضور نماینده محترم
دادستان انجام خواهد شد.

کالســه 9900922در خصوص پرونده به شــماره بایگانی 9900922مبنی بر فروش
ماتــرک مرحوم مهدی کارآمد کســمائی در خصوص دعوی خانمها افســانه،طلیعه و
فضه شهرت جملگی کارآمد کســمائی بطرفیت آقایان علی،قسمت و سهراب شهرت
جملگی کارآمد کســمائی واقع در قریه جیرمحله کســماء و کارشناســی آن توسط
کارشــناس محترم اینک در مورخ 1400/10/01از طریق مزایده به فروش می رسد.
حدود ومشــخصات امالک مورد ارزیابی:امالک ماترک مرحوم مهدی کارآمد کسمائی
مطابق ســند قطعی به شــماره 144627مورخ 1352/12/1از پالک فرعی شــماره ،
9،14،23،29،38،52،54،56،58،60واقــع در قریه جیرمحله کســماء ســنگ اصلی
61بخش 22گیالن و حســب نقشه ابرازی خوهانها عبارت است از دو قطعه زمین-1:
قطعه اول:برابر نقشه تهیه شده وابرازی عبارت است از یک قطعه زمین محوطه و خانه
و پشــته و صیفیکاری و درختکاری به مساحت کل 18151/44مترمربع مشتمل بر
یکباب خانه روســتایی با زیربنای حدود90مترمربع وبا قدمت حدود 30سال وتقریبا
کلنگی،با دیوار سنگ بلوکی،سربندی چوب و با پوشش ایرانیت سیمانی،دو اتاق خواب
و یک سالن،آشــپزخانه سنتی و سرویس بهداشتی،کل ساختمان گچکاری،سقف لمه
کوبی،کف ســیمانکاری،با امتیازات آب چاه،برق،گاز و تلفن؛درمحوطه و زمین پشــته
و درختــکاری فوق الذکر تعدادی اشــجار غیر مثمر و علفهــای هرز و درختچه های
خاردار مشــاهده می گردد وبا حدودات اربعه:شماال به رودخانه کسماء ،شرقا به زمین
مسعود پورجعفری وزمین آقاجان رمضانی،جنوبا به جاده آسفالت و زمین درختکاری
قســمت کارآمد و زمین درختکاری علی کارآمد و خانــه و محوطه حمید نیازی نیا
و زمیــن کاظم ابراهیمی وغربا به رودخانه کســما محدود میباشــد.از قرار مترمربعی
1/500/000ریال(یکصــد و پنجاه هزار تومان)و جمعا به مبلغ(27/227/160/000دو
میلیارد و هفتصد و بیست و دو میلیون و هفتصد و شانزده هزار تومان)برآورد و ارزیابی
می گردد.قطعه دوم:برابر نقشــه تهیه شــده و ابرازی عبارت است از یک قطعه زمین
پشته وصیفیکاری با تعداد حدود 20اصله درختان غیر مثمر و پوشیده از علفهای هرز
و درخچه های خاردار بمســاحت 614/90مترمربع با حدودات اربعه:شــماال به زمین
درختکاری علی کارآمد،شــرقا به کوچه 4متری علــی کارآمد و در ورای کوچه زمین
درختکاری قســمت کارآمد،جنوبا به جاده آســفالت و غربا بــه خانه و محوطه حمید
نیازی نیا محدود می باشــد از قرار مترمربعی 2/000/000ریال (دویست هزار تومان)
و جمعا به مبلغ 1/229/800/000ریال(یکصد و بیست و دو میلیون و نهصد و هشتاد
هــزار تومان)برآورد و ارزیابی می گردد.ارزش مجمــوع امالک ماترک مرحوم مهدی
کارآمد کســمائی مطابق نقشه تعرفه شده بالغ بر 28/456/960/000ریال(دو میلیارد
و هشــتصد و چهل و پنج میلیون و ششــصد و نود و شش هزار تومان)برآورد،ارزیابی
و تقویــم می گردد.خریداران مــی توانند 5روز قبل از برگزاری مزایده در محل از آن
اموال دیدن کرده و جهت شرکت در خرید در تاریخ 1400/10/01از ساعت 8تا9صبح
روز چهارشــنبه در دفتر این اجرای احکام واقع در دادگستری شهرستان صومعه سرا
حاضر شــوند.فروش از مبلغ ارزیابی شده شروع و برنده کسی خواهد بود که پیشنهاد
کننده باالترین قیمتد بوده و10درصد مبلغ تصویبی را فی المجلس به حساب سپرده
دادگستری واریز و هزینه های مربوطه را متقبل شود.

غالمرضا گنج بخش -رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بردسکن
آگهی مزایده (نوبت اول)

کالســه /9900582م برابــر محتویات پرونــده اجرایــی/9900582م و بــه موجب نیابت
1400/07/25-140068990041610638واصله از شــعبه دوم اجرای احکام مدنی مجتمع
قضائی شــهید مفتح تهران دعوی آقای طالــع با وکالت آقایان مختــاری و الداغی بطرفیت
محمــود گلپرور دایر بر مطالبــه مبلغ 12/613/490/527ریال بعنوان اصل خواســته و مبلغ
630/674/526ریال نیم عشــر دولتی که منتهی به توقیف ششدانگ پالک ثبتی 45فرعی از
20اصلی واقع در روســتای فتحعلی محله بن بست گلپرور پالک 38گردیده.علیهذا این اجرا
قصد دارد ملک موصوف را بشــرح نظریه کارشناسی مورخ 1400/04/17طی مزایده حضوری
بفروش برساند.مورد مزایده:ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین مشتمل بر یک باب خانه
و محوطه بشماره پالک45فرعی از اصلی 20مفروز و مجزی شده از یک فرعی از اصلی مذکور
بخش24گیالن قطعه صفر تفکیکی بمساحت  361مترمربع به شماره سریال /93-536355ب
به مالکیت ششدانگ بنام خانم لیال ثابت گوراب پسی فرزند ایوب به شماره شناسنامه1113و
کدملی 2668852668صادره از فومن با حدود و مشخصات:شــماال:پی اســت مشترک بطول
چهارده متر(14متر)به قطعه2تفکیکی20اصلی و شرقا:فنسی است بطول بیست متر(20متر)
به شماره باقیمانده یک فرعی از 20اصلی و جنوبا :در دو قسمت،اول،پی است بطول 8/85متر
به شــماره باقیمانده فرعی از 20اصلی دوم پی است بطول سه متر به راه و غربا:در دو قسمت
که قسمت دوم آن شــمالی است و در قسمت اول دیواریست بطول 27/6متر به شماره باقی
مانده یک فرعی از 20اصلی دوم،دیواری بطول 5/20متر به شماره باقیمانده فرعی از 20اصلی
می باشد.ب)مشــخصات بنای ساخته شــده بر روی زمین موصوف:بر روی ملک موصوف یک
باب ساختمان مسکونی ویالیی گرســی بلند از اسکلت با مصالح بنایی،فاقد شناژهای افقی و
قائم مسلح،به مساحت حدود یکصد مترمربع با نمای بیرونی پودر خاک سنگ،مشتمل بر یک
تراس مســقف با نرده های چوبی،یک سالن و هال،یک اتاق خواب،سرویس بهداشتی و حمام
بوده است و کف اتاقها با موکت مفروش بوده،نمای داخلی اتاقها گچ کاری و سفید کاری،نمای
زیر ســقف اتاقها لمبه چوبی درب و پنچره های آن چوبی،سربندی ساختمان چوبی و پوشش
شیروانی ساختمان حلب می باشد،ساختمان مسکونی موصوف دارای قدمت باالی بیست سال
بوده و دارای تجهیزات کامل سکونت و زندگی بوده و از امتیازات آب،برق و گاز و کولر اسپیلت
برخوردار می باشــد.ج)نتیجه کارشناســی:با توجه به توضیحات معنون و با توجه به موقعیت
مکانی،مساحت،قدمت بنا،قرارگیری در مجاورت و محوریت منطقه گردشگری قلعه رودخان و
بهره مندی از خدمات شهری و نزدیکی فاصله تا مرکز شهر فومن و مرکز بازار گوراب پس و لحاظ
سایر عوامل ذی مدخل در امر بازاریابی با عنایت به بررسی های بعمل آمده و پس از مشورت
نهایی،بــه نظر این هیئت منتخب دادگاه،ارزش ریالی ششــدانگ عرصه و اعیان و بنای پالک
موصوف جمعا بمبلغ پانزده میلیارد و یکصد و بیست میلیون ریال (14/120/000/000ریال)
تعیین گردیده است.زمان برگزاری مزایده به تاریخ 1400/09/20روز شنبه ساعت 9الی 10صبح
در محل دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان فومن برقرار می باشد مزایده با حضور
نماینده محترم دادستان عمومی و انقالب راس ساعت مقرر از قیمت پایه ارزیابی شده شروع و
به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد%10.قیمت پیشنهادی فی المجلس به حساب
سپرده دادگستری واریز و مابقی حداکثر ظرف مدت یکماه وصول میگردد.خریداران 5روز قبل
از مزایده می توانند صمن هماهنگی با دفتر اجرایی از ملک موصوف بازدید و در صورت تمایل
به خرید ملک با واریز ده درصد قیمت پایه در مزایده شــرکت نمایند.این آگهی فقط در یک
نوبت منتشر خواهد شد.
ح1603اجرای احکام مدنی دادگستری فومن

ح1604دادورز اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف شهرستان
رودسر
511/5رای شورا

کالســه پرونــده  400/279/5خواهان :موســی امیــری زاد فرزنــد غالمعلی کد ملی
 0703277928محل اقامت  :ســنگان خیابان شــهید رجائی -خوانده -1 :حسن رضا
دانــش فرزند علیرضا محل اقامت :بیرجند خیابان مدرس  ،خوانده  -2 :حمید مهموئی
فرزند رضا محل اقامت  :مجهول المکان  -موضوع :تنظیم سند -رای شورا :در خصوص
دادخواســت خواهان آقای موســی امیری زاد فرزند غالمعلی به طرفیت خواندگان -1
حســن رضا دانش فرزند علیرضا  -2حمید مهموئی فرزند رضا به خواسته صدور حکم به
الزام به حضور در یکی از دفاتر اســناد رســمی و تنظیم سند رسمی انتقال یک دستگاه
سواری سمند به شماره شهربانی  15ل  – 424ایران  52مقوم به بیست میلیون تومان با
توجه به مستندات و مندرجات پرونده و اظهارات خواهان و وجود قولنامه های تنظیمی
بین خواهان و خوانده ردیف اول و توجها به استعالمات صورت گرفته و محتویات پرونده
که ســند به نام خوانده ردیف دوم می باشــد و عدم حضور خوانده ردیف اول و دوم در
جلسه شورا مستندا به ماده  198از قانون آیین دادرسی مدنی خوانده ردیف دوم را ملزم
به انتقال ســند اتومبیل فوق به نام خواهان و پرداخت هزینه دادرســی در حق خواهان
محکوم می نماید لیکن در خصوص خواســته خواهان به طرفیت خوانده ردیف اول قرار
رد دعوی خواهان را صادر و اعالم می نماید .این رای غیابی وظرف مدت بیست روز قابل
واخواهی در همین شــورا و پس از آن ظرف مدت بیست روز قابل تجدید نظر در دادگاه
عمومی شهرستان خواف می باشد.
مصطفی عرب -قاضی شورا حل اختالف شعبه  5سنگان
مفقودی
برگ ســبز خودرو ســواری پژو  206تیپ:آریان مدل 1390:رنگ سفید روغنی شماره
موتور 15090026185:وشماره شاسی ۳۳۴۴۹۳BJ۴FD۴۱NAAP:وشماره پالک
576-24:ب 78به نام رضا علی پورسعدانی مفقود گردیده از درجه اعتبار ساقط میباشد.
خرمشهر

ح1605دادورز اجرای احکام مدنی صومعه سرا-حبیبی
رونوشت آگهی حصروراثت

آقای شــاهرخ طالئی دارای شناســنامه شــماره  1349بشرح دادخواســت به کالسه
001129ش5ح از ایــن دادگاه گواهــی حصــر وراثت نموده و چنیــن توضیح داده که
شادروان عبدالکریم طالئی بشناسنامه شماره  178مهاباد درتاریخ  1400/08/4اقامتگاه
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آنمرحوم منحصر اســت به -1 :شاهرخ طالئی فرزند
عبدالکریم دارای ش ش  1349پسر متوفی  -2شورش طالئی فرزند عبدالکریم دارای ش
ش  1455پسر متوفی  -3آرمان طالئی فرزند عبدالکریم دارای ش ش 2860234195
پســر متوفی -4پروانه طالئی فرزند عبدالکریم دارای ش ش  490دختر متوفی  -5پری
طالئی فرزنــد عبدالکریم دارای ش ش  937دختر متوفــی  -6فاطمه نویدی نعلبندی
فرزنــد عزیز دارای ش ش  15679زوجــه متوفی  .اینک با انجام تشــریفات مقدماتی
درخواســت مزبور در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکســی اعتراض دارد و یا وصیتنامه
از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و
اال گواهی صادر خواهد شد.
 -1192رئیس شعبه پنجم شورای حل اختالف شورای حل اختالف
شهرستان مهاباد -ایوبی

