4
شنبه
 24اردیبهشت1401
HEMAYATONLINE.
IR

شماره 5311

اخبار کوتاه

 3عامل رشد نرخ چهارچرخ ها بررسی شد

پیشبینیریزشقیمتخودرو باشروعواردات
بتوانند نیازهای جامعه را برطرف کنند؛ عدد کام ً
ال
بستگی به این دارد که ما چقدر شکاف داشته باشیم
و طبع ًا وقتی خودروسازان داخلی هم کیفیت و هم
تیراژ را باال ببرند قطعــا میتوانیم بگوییم واردات
محدودتری را خواهیم داشت.

اقتصادی
چهره ها

آغاز عملیات اجرایی ۲۵طرح عظیم نفتی
در سال ۱۴۰۱
جواد اوجی ،وزیر نفت گفت :تالشمان
این است  ۴۸طرح کالن و اولویتدا ِر
نیمهتمام در صنعت نفــت را تا پایان
امسالباسرمایهگذاری ۱۳میلیارددالر
تکمیل و به بهرهبرداری برسانیم.
وزیر نفت با اشــاره به اینکــه در  ۹ماه
نخست اســتقرار دولت سیزدهم این
وزارتخانه موفق شده اســت با بهرهگیری از توان هلدینگهای بزرگ نفتی و
پتروشیمی،ظرفیتمالیبانکهاهمچنینمذاکرهباشرکتهایمعتبربی نالمللی
بیش از  ۵۰قرارداد و تفاهمنامه به ارزش بیش از  ۱۶میلیارد و  ۷۰۰میلیون دالر
امضاکند،گفت:اولویتاینپروژههاشاملتوسعهمیدانهایمشترکنفتوگاز،
جمعآوری گازهای مشعل ،توسعه زنجیره ارزش پاالیشگاهی و نیز بهرهگیری
از توان شرکتهای دانشبنیان و سازندگان داخلی بوده است .اوجی با تأکید بر
اینکه بر اساس سیاستهای اصولی و کالن دولت ،اولویت ما تکمیل پروژههای
نیمهتمام خواهد بود ،افزود :همسو با این موضوع تالشمان این است  ۴۸طرح
کالن و اولویتدا ِر نیمهتمام در صنعت نفت را تا پایان امسال با سرمایهگذاری
 ۱۳میلیارددالرتکمیلوبهبهرهبرداریبرسانیمودرهمینسالعملیاتاجرایی
 ۲۵طرح عظیم با سرمایهگذاری ۳۰میلیارد دالر را آغاز کنیم.

حجم قاچاق کاال به 18میلیارد دالر رسید
علی مویدی خرم آبادی ،رییس ستاد
مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز گفت:
ارز قاچاق ورودی و خروجی کشور در
سالهایاخیربهحدود 18میلیارددالر
رسیده است.
وی گفت :ارز ترجیحی در کشــور ما
یکی از عوامل اصلی شــکلگیری
قاچاقمعکوسدرکشوراست.دادنارزترجیحیبهوارداتمواداولیهکاالهای
اساسی در واقع باعث شده بود که قیمت عرضه کاالهای اساسی در کشور ما
به پایین ترین رقم برسد و به لحاظ شرایطی که در کشورهای همجوار وجود
دارد ،متاسفانه این تفاوت قیمت کاالهای اساسی در داخل و خارج از کشور
زمینه را فراهم آورده بود تا بخشی از کاالهای اساسی به کشورهای همجوار
قاچاق شود .رییس ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز افزود :متاسفانه با وجود تمام
اقدامات انجام شده این بستر همچنان برای خروج کاالهای اساسی به خارج
از کشور فراهم اســت ،به عنوان مثال یک بطری روغنی که در کشور ما به
قیمت 13هزار و 800تومان عرضه میشد ،در کشور پاکستان به قیمت150
هزارتومانبهفروشمیرسیدوماشاهدبودیمکهبرخیافرادنیازمندبافروش
فقط 10لیتر روغن در خارج از مرزها مبلغی را کسب میکردند.

از ابتدای سال جاری ،منحنی قیمت خودرو شیبی صعودی داشت .کارشناسان و فعاالن بازار انتظارات تورمی ،صعود قیمت ارز و کمبود عرضه را
گروه
از دالیل این مساله عنوان کردند .با توجه به تصمیم جدید دولت ،مبنی بر آزادشدن واردات خودرو ،پیش بینی می شود ترمز افزایش قیمت ها در
اقتصادی
اینبازارکشیدهشود.هرچندتمامشدنفرآینداداریوشروعوارداتزمانبرخواهدبود،امااینتصمیمازهم اینکنیزمیتواندزمینهسازکاهش
آهنگرشدقیمتهاباشد.کارشناسانمیزانکاهشقیمتخودروهایداخلیباآزادسازیوارداترا 20تا 30درصدومقدارریزشقیمتخودروهای
خارجی را تا 50درصد پیش بینی کرده اند .هر چند برای تحقق این امر شرایط حاکم بر اقتصاد کشور را نیز باید لحاظ کرد.
اواخر سال  97بود که براساس مصوبه سران قوا به
علت محدودیتهای ارزی ،واردات خودرو به مدت
 3سال ممنوع شــد .در حال حاضر این ممنوعیت
 3ساله تا پایان اردیبهشــت ماه تمام میشود و با
تأکید دســتگاه های مختلف قرار اســت مصوبه
واردات خودرو تعریف و به دنبــال آن واردات آزاد
شود تا التهابات بازار خودرو برطرف و تقاضا و عرضه
مدیریت شود .در همین ارتباط مهدی دادفر ،دبیر
انجمن واردکنندگان خــودرو در خصوص پیش
نویس واردات خودرو که قرار است از سوی وزارت
صنعت تهیه و طی روزهای آینده اعالم شود ،گفت
 :این پیش نویس در راستای ماده 4طرح ساماندهی
صنعتخودروتهیهمیشودوقراراستبراساسآن
بهجایخودروهایلوکسبرایعموممردمواردات
خودرو انجام شود.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با اعالم اینکه در
این پیش نویس قرار است الزامات صادرات خودرو
وقطعاتنیزتعریفشود،افزود:البتهتاکیدشدهسایر
کاالها نیز امکان صادرات داشته باشند اما صادرات
آنهابرایحفظترازتجاریبایدباتاییدوزارتصنعت
باشد تا در ادامه آن واردات خودرو انجام شود.
وی اضافه کرد :همچنان قوانین تعرفهای ،عوارض
و استانداردها بر واردات خودرو حاکم است و تغییری
در این رابطه انجام نشده است.

511/8هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی()2/31
آگهــی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی
و ساختمانهای فاقد سند رسمی  -1برابر رای شماره  140160306005000788هیات اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مستقر
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نیشــابور تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم ســیمین
ســجادیان فرزند حسن بشماره شناســنامه  1400صادره از نیشابور در یک باب ساختمان به
مســاحت  149/38متــر مربع پالک  974فرعی از  231اصلی واقــع در اراضی مرتضی آباد
بخش  2نیشــابور خریداری از مالک رســمی آقای حسن سجادیان محرز گردیده است -2 .
برابر رای شماره  140160306005000797هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نیشابور
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مریم بکائیان فرزند محســن بشــماره شناسنامه
 518صادره از نیشابور در یک باب ساختمان به مساحت  100/10متر مربع پالک  230اصلی
واقع در اراضی حاج کاظمی بخش  2نیشابور خریداری از مالک رسمی آقای صفر علی کندو
محرز گردیده اســت  -3 .برابر رای شــماره  140160306005001068هیات اول موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مستقر در واحد
ثبتی حوزه ثبت ملک نیشابور تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم فاطمه بهادر فرزند
عبدالوهاب بشــماره شناسنامه  41115صادره از نیشابور در یک باب ساختمان به مساحت
 113/16متر مربع پالک  112فرعی از  232اصلی واقع در اراضی نجف آباد بخش  2نیشابور
خریداری از مالک رســمی خانم اشــرف امیریانی محرز گردیده است  -4 .برابر رای شماره
 140160306005001646هیــات اول موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نیشابور تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حمید شــجاعیان فرزند محمد اسمعیل بشماره شناسنامه
 30180صادره از نیشــابور در یک باب ساختمان به مساحت  624متر مربع پالک  77فرعی
از  106اصلی واقع در اراضی چشمه مراد بخش  12نیشابور خریداری از مالک رسمی خانم
نصرت خانم پوستچی محرز گردیده است  -5 .برابر رای شماره 140160306005000959
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نیشــابور تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای
محمد مهدی قربانی فرزند محمدناصر بشــماره شناســنامه  1104صادره از نیشــابور در
یک باب ســاختمان به مســاحت  271/35متر مربع پالک  164فرعی از  100اصلی واقع در
اراضی کفدک بخش  12نیشــابور خریداری از مالک رســمی آقای محمد صادق اشتهادی
محرز گردیده اســت  -6 .برابر رای شــماره  140160306005000960هیات اول موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مستقر در واحد
ثبتــی حوزه ثبت ملک نیشــابور تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضــی آقای محمد مهدی
قربانی فرزند محمدناصر بشماره شناسنامه  1104صادره از نیشابور در یک باب ساختمان به
مساحت  40/75متر مربع پالک  164فرعی از  100اصلی واقع در اراضی کفکدک بخش 12
نیشابور خریداری از مالک رسمی آقای محمد صادق اشتهادی محرز گردیده است  -7 .برابر
رای شــماره  140160306005000957هیات اول موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نیشابور
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حامد عمارلو فرزند نعمت اله بشــماره شناســنامه
 2صادره از نیشــابور در یک باب ســاختمان به مساحت  129/85متر مربع پالک  67فرعی
از  11اصلی واقع در اراضی گذر چهارباغ بخش  12نیشــابور خریداری از مالک رسمی آقای
خانم آمنه یگانگی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله
 15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی
داشــته باشند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این
اداره تســلیم و پس از اخذ رســید  ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض  ،دادخواست
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند  .بدیهی اســت در صو.رتی انقضای مدت مذکور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد  )1145(.تاریخ انتشار نوبت اول
 1401/02/24تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/03/08
سید ابوالفضل حسینی -رییـس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور
511/9رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربــه اینکه خانم دل آرام مهر اوزان داراي شناســنامه شــماره  0731225236به شــرح
دادخواست به کالسه  1/0100143از این شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین
توضیح داده که شادروان نور احمد نبائی به شناسنامه  0731225767در تاریخ 1400/4/27
در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراســت به-1 :
دل آرام مهــر اوزان ش.م  0731225236ت.ت  1349/9/5صادره از تربت جام محمودآباد
علیا همسر متوفی  -2ساجده نبائی ش.م  0720522821ت.ت  1374/9/13صادره از تربت
جــام فرزند متوفی -3پروانه بنائــی ش.م  0720396794ت.ت  1373/3/13صادره از تربت
جام فرزند متوفی  -4ستایش نبائی ش.م  0721450539ت.ت  1390/11/17صادره از تربت
جــام فرزند متوفی  -5حوریه نبائــی ش.م  0721202421ت.ت  1387/3/6صادره از تربت
جام فرزند متوفی  -6هانیه بنائی ش.م  0721013181ت.ت  1384/2/7صادره از تربت جام
فرزند متوفــی  -7ابوذر بنائــی ش.م 0720683246ت.ت  1378/8/12صادره از تربت جام
فرزند متوفی  - 8ســمانه بنائی ش.م  0720570212ت.ت  1376/5/3صادره از تربت جام
فرزنــد متوفی .مرحوم به جز ورثه فوق ورثه دیگری ندارد .اینک با انجام تشــریفات مقدماتي
درخواست مزبور را به استناد ماده  362ق امور حسبي یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي
اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشــد از تاریخ نشــرآگهي ظرف یک ماه به شورا
تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد.
قاضی شورا -شعبه یک شوراي حل اختالف شهرستان تربت جام

دادفر با انتقــاد از اینکه در راســتای تدوین پیش
نویــس واردات خودرو جلســات مختلفی برگزار
شده اما از انجمن های ذیربط هیچ مشورتی در این
رابطه صورت نگرفته است ،گفت :در نهایت بعد از
رایزنیهای بسیار ما توانستیم یک نماینده از خود را
در جلسه اخیر وزارت صنعت ارسال کنیم اما نکته
اینجاست وزارت صنعت باید برای تصویب قوانین
و مصوبات مختلف نظر اهالی فن را هم جویا شود.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در خصوص تاثیر
وارداتخودروبرقیمتبازارنیزگفتبهنظرمیرسد
ازهمانماهاولماشاهدکاهشقیمتهاباشیمچرا
که واردات خودرو شوک به بازار وارد میکند .با توجه
به قیمت خودروهای وارداتی در آینده بازار به ثبات
خواهد رسید .وی تاکید کرد :به نظر می رسد اولین
خودروهای وارداتی اواخر شــهریورماه راهی بازار
شوند چراکه تجربه ثبات کرده تا اجرایی شدن این
گونهمصوباتتعللهایبسیاریصورتمیگیرد.
پر کردن خأل۵۰۰هزار دستگاهی بازار
خودرو با واردات
علی اکبر تاالرپشتی ،رییس کمیسیون صنایع و
معادن مجلس شــورای اسالمی نیز در خصوص
واردات خودرو گفت :با بررســی کمیسیونهای
مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب شد دولت

511/10رونوشت آگهي حصر وراثت

نظربه اینکه آقاي میثم اصالحی داراي شناســنامه شــماره 0731736869به شرح دادخواست به
کالســه  2/0100154از این شــورا درخواســت گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که
شــادروان براتعلی اصالحی به شناسنامه  737در تاریخ  1390/6/29در اقامتگاه دائمي خود بدرود
زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراســت به -1 :غالمعلی اصالحی فرزند براتعلی ش.م
 0731709225ت.ت  1353/1/1صــادره از تربت جام فرزند متوفی  -2زهرا اصالحی فرزند براتعلی
ش.م  0731713028ت.ت  1354/12/8صادره از تربت جام فرزند متوفی  -3مسلم اصالحی فرزند
براتعلــی ش.م  0731726715ت.ت  1357/11/22صــادره از تربت جــام فرزند متوفی  -4مهدی
اصالحی فرزند براتعلی ش.م  0730086151ت.ت  1349/4/1صادره از تربت جام فرزند متوفی -5
معصومه اصالحی فرزند براتعلی ش.م  0730086161ت.ت  1350/10/1صادره از تربت جام فرزند
متوفــی  -6میثم اصالحی فرزند براتعلی ش.م  0731736869ت.ت  1359/6/1صادره از تربت جام
فرزند متوفی  -7شهر بانو اصالحی فرزند براتعلی ش.م  0731861035ت.ت  1343/10/2صادره از
تربــت جام فرزند متوفی  -8کبری اصالحی فرزند براتعلی ش.م  0730177254ت.ت 1322/12/1
صادره از تربت جام فرزند متوفی  .اینک با انجام تشــریفات مقدماتي درخواســت مزبور را به استناد
ماده  362ق امور حســبي یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکســي اعتراضــي دارد و یا وصیتنامه از
متوفي نزد او باشد از تاریخ نشرآگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد.
قاضی شورا -شعبه دو شوراي حل اختالف شهرستان تربت جام
511/11رونوشت آگهي حصر وراثت

نظربه اینکه آقاي حســین سرخســی خیرآبادی داراي شناسنامه شــماره  0730964396به شرح
دادخواست به کالسه  3/0100095از این شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح
داده که شادروان شیر محمد سرخسی خیرآبادی به شناسنامه  0730941418در تاریخ 1399/2/6
در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراســت به -1 :حسین
سرخسی خیرآبادی فرزند شیر محمد کد ملی  0730964396ت.ت  1357/1/1صادره از تربت جام
خیرآباد فرزند متوفی  -2اســحق سرخسی خیرآبادی فرزند شــیر محمد کد ملی 0730972038
ت.ت  1352/1/2صــادره تربت جام رحیم بیک فرزند متوفی  -3محمدعلی سرخســی خیرآبادی
فرزند شــیر محمد کد ملــی  0730972046ت.ت  1353/3/3صادره تربت جام رحیم بیک فرزند
متوفی  -4رمضان سرخسی خیر آبادی فرزند شیر محمد کد ملی  0730972054ت.ت 1354/6/5
صادره تربت جام رحیم بیک فرزند متوفی  -5زهرا سرخســی خیر آبادی فرزند شــیر محمد کد
ملی  0732128862ت.ت  1338/1/1صادره تربت جام حســن آباد فرزند متوفی .اینک با انجام
تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را به استناد ماده  362ق امور حسبي یک نوبت آگهي مي نماید
تا هرکســي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشــد از تاریخ نشرآگهي ظرف یک ماه به
شورا تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد.
قاضی شورا -شعبه سه شوراي حل اختالف شهرستان تربت جام
آگهی حصروراثت

آقای علی ســنائی راد فرزند محمدحســن به شماره شناسنامه  5179802555استناد شــهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه
درخواســتی بشــماره  967تقدیم این شورا نموده و چنین اشعار داشته است که شــادروان قیصرخانم پاینده مالفجانی به شماره شناسنامه
 370در تاریخ  1389/12/11در اقامتگاه دائمی خود در شهرســتان ســیاهکل درگذشته و ورثه حین الفوت وی عبارتند از -1 :علی سنائی
راد فرزند محمدحسن به شماره شناسنامه  5179802555پسر متوفی -2اسمعیل عوضی مالفجانی فرزند محمدحسن به شماره شناسنامه
 5179291976پسر متوفی  -3شهرام عوضی مالفجانی فرزند محمدحسن به شماره شناسمامه  5179803489پسر متوفی  -4ایران عوضی
مالفجانی فرزند محمدحســن به شماره شناسمامه  5179802202دختر متوفی  -5شــهین عوضی مالفجانی فرزند محمدحسن به شماره
شناســمامه  5179292492دختر متوفی و متوفی بجز وراث فوق وراث دیگری ندارد،این آگهی برای یکی از جراید کثیر االنتشــار درج می
گردد تا هرکســی نســبت به آن اعتراضی دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد وی می باشد ظرف یک ماه پس از انتشار به شعبه اول شورای
حل اختالف شهرستان سیاهکل تقدیم نماید در غیر این صورت گواهی حصر وراثت صادر خواهد شد.

ح  162قاضی شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان سیاهکل -مهدی زین العابدینی
آگهی حصروراثت

آقای علی ســنائی راد فرزند محمدحســن به شماره شناسنامه  5179802555استناد شــهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه
درخواســتی بشماره  957تقدیم این شــورا نموده و چنین اشعار داشته است که شادروان محمدحسن عوضی مالفجانی به شماره شناسنامه
 230در تاریخ  1388/11/03در اقامتگاه دائمی خود در شهرســتان ســیاهکل درگذشته و ورثه حین الفوت وی عبارتند از -1 :علی سنائی
راد فرزند محمدحسن به شماره شناسنامه  5179802555پسر متوفی -2اسمعیل عوضی مالفجانی فرزند محمدحسن به شماره شناسنامه
 5179291976پسر متوفی  -3شهرام عوضی مالفجانی فرزند محمدحسن به شماره شناسمامه  5179803489پسر متوفی  -4ایران عوضی
مالفجانی فرزند محمدحســن به شماره شناسمامه  5179802202دختر متوفی  -5شــهین عوضی مالفجانی فرزند محمدحسن به شماره
شناسمامه  5179292492دختر متوفی  -6قیصرخانم پاینده مالفجانی فرزند میرزاعلی به شماره شناسنامه  5179287707همسر متوفی و
متوفی بجز وراث فوق وراث دیگری ندارد،این آگهی برای یکی از جراید کثیر االنتشــار درج می گردد تا هرکسی نسبت به آن اعتراضی دارد
یا وصیت نامه ای از متوفی نزد وی می باشد ظرف یک ماه پس از انتشار به شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان سیاهکل تقدیم نماید
در غیر این صورت گواهی حصر وراثت صادر خواهد شد.

ح  163قاضی شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان سیاهکل -مهدی زین العابدینی
قوه قضائیه -شورای حل اختالف استان گیالن

فرم بند  1ماده (11چک – غیابی) – خواهان /وکیل خواهان :محســن کاظمی با وکالت آقای نادر امجدی آدرس لنگرود میدان اصلی
شــهر ابتدای ماهی فروشان قصابی کاظمی  09183374390خوانده /وکیل خوانده :ســید جواد طاهری نژاد آدرس :مازندران تنکابن
میرشــمس الدین ســمت مسجد جنب ســوپرمارکت جامع منزل شخصی 09111944886خواســته  :مطالبه چک .نظریه سورا مورخ
 96/9/20در وقت فوق العاده جلسه شورا بتصدی امضاء کنندگان ذیل متشکل است و پرونده کالسه /434چ96/1تحت نظر قرار دارد.
با عنایت به محتویات پرونده و عدم حصول ســازش فیمابین و اینکه موضوع مخمومه از حیث صدور حکم در صالحیت شــورا می باشد.
لذا در اجرای ماده  26قانون شــوراهای حل اختالف نظریه خویش را بشــرح ذیل اعالم می نماید.نظریه شــورا:با توجه به دادخواست
تنظیمــی و اظهارات وکیل محترم خواهان و خوانده بــه دلیل عدم دریافت اخطاریه با توجه به تطابق آدرس اخطاریه با آدرس اعالمی
توســط بانک و وجود چک به شــماره  96/9/12 -607906در دست خواهان شــورا تقاضای صدور حکم بر محکومیت خوانده به مبلغ
 200.000.000ریال اصل خواســته و  2.500.000ریال هزینه دادرسی در حق خواهان را دارد.دفتر مراتب متعقبا به نظر قاضی شورا
برســد :رئیس شعبه یک شــورای حل اختالف لنگرود نژادقربان عضو شعبه جوادی نیا عضو شــعبه – بتاریخ  96/9/25پرونده کالسه
فوق تحت نظر قرار دارد  .با عنایت به عدم حصول ســازش فیمایبن اصحاب دعوا  ،یا اخذ نظریه کتبی اعضاء شــورا بشرح ذیل مبادرت
بــه صدور حکم می نماید« .رای قاضی شــورا» در خصوص دعوی خواهان محســن کاظمی با وکالت نــادر امجدی فرزند رضا بطرفیت
خوانده ســید جواد طاهری نژاد فرزند اســماعیل بخواسته مطالبه مبلغ  200.000.000ریال وجه فقره چک به شماره  607906مورخ
 96/9/12عهده بانک موسســه مالی اعتباری مهر شــعبه لنگرود از حساب 644510600448318متعلق به خوانده به انضمام خسارت
قانونی  /خســارت تاخیر تادیه بشــرح منعکس در دادخواســت تقدیمی نظــر به اینکه خواهان با تقدیــم فتوکپی مصدق چک موضوع
خواســته و گواهی عدم پرداخت وجه آن به علت کســر موجودی تقاضای رســیدگی و صدور حکم دارد .با عنایت به اینکه وجود اصل
چک در ید خواهان داللت بر بهاء دین ظهور به اشتغال ذمه خوانده را دارد و از جهتی خوانده دفاع موثری مبنی بر برائت ذمه خویش
بعمل نیاورده .لذا شــورا دعوی خواهان را محمول بر صحت تلقی و با اســتصحاب بقاء دین مستندا به مواد  310و  313قانون تجارت و
مواد  198،519،522آئین دادرســی مدنی خوانده محکوم است به پرداخت مبلغ  200.000.000ریال مبلغ چک و مبلغ 2.500.000
ریال بابت هزینه دادرســی و نیز خســارات تاخیر تادیه طبق شاخص اعالمی از سوی بانک مرکزی و حق الوکاله وکیل در حق خواهان
صادر و اعالم می شــود .رای صادره غیابی و ظرف بیســت روز قابل واخواهی در این شعبه و ســپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظر
خواهی در دادگاههای عمومی شهرســتان لنگرود می باشد96/9/25 .

ح  165قاضی شعبه یک شورای حل اختالف لنگرود – مجتبی طاهری

خودروهایی را که کممصرف و ایمن هستند بدون
سقف وارد کند .امروز خأل 500هزارخودرویی در
بازار احساس میشــود که با واردات ،فضا رقابتی
میشود.
سازو کار واردات خودرو
عالوه بر ایــن منوچهر منطقی ،معــاون صنایع
حمل و نقل وزارت صمت نیــز در این باره گفت:
پیش بینی ما این است که با شروع واردات و ادامه
آن ،قیمتها آرام آرام به آن حد عقالنی که مشتری
انتظار دارد ،نزدیکتر شود.
وی افزود :برای واردات خودرو نمیتوانیم به طور
کامل از منابع بانک مرکزی استفاده کنیم ،بنابراین
پیشنهاد شد که سرمایه گذاران میتوانند در زنجیره
ارزش خودرو چه در قطعات و چه در زیر مجموعهها
سهیم باشند و همچنین مشوقهای صادراتی نیز
تعریف شد برای کسانی که طیفی از محصوالت
را صادر میکننــد در ازای صادرات با مجوز بانک
مرکزی بتوانند واردات کنند.
وی دربــاره میزان واردات و تاثیر کیفیتی و قیمتی
روی تولیدات داخلی افزود :به عنوان مثال نیاز بازار
 2میلیون دستگاه خودرو است منتها خودروسازها
یک و نیم میلیون تولید میکنند و برای اینکه بازار
بهتعادلبرسدبایدجمعتولیدداخلیوجمعصادرات

واردات خودرو بدون سقف
رضا فاطمی امین ،وزیر صنعت هم با اعالم اینکه
مصوبه واردات خودرو هفته آینده نهایی خواهد شد،
تاکید کرد :محدودیتی در واردات نخواهیم داشت
و همزمان بــا واردات و همچنین افزایش عرضه
خودروســازان داخلی ،بخش عمدهای از تقاضای
بازار پاســخ داده خواهد شد .هماهنگیهای الزم
انجام شده تا این واردات در اسرع وقت انجام شود،
اما دولت ،واردکننده نخواهد بود بلکه شــرایط را
تسهیلخواهیمکرد.
وزیــر صنعت گفــت :اولین نکته این اســت که
تمرکز ما بر واردات خودروهای اقتصادی اســت.
در ســالهای پیش از  ،1397عمدتا خودروهای
لوکس ،گرانقیمت و تجمالتی وارد میشــد که
بخش خاصی از آن بهره میبردند اما تمرکز ما در
این دوره بر این است که خودروهای اقتصادی برای
استفاده عموم وارد شود و هم اینکه این نقیصه در
کشور برطرف شود.
وزیر صنعــت ،معدن و تجــارت در رابطه با زمان
واردات خودرو و اینکه چه افرادی صالحیت واردات
خواهند داشت ،اعالم کرد :مصوبه ،این هفته خواهد
شد .هماهنگیها با دستگاههای مختلف در حال
انجام است تا واردات در اسرع واردات صورت گیرد
و اینطور نباشد که ماهها طول بکشد .حتی در حال
حاضر که مصوبه نهایی تایید نشده و هفته جاری
به صورت رســمی مصوب خواهد شــد ،مسیرها
کنترل شده ،موانع احتمالی بر سر واردات ،ارزیابی
شده است .شرایط تسهیل خواهد شد و تدابیر الزم
اتخاذ میشود.
وی گفت :واردات خودرو شرایطی خواهد داشت،
شرایط ســابق وجود دارند و شــرایط جدیدی نیز
اندیشیدهشدهاست.بهطورمثالطبیعتاخودروهای
وارداتی باید خدمات پس از فروش داشته باشند یا
مســیرهای متفاوتی در نظر گرفته شــده است و
صالحیتهایی که از قبل بوده،تداوم خواهدداشت؛
اما منابع تامین مالی ،متنوع شده است و بخش قابل
توجهی از طریق منابع خارجی تامین خواهد شد تا
کمککننده به تراز ارزی کشور نیز باشد.
کارشناسانافزایشرقابتونظارتبرنحوهعملکرد
و عرضه خودروسازان را از مهمترین راهکارهای،
ساماندهیبازارخودرومیدانند؛امریکهدرصورت
برنامه ریزی صحیح برای واردات ،در بازار خودرو
محقق می شود.

آگهی مزایده

کالسه  0100188در خصوص کالسه  0100188اجرای احکام مدنی حقوقی دادگستری شهرستان صومعه سرا در خصوص حکم به فروش
مال مشاع ( یک قطعه زمین محصور به مساحت  550مترمربع با کسر حریم شوارع و نهر مجاور با کاربری مسکونی ) واقع در روستای پایین
بلگور – خیابان الله – حدشمالی کوچه بن بست بیتا پالک  36ملک مورد نظر پس از ارزیابی توسط کارشناس رسمی دادگستری اینک از
طریق مزایده بفروش می رسد .مشخصات ملک :ششدانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت حدود  550مترمربع فاقد سابقه ثبتی (با کسر
حریم شــوارع و نهر مجاور با کاربری مســکونی که در عرصه ملک مذکور باب منزل مسکونی ویالیی دو خوابه با سالن پذیرایی داخل و ایوان
بیرونی – ســقف حلبی بر روی ســازه چوبی سبک – با درب و پنجره چوبی – سرویس بهداشتی بیرونی واقع در حد شمال شرقی  -دارای
امتیازات آب ،برق و گاز و در حد غرب و شــمال و جنوب محصور با دیوار بلوک ســیمانی و در حد شرق محصور با پرچین و سیم توری – با
تعدادی معدود از اشــجار مرکبات و ازگیل دســت کاشــت – با درب فلزی ماشین رو در حد جنوبی می باشد .حدود اربعه ملک موصوف به
شرح زیر است -1 :شمال همجوار با نهر عمومی و ورای آن دیوار بلوک سیمانی متعلق به ملک رحیم جا – شرق همجوار با خانه و محوطه و
باغ سبزی کاری آقای انوش دژند – جنوب همجوار با دکان انوش دژند و کوچه بن بست بیتا – غرب همجوار با راه عمومی و حریم ان .ارزش
ششــدانگ عرصه و اعیان ملک مذکور با در نظر گرفتن جمیع جهات به مبلغ نه میلیارد ریال (نهصد میلیون تومان) ارزیابی گردیده اســت.
ملک مذکور از طریق مزایده با حضور نماینده دادستان در تاریخ  1401/03/11از ساعت 9الی  10در شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری
صومعه ســرا بفروش می رســد طالبین میتوانند در مدت  5روز قبل از برگزاری مزایده در محل از آن پالک دیدن نماید .در روز برگزاری
مزایده هر کس از قیمت پایه باالترین قیمت را پیشــنهاد نماید اموال به وی فروخته خواهد شــد ضمنا خریدار باید فی المجلس  10درصد
قیمت پیشنهادی را از طریق دستگاه کارت خوان مستقر در شعبه پرداخت نماید و همچنین برنده مزایده مابقی مبلغ را باید حداکثر ظرف
مدت یک ماه پرداخت نماید در غیر این صورت مبلغ واریزی به نفع دولت ضبط خواهد شد و کلیه های اجرایی به عهده خریداری می باشد.

ح  166دادورز اجرای احکام حقوق دادگستری شهرستان صومعه سرا -قمری

آگهی مفقودی مدارک خودرو
برگ ســبز و ســند کمپانی خودرو ســواری پیکان تیپ  1600مــدل  1381به رنگ
ســفید  -روغنی به شماره موتور  91128017988و شــماره شاسی  80520901به
شــماره انتظامی ایران 184 -38م  59متعلق به آقای علی فرجی پور مفقود گردیده و
از درجه اعتبار ساقط میگردد.
ساوجبالغ 18 -
مفقودی
برگ سبز خودروسواری پیکان 1600مدل  1383به رنگ سفید روغنی به شماره موتور
 11283139914و شماره شاسی  83492736و شماره شهربانی 271-96ب 31متعلق
به آقای محمد ســلمانیان نژاد دارنده کدملــی  4579045211مفقودگردیده واز درجه
اعتبار ساقط است.
دامغان
آگهی نظریه هیات حل اختالف قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  1401/02/18-140160329011000094صادره از هیات فوق تصرف مالکانه وبال معارض آقای علی حیدری فرزند محمود
درششدانگ یک قطعه باغ با کاربری کشاورزی (که مقدار هفت سهم و چهل و شش دهم از کل هفتادو نه ودو پنجم سهم آن باستثنای بهای
ثمنیه اعیانی )به مســاحت  95652/18متر مربع در پالک  8فرعی باقیمانده از -44اصلی بخش 6دامغان موسوم به رومنان باستناد مالکیت
مشاعی با حدود و مشخصات معین محرز گردیدلذا به لحاظ حفظ حقوق مالکین و عدم دسترسی به سایر مالکین مشاعی در اجرای ماده 3
قانون مزبور معترضین می توانند ظرف مدت دوماه از تاریخ آگهی اعتراض خویش را به اداره ارائه و ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض
به مرجع ثبتی دادخواست خویش را به دادگاه محل وقوع ملک تقدیم و یک برگ گواهی طرح دعوی از دادگاه اخذو تسلیم اداره نمایند در
غیر این صورت سند مالکیت به نام متصرف صادر و تسلیم خواهد شد بدیهی است صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد
بود .تاریخ انتشار نوبت اول1404 /02/24:تاریخ انتشار نوبت دوم1401/03/09:
رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان دامغان مهدی جدیدی

مفقودی
برگ ســبز خــودرو کامیــون باری فلزی ایســوزو تیــپ NPR70Lمــدل 1390به
شــماره شــهربانی 749_83ع47وشــماره موتــور  897614وشــماره شاســی
NAGNPR70PBT031143متعلــق به اینجانب شــا هبا با قنبــری مفقود واز درجه
اعتبار ساقط است
لردگان
مفقودی
اصل ســند کمپانی ســواری پرایــد تیپ صبا مــدل  1376به رنگ ســفید روغنی به
شــماره پالک  396ج  -25ایران  75و شــماره موتور  00024379و شــماره شاســی
 S1412275521504مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.
-12/712
حصروراثت
آقای محمدرضا خدارحمی دارای شناســنامه شــماره  2385به شــرح دادخواســت به کالســه  0100094از این حوزه درخواست گواهی
حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان مراد خدارحمی به شناســنامه شماره  1220در تاریخ  96/6/14در اقامتگاه دائمی خود
بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن متوفی منحصر اســت به  -1 :متقاضی پســر متوفی -2 .ابراهیم خدارحمی به ش.ش  1843پسر
متوفی -3 .حسین خدارحمی به ش.ش  26پسر متوفی -4 .حمیدرضا خدارحمی به ش.ش  2677پسر متوفی -5 .علی خدارحمی به ش.ش
 17پسر متوفی -6 .محمد خدارحمی به ش.ش  2801پسر متوفی -7 .احمد خدارحمی به ش.ش  3566پسر متوفی -8 .ناهید خدارحمی
به ش.ش  1697دختر متوفی -9 .فاطمه حسینی به ش.ش  33همسر متوفی .و ال غیر .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 باشــد از تاریخ نشــر نخستین آگهی ظرف یک ماه
تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
 2420رئیس حوزه شماره  112شورای حل اختالف نهاوند

حصروراثت
آقای امیر فرهاد کیانی دارای شناســنامه شماره  5693به شرح دادخواست به کالسه  0100108از این حوزه درخواست گواهی حصروراثت
نموده و چنین توضیح داده که شادروان درویش کیانی به شناسنامه شماره  1738در تاریخ  97/6/28در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی
گفته و ورثه حین الفوت آن متوفی منحصر است به  -1 :امیرفرهاد کیانی به ش.ش  5693فرزند متوفی -2 .هوشنگ کیانی به ش.ش 5692
فرزند متوفی -3 .فیروز کیانی به ش.ش  4486فرزند متوفی -4 .اســداله کیانی به ش.ش  22فرزند متوفی -5 .یوســف کیانی به ش.ملی
 3961409171فرزنــد متوفــی -6 .گل بدن کیانی به ش.ش  3961409196فرزند متوفی -7 .گل افروز کیانی به ش.ملی 3961396515
فرزند متوفی -8 .پره گل کیانی به ش.ملی  3962323562همســر متوفی و ال غیر .اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را
در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر نخســتین آگهی ظرف یک ماه
تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
 2419رئیس حوزه شماره  115شورای حل اختالف نهاوند

مفقودی
شناسنامه پراید سواری تیپ  131 SLمدل  1391به رنگ سفید به شماره پالک  734ج
 -83ایران  65و شماره موتور  4627235و شماره شاسی  S3412291446652مفقود
و از درجه اعتبار ساقط است.
-12/704

سرمایه گذاری مستقیم
صندوق توسعه ملی در بازار سهام

رییس هیات عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه با اشاره به تصمیم
صندوق توسعه ملی به سرمایه گذاری مستقیم در بازار سهام اعالم
کرد :صندوق توسعه ملی در ازای سود از پیش تعیین شده نسبت به
ســرمایهگذاری  ۱۲هزار و  ۵۰۰میلیارد تومانی در بازار سهام اقدام
کرده است.
امیرمهدی صبائی ،با اشــاره بــه اینکه صندوق توســعه ملی در
ازای سود از پیش تعیین شده نســبت به سرمایهگذاری  ۱۲هزار و
 ۵۰۰میلیارد تومان در بازار ســهام اقدام کرده است ،اظهار کرد :از
آنجائی که صندوق توسعه ملی سرمایه گذار است ،ماهیت قراردادی
که با امضای صندوق تثبیت بازار ســرمایه رسیده ،محرمانه است؛
یعنی مبادله قرارداد به صورت محرمانه انجام شــده است؛ هرچند
که صورت های مالی صندوق تثبیت طبق برنامه ریزی انجام شده
و پس از اخذ مجوزهای مربوطه قرار اســت به زودی افشــا شود و
پس از آن نرخ و شرایط قرارداد در یادداشت های صورت های مالی
منتشر شده قابل مالحظه است.
وی درمورد اینکه صندوق توسعه ملی اعالم کرده است قصد دارد
به صورت مستقیم در بازار سرمایه ،سرمایه گذاری کند ،گفت :این
صندوق سیاست گذاری کرده اســت تا عالوه بر منابعی که تحت
عنوان معادل ریالی یک درصــد از منابع خود را در صندوق تثبیت
سپرده گذاری کرده ،سرمایه گذاری های دیگری در بورس اوراق
بهادار انجام دهد و صندوق تثبیت در جایگاهی قرار ندارد که درمورد
کم و کیف ســرمایه گذاری صندوق توسعه ملی توضیح دهد اما به
طور کلی صندوق تثبیت می تواند ابزاری برای تسهیل این سرمایه
گذاری باشد.
رییس هیات عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه درمورد مبالغی که
صندوق توسعه ملی تاکنون به حساب صندوق تثبیت بازار سرمایه
واریز کرده است ،توضیح داد :صندوق توسعه ملی مقرر است معادل
ریالی  ۵۱۰میلیون دالر را به حســاب صنــدوق تثبیت واریز کند.
تاکنــون  ۳۹۸۴میلیارد تومان معادل حــدود  ۱۶۸میلیون دالر به
حساب صندوق تثبیت واریز شده است .درواقع صندوق تثبیت ریال
دریافت کرد اما تســعیر و تبدیل آن بر اساس نرخ  ETSروز واریز یا
همان سامانه معامالت الکترونیک بانک مرکزی بود.

افزایش نوسان نرخ سکه و ارز

طبق تحلیل نایب رییس اتحادیه طال و جواهر تهران از وضعیت یک
هفته اخیر بازار ســکه و طالی داخلی ،علیرغم کاهش  ۳۴دالری
قیمت اونس جهانی ،افزایش نرخ ارز ،منجر به رشد قیمتها در بازار
سکه و طال شد .این در حالیست که همزمان با رشد قیمتها در این
بازار ،میزان تقاضا از عرضه فراتر رفت و همین موضوع مجدداً حباب
سکه را به یک ملیون تومان رساند.
محمد کشتی آرای با اشاره به افزایش  2270تومانی نرخ ارز ،این رشد
را عامل افزایش نرخ سکه و طال در بازار داخلی دانست.
نایب رییس اتحادیه طال و جواهر تهــران گفت :قیمت هر قطعه
ســکه تمام طرح جدید با یک میلیون و  ۲۵۰هزار تومان افزایش
نسبت به ابتدای هفته ،به  ۱۴میلیون و  ۶۰۰هزار تومان و سکه طرح
قدیم با  ۸۰۰هزار تومان افزایش در روز پنجشــنبه به  ۱۳میلیون و
 ۷۰۰هزار تومان رسید .نیم سکه و ربع سکه نیز هر یک  ۵۵۰هزار
تومان افزایش قیمت داشت.
قیمت دالر در بازار روز پنج شنبه به  30هزار و  350تومان نیز رسید،
اما در روز گذشته قیمت دالر به  30هزار و  200تومان کاهش یافت.

مفقودی
برگ سبز و کارت سواری پراید مدل  1386به رنگ نقره ای متالیک به شماره پالک
 518ب  -49ایران  94و شماره موتور  1956973و شماره شاسی S1412286096876
مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.
-12/705
مفقودی
برگ سبز وانت سایپا  151به رنگ سفید روغنی مدل  1395به شماره پالک  342د -32
ایران  75و شماره موتور  M135662603و شماره شاسی NAS451100G4953323
مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.
12/713
آگهی درخواست حصر وراثت

خانم معصومه گرگ فرزند گل جان بشــرح درخواستی که بکالسه-46این شــورا ثبت گردیده درخواست صدورگواهی انحصار وراثت نموده
واعالم داشته که حسن افخمی نیا فرزند محمد بشماره شناسنامه2269826256صادره ازعلی آباد در تاریخ  1401/1/5دراقامتگاه دائمی خود
شهرســتان فاضل آبادفوت نموده وورثه/وراث حین الفوت وی عبارتنداز /عبارتســت از-1افشین افخمی نیا ف حسن ش م3661236458ت
ت1385/3/9فرزندمتوفی-2مریم افخمی نیا ف حســن ش م2260461670ت ت 1387/6/3فرزندمتوفی-3ریحانه افخمی نیا ف حسن ش
م2260667465ت ت1394/ 10/25فرزندمتوفی-4معصومه گرگ ف گل جان ش م3674006294ت ت1363/6/5همسرمتوفی-5فاطمه
گرگ ف غالم ش م3672193501ت ت 1329/7/5مادرمتوفی والغیراینک شورا پس ازانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا یکنوبت
آگهی مینماید تاهرکس اعتراضی دارد ویاوصیت نامه ای ازمتوفی نزد اومیباشد ازتاریخ انتشار آگهی ظرف1ماه به این شورا مراجعه وتقدیم
نماید واال گواهی صادر خواهد شد.

-279رئیس شعبه اول شورای حل اختالف کماالن
آگهی درخواست حصر وراثت

آقای یحیی نصرتی فرزند حســن بشــرح درخواستی که بکالسه-32این شــورا ثبت گردیده درخواســت صدورگواهی انحصاروراثت نموده
واعالم داشــته که حسن نصرتی فرزند محمدیاربشماره شناسنامه4590301652صادره ازشــاهرود درتاریخ نامعلوم دراقامتگاه دائمی خود
شهرســتان فاضل آباد فوت نموده وورثه/وراث حین الفوت وی عبارتنداز /عبارتست از-1محمدرضا نصرتی ف حسن ش م4590301881ت
ت1334/6/1فرزندمتوفی-2طیبــه نصرتــی ف حســن ش م4590301891ت ت1337/5/10فرزندمتوفی-3یحیی نصرتی ف حســن ش
م4591651061ت ت 1339/3/20فرزندمتوفی والغیراینک شورا پس ازانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا یکنوبت آگهی مینماید
تاهرکس اعتراضی دارد ویاوصیت نامه ای ازمتوفی نزد اومیباشــد ازتاریخ انتشــار آگهی ظرف1ماه به این شــورا مراجعه وتقدیم نماید واال
گواهی صادر خواهد شد.
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آگهی درخواست حصر وراثت

آقای حســن دنکوب فرزند نادعلی بشرح درخواســتی که بکالسه-31این شورا ثبت گردیده درخواســت صدورگواهی انحصاروراثت نموده
واعالم داشــته که ماه طال دنکوب فرزند حاجی بشماره شناســنامه2268970884صادره ازعلی آباد درتاریخ 74/7/7دراقامتگاه دائمی خود
شهرســتان فاضل آبادفوت نموده وورثه/وراث حین الفوت وی عبارتنداز/عبارتســت از-1حســن دنکوب ف نادعلی ش م2269634187ت
ت43/1/1فرزندمتوفی-2یدالــه دنکــوب ف نادعلی ش م 2269563984ت ت33 /1/1فرزند متوفی-3فاطمــه زهرا دنکوب ف نادعلی ش
م2268957454ت ت 25/12/20فرزندمتوفی-4رقیه دنکوب ف نادعلی ش م2269595599ت ت38/1/1فرزندمتوفی-5ام البنین دنکوب
ف نادعلی ش م2269555147ت ت29/1/1فرزندمتوفی والغیر اینک شــورا پس ازانجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبوررا یکنوبت
آگهی مینماید تاهرکس اعتراضی دارد ویاوصیت نامه ای ازمتوفی نزد اومیباشد ازتاریخ انتشار آگهی ظرف1ماه به این شورا مراجعه وتقدیم
نماید واال گواهی صادر خواهد شد.
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آگهی درخواست حصر وراثت

آقای قاســم غریب شیرنگی فرزند حســینعلی بشرح درخواستی که بکالســه-45این شورا ثبت گردیده درخواســت صدورگواهی انحصار
وراثــت نموده واعالم داشــته که حســینعلی غریب شــیرنگی فرزند علی محمــد بشــماره شناســنامه2269136314صادره ازعلی آباد
درتاریخ1387/4/29دراقامتگاه دائمی خود شهرستان فاضل آباد فوت نموده وورثه /وراث حین الفوت وی عبارتنداز/عبارتست از-1محمدعلی
غریب شیرنگی ف حسینعلی ش م2269573791ت ت1334/7/1فرزندمتوفی-2حسن غریب شیرنگی ف حسینعلی ش م2269584325ت
ت1336/6/10فرزندمتوفی-3رمضانعلی غریب شــیرنگی ف حسینعلی ش م2269638603ت ت 1343/1/1فرزندمتوفی-4نصرت اله غریب
شــیرنگی ف حســینعلی ش م2269658272ت ت1345/1/1فرزندمتوفی-5قاسم غریب شیرنگی ف حســینعلی ش م2269138902ت
ت1348/9/20فرزندمتوفی-6غالمرضا غریب شــیرنگی ف حســینعلی ش م 2269732091ت ت1352/1/1فرزندمتوفی-7ماه طال غریب
شــیرنگی ف حســینعلی ش م2269599497ت ت1338 /1/1فرزندمتوفی-8گلثوم غریب شیرنگی ف حسینعلی ش م2269614941ت
ت1340/1/1فرزندمتوفی-9نازدانه شــیرنگی ف حســینعلی ش م2269670833ت ت1346/6/6فرزندمتوفی-10فاطمه غریب شــیرنگی
ف حســینعلی ش م2269699351ت ت1349/11/20فرزندمتوفی-11خاتــون غریب شــیرنگی ف حســینعلی ش م 2269077611ت
ت1354/1/1فرزندمتوفی-12طیبــه غریــب شــیرنگی ف حســینعلی ش م 2269413581ت ت1355/7/1فرزندمتوفی-13زهرا غریب
شــیرنگی ف حســینعلی ش م 2260299776ت ت1380/4/5فرزند-14فاطمه حاجی شمســائی ف علی اکبــر ش م0790704978ت
ت1349/6/01همســرمتوفی والغیر اینک شورا پس ازانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا یکنوبت آگهی مینماید تاهرکس اعتراضی
دارد ویاوصیت نامه ای ازمتوفی نزد اومیباشد ازتاریخ انتشار آگهی ظرف1ماه به این شورا مراجعه وتقدیم نماید واال گواهی صادر خواهد شد.
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511/7اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بردسکن
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانــون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  .برابر رای شماره 140060306021000027
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند
رســمی مستقر در واحد ثبتی ملک بردسکن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای
ناصر بصیری فرزند حســین به شماره شناســنامه  1104صادره از کاشمر درششدانگ
یک قطعه باغ به مســاحت  25062متر مربع قســمتی ازپــالک  172اصلی واقع در
بخش  4حوزه ثبت ملک بردســکن خریداری از مالک رسمی آقای عزیز اله احدی از
ورثه حســن باقری محرز گردیده اســت  .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت
به فاصله  15روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت
متقاضی اعتراضی داشته باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه
اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ
تســلیم اعتراض ،دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در
صــورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر
خواهد شد/.ح  .تاریخ انتشار نوبت اول .1401/2/24 :تاریخ انتشار نوبت دوم1401/3/8 :
غالمرضا گنج بخش-رئیس اداره ثبت اسناد وامالک بردسکن

