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خبر
معاون گمرک :

یکمیلیون و  ۱۳۰هزار دُز واکسن کرونا
وارد کشور شد
معاون فنی گمرک گفت :یکمیلیون و  ۱۳۰هزار دز وا کسن کرونا وارد کشور شد.وی
از ترخیص بیش از  ۱۳میلیون دز انواع وا کسن کرونا در  ۶ماه گذشته خبر داد.به
گزارش تسنیم ،جمال ارونقی ،معاون امور فنی گمرک گفت :از  15بهمن  99تا  31تیر
سال جاری  24محموله وا کسن کووید  19وارد کشور شده است .امروز یکم مردادماه
محموله بیست و چهارم بهاندازه یکمیلیون و  130هزار و  400دز وارد کشور شد و پس
از انجامتشریفات گمرکیبهصورتحملیکسرهودر پایپرواز،در اختیار نمایندگان
وزارت بهداشت قرار گرفت.جمع وا کسنهای وارداتی تا به امروز یکم مردادماه از مرز
 13میلیون دز گذشت و به تعداد  13میلیون و  252هزار و  600دز رسید.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس:

تصمیمهای وزارت صمت در کارگروه
تنظیم بازار سبب آشفتگی بازار میشود
ن کهتصمیماتوزارتصمتدر کارگروه
رئیس کمیسیون کشاورزیمجلسبابیانای 
تنظیم بازار سبب آشفتگی بازار میشود ،گفت :سرمای ه گذاری در کشاورزی ما را از
ی کند.سیدجواد ساداتینژاد در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در
فروش نفت بینیاز م 
کاشان،ضمن اشاره به محدودیت در صادرات و واردات حوزه کشاورزی و دامداری
اظهار داشت:صادراتووارداتخوناقتصاداستوحالاینموضوعچهمعنیدارد
که در حوزه واردات و صادرات دام زنده با مشکل مواجه هستیم؟وی بابیان اینکه
دولت الزم است با اتحادیهها مذا کره کند ،افزود :باید اجازه دهیم اقتصاد حوزه
کشاورزی کار کند و ازاینرو متأسفانه دولت با قیمتهای اجباری باعث وارد آوردن
ضربهمهلکبهفعاالنحوزه کشاورزیشدهوموجبمیشودفعاالنحوزه کشاورزی
اینحوزهرارها کنند.رئیس کمیسیون کشاورزی،آبومنابعطبیعیمجلسبابیان
ن که امنیت غذایی ما در دستان کشاورزان و دامدار است ،ابراز داشت :برای آنکه
ای 
کشور دارای امنیت غذایی پایدار باشد باید کشاورز و دامدار این کشور دارای جایگاه
باشند و حرف آنان شنیده شود و در این حوزه سرمای ه گذاری شود.وی بابیان اینکه
در سالهای اخیر بیشتر توجه به حوزه صنعت بوده است ،گفت :امروز انتظار مردم و
نخبگانآناست کهبهحوزهامنیتغذاییو کشاورزیتوجهویژهایبشودو کشاورزدر
کشور دارای عزت باشند چرا که بخش عمدهای از افراد جامعه ما را کشاورزان تشکیل
ن کهمزیتنسبیجمهوریاسالمی کشاورزیاست،
میدهند.ساداتینژادبابیانای 
تصریح کرد:سرمای ه گذاریدر بخش کشاورزیمیتواندمارابینیاز از فروشنفت کند
و سهبرابر سرمای ه گذاری در حوزه نفت برای کشور ارزآورزی داشته باشیم و امیدواریم
در دولت سیزدهم شاهد تحول در حوزه کشاورزی باشیم.

ذخیره آب سدهای کشور
به کمتر از  ۵۰درصد رسید
ذخیره آب پشت سدهای کشور به حدود  ۴۹درصد رسیده و در  ۱۰ماه گذشته ،میزان
خروجیآباز سدهای کشور بیشاز ۲میلیاردمترمکعباز ورودیآببهسدهابیشتر
بودهاست.به گزارشخبرگزاریصداوسیما،طبقآخرینآمار رسمیشرکتمدیریت
منابع آب ایران ،تا تاریخ  ۲۵تیر امسال ،مجموع ذخیره آب در سدهای کشور به
 ۲۴میلیارد و  ۹۵۰میلیون مترمکعب رسید.این میزان که حدود  ۴۹درصد پرشدگی
و  ۵۱درصد ظرفیت خالی مخازن سدهای کشور را نشان میدهد ،در زمان مشابه
پارسال  ۳۵میلیارد و  ۱۸۰میلیون مترمکعب بود.از ابتدای سال آبی جاری تا  ۲۵تیر
امسال ،در مجموع  ۲۷میلیارد و  ۵۶۰میلیون مترمکعب آب وارد مخازن سدهای
کشور شده،در حالی کهدر مدتمشابهسالآبی گذشتهمیزانورودیآببهمخازن
سدهای کشور ۵۲میلیاردو۳۰۰میلیونمترمکعببودهاست.در حالیشاهد کاهش
 ۴۷درصدیورودیآببهمخازنسدهای کشور نسبتبهسالآبی گذشتههستیم
کهخروجیآباز سدهای کشور از ابتدایسالآبیجاریتا۲۵تیرامسال۲۹،میلیارد
و  ۷۴۰میلیون مترمکعب بوده و کاهشی ۳۵درصدی نسبت به خروجی ۴۵میلیارد و
۵۰میلیونمترمکعبیآباز سدهای کشور در مدتمشابهسالآبیقبلدارد.در واقع
میزان خروجی آب از سدهای کشور در  ۱۰ماه گذشته از سال آبی جاری ۲ ،میلیارد و
 ۱۸۰میلیون مترمکعب بیشتر از ورودی آب به مخازن سدها بوده است.
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شماره 10094

انتشار آخرین گزارش مرکز آمار از تورم

تورمتابستانیازمرز 44درصدعبورکرد

گروه اقتصادی
براساس گزارش مرکز آمار ایران ،نرخ
تورمساالنهتیرماهامسالبرایخانوارهای
کشور به  ٢/٤٤درصد رسیده که نسبت به
ماه قبل ٢/١ ،واحد درصد افزایش را نشان
میدهد .نرخ تورم نقطهای در تیرماه 1400
هم به عدد  ٦/٤٣درصد رسیده است که
در مقایسه با ماه قبل  ٠/٤واحد درصد
کاهشیافته است .تورم نقطهای به این
معناست که خانوارهای کشور بهطور
میانگین  ٦/٤٣درصد بیشتر از تیر ١٣٩٩
برایخریدیک«مجموعه کاالهاوخدمات
یکسان»هزینه کردهاند.طبقاعالممرکزآمار
نرخ تورم ماهانه تیر امسال به  ٥/٣درصد
رسیده که در مقایسه با ماه قبل ٠/١ ،واحد
درصدافزایشداشتهاست.براساساعالم
این مرکز رشد ماهانه قیمت در تیرماه 1400
بیشترین میزان افزایش را در  8ماه گذشته
داشتهاست کهبیشترناشیازتورم کاالهای
غیرخورا کی بوده است.
صندوقبینالمللیپولنیزنرختورمدرسال
جاریمیالدیرابرای کشور39درصدتخمین
ی که نرخ تورم در سال گذشته
زده ،درحال 
را  36.5درصد اعالم کرده بود .در دوسال
گذشته تورم در ایران جهش زیادی یافته
است و بههمینعلت بعضی از کارشناسان
ل گیری ابرتورم در
اقتصادی هم درباره شک 
کشور هشدار دادهاند.بهطور میانگیننرخ
تورمساالنهدر جهانطییکدهه گذشته
در حدود  5درصد بوده ،اما اقتصاد ایران
در دهه90بهطور متوسطبیشاز 20درصد
تورم ساالنه را تجربه کرده است.
اقتصاد کشور طی50سال گذشتهباالترین
نرختورمرادرسال1374بانرخ49.4درصد

بهخوداختصاصدادهاست کهتا کنوننرخ
آن شکسته نشده است.
افزایشقیمتهادرحالیاست کهخردادماه
سالقبلبانکمرکزیهدفتورمیرا22درصد
تعیین کرده بود ،اما تورم در پایان سال
 99به بیش از  40درصد رسید .دولت در
سالهایاولآغازبه کارخودباوجودبعضی
از گشایشهای اقتصادی پس از برجام
توانست برای مدتی نرخ تورم را کاهش
دهد و نرخ ارز را کنترل کند ،اما با شدت
یافتن تحریمها و مشکالت اقتصادی نرخ
تورم با افزایش نرخ ارز و عدم کنترل اقتصاد
جهش یافت.
شیوعکروناوافزایشتحریمهایآمریکااقتصاد
ایران را با چالشهای زیادی روبه رو کرد و
هزینههایزیادیرابردوشدولت گذاشت
و میزان کسری بودجه را افزایش داد.
اولین تأثیر تورم ،کاهش قدرت
خرید مردم
ایران یکی از باالترین نر خهای تورم را در
جهانداراستوافزایشهزینههایزندگی
مهمترینعاملفشارروانیبرمردممحسوب
میشود که به دنبال خود گرانی مسکن و
اجاره را بهعنوان دومین عامل مؤثر بر فشار
مضاعف بر زندگی اقشار مختلف به همراه
دارد .اولین تأثیر تورم در معیشت افراد
کاسته شدن از قدرت خرید آنهاست که
در بسیاری از مواقع آسیبهای زیادی با
خود بههمراه میآورد و میتواند اقتصاد،
کسبوکار،تولیدوزندگیمردمراتحتتأثیر
اثرات منفی خود قرار دهد.
انتشار بدون پشتوانه پول و رشد
نقدینگی از دالیل رشد تورم
یکیازدالیلرشدتورم،انتشاربدونپشتوانه

پولورشدنقدینگیاست.طبقاعالمبانک
مرکزیازآمارهایکالناقتصادیدرخردادماه،
رشد شدید پایهپولی و استقراض دولت از
ل گرفته
ک مرکزی در بهار سال  1400شک 
بان 
ل گیری افزایش انتظارات
که منجر به شک 
تورمی شده و نگرانی از رشد نقدینگی را با
خود بههمراه آورده است.
براساسآمار بانکمرکزیدر خردادماهپایه
پولی رشد بیش از  30درصدی را به ثبت
رسانده است .رشد ماهانه پایه پولی به
حدود  2.3درصد رسیده که تا پایان فصل
بهار امسالبهبیشاز 9درصدافزایشیافته
است .بااینحساب در صورت تداوم این
رشد ماهانه تا پایان سال ،پایه پولی رشد

جمارانیان در برنامه گفت وگوی ویژه خبری خبر داد:

بازارسیمانکشوردردست ۳۰واسطه

رئیس انجمن صنفی تولیدکنندگان صنعت سیمان با اشاره به
مشکالت گرانی و کمبود سیمان گفت :در کل کشور  ۳۰نفر واسطه
در بازار سیمانوجوددارند کهبیشاز ۱۵سالاستبازار رادر دست
دارند که مصرف کننده و تولیدکننده را نابود کردند.به گزارش
تسنیم ،رضا جمارانیان با حضور در برنامه گفت وگوی ویژه خبری
سهشنبهشبشبکهدوسیمادربارهنابسامانیبازار سیمان گفت:
قطعی برق کارخانجات سیمان در  14تیر ایجاد شد و ازنظر فنی
سیمان قابلیت انبار در کارخانهها را ندارد.وی ادامه داد :ظرفیت
سیلوهایسیمانحدا کثربرایتولیدیکهفتهاست.جمارانیان

آ گهی مزایده اموال غیر منقول ( اسناد ذمه)
آ گهی مزایده اموال غیر منقول ( سند ذمه) موضوع پرونده کالسه 9800031
درخصوصمطالبهمهریهموضوعپروندهاجرایی کالسهفوقلهخانمفرزانهشیخابومسعودی
( زوجه) علیه آقای سید مسعود کالهدوزان (زوج) مورد مزایده عبارت است از مقدار
نهصد و هفده هزارم دانگ مشاع ازششدانگ عرصه واعیان یک قطعه زمین مشتمل
بر بنای احداثی به مساحت  297/50مترمربع ( دویست و نودو هفت مترمربع و پنجاه
دسیمترمربع) به شماره پال ک  818فرعی از پال ک  375اصلی ( هشتصد و هجده فرعی
از سیصد و هفتاد و پنج اصلی ) واقع در قریه پلت کله جزء دهستان کالرآباد بخش دو
ثبت عباس آباد که با ذیل ثبت در دفتر الکترونیک شماره  139720310018011022بنام
آقای سید مسعود کالهدوزان سابقه ثبت داشته و سند مالکیت آن به شماره سریال
 549654صادر گردیده است و حدود مشخصات پال ک مرقوم بدین شر ح می باشد
شماال :بطول در شش قسمت که قسمت دوم آن شرقی قسمت پنجم آن غربی است
اول بطول  9/80متر به دیوار باقیمانده قریه پلت کله پال ک  375اصلی دوم بطول
 2/10متر به دیوار باقیمانده قریه پلت کله پال ک  375اصلی سوم به طول  6/80متر به
دیوار باقیمانده قریه پلت کله پال ک  375اصلی و چهارم درب است به طول  1/35متر
به راه و پنجم دیواریست به طول  10/40متر به راه و ششم درب و دیواریست به طول
 9/40به خیابان شرقا در دو قسمت اول دیواریست به طول  1/80متر به خیابان دوم
دیواریست به طول  26/15متر به نهر ،جنوبا :بطول  15متر به دیوار به باقیمانده قریه
پلت کله پال ک  375اصلی ،غربا :بطول  13/80متر به دیوار پال ک  617فرعی از 375
اصلی حقوق ارتفاقی سلب حق احداث هرگونه اعیانی در حریم قانونی نهر آب مورد
گواهی است تمامی ششدانگ پال ک مذکور متعلق به مدیون در قبال طلب مهریه
بستانکار فوق در دفتر الکترونیک شماره  139805810018000161در بازداشت قرار
دارد و سپس برابر درخواست بستانکار جهت ارزیابی به هیئت کارشناسان رسمی
دادگستری ارجاع و نظریه هیئت کارشناسان به شماره وارده  1400/0590مور خ
 1400/3/25بدین شر ح می باشد ملک مذکور به نشانی ( :سلمانشهر -خیابان امام
رضا -بعد از دوراهی جمشید آباد -روبروی مجموعه ساحلی قو ایرانیان -کدپستی
 )46719 -33396می باشد حدود اربعه با طبیعت مطابقت داده شده است در سطح
رقبه دو دستگاه ساختمان موجود است که عبارتند از:
 -1یک دستگاه ساختمان مسکونی همکف یک خوابه با زیربنای تقریبی  94مترمربع
و قدمت حدود  40سال ساختمان دارای دیوارهای بلوکی کف موزاییک سقف چوب
و ایرانیت و پنجره ها آهنی و تعدادی چوبی با حفاظ آهنی می باشد.
 -2یک باب مغازه به مساحت تقریبی  75مترمربع با قدمت حدود  33سال که
به تاز گی بازسازی شده است مغازه دارای شیشه سکوریت حفاظ کرکره برقی کف
سرامیک و دیوارها دارای پوشش سرامیک سقف کاذب و کناف اجرا شده است سیستم
گرمایش پکیج می باشد مغازه دارای زیرزمین به مساحت حدود  14مترمربع است
که شامل سرویس بهداشتی و یک اتاق به عنوان انباری می باشد مغازه فوق الذکر
دارای انشعابات آب وبرق و گاز مستقل است بهای ملک مورد نظر با توجه به موقعیت
مکانی واقع شدن آن در حاشیه خیابان اصلی شهر و در نظر گرفتن وضعیت اعیانی
های موجود بدون احتساب هرگونه بدهی و یا دین احتمالی به اشخاص حقیقی یا
حقوقی و یا نهادها و ادارات دولتی یا غیردولتی برابر است با  70/000/000/000ریال
معادل هفت میلیارد تومان
ارزیابی گردیده است و ارزیابی مذکور قطعی می باشد لذا مقدار نهصد و هفده هزارم
دانگ مشاع از ششدانگ پال ک فوق الذکر در ساعت  9الی  12روز چهارشنبه مور خ
 1400/5/20در محل (شهرستان عباس آباد پسنده روبروی هتل پاپیون اداره ثبت
اسناد و امال ک عباس آباد واحد اجرا) از طریق مزایده به فروش می رسد و مزایده
مقدار نهصد و هفده هزارم دانگ مشاع از ششدانگ پال ک ثبتی  818فرعی از 375
اصلی بخش دو ثبت عباس آباد یا اوصاف فوق االشعار از مبلغ 10/709/368/246
ریال ( ده میلیارد و هفتصد و نه میلیون و سیصد و شصت و هشت هزار و دویست و
چهل و شش ریال ) راس ساعت  9صبح تاریخ فوق الذکر شروع و به باال ترین قیمت
پیشنهادی نقدا فروخته می شود و ساعت  12تاریخ مذکور پایان جلسه مزایده
می باشد الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب و برق و گاز اعم از
حق انشعاب و یا حق اشترا ک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد
و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم
قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد بعهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود
مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد
خواهد شد ( شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی
فوق به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده
است و برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از
تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و درصورتی که ظرف مهلت مقرر
مانده فوق را به حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به
حساب خزانه واریز خواهد شد در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط
و مزایده تجدید می گردد ) و نیمعشر و حق مزایده نیز نقدا وصول می گردد در ضمن
چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان
ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد و حسب اعالم بستانکار وضعیت بیمه ملک
مورد مزایده نامعلوم می باشد.
تاریخ انتشار 1400/5/2
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی عباس آباد-ابراهیم حسین زاده استخربی جار

گفت :بعد از قطع برق حدا کثر ظرفیت یک هفته را برای عرضه
داشتیم که اولین عرضه را  18تیر در بورس کاال با  645میلیون تن
انواع مختلف سیمان داشتیم.وی افزود :کل تناژ هفتگی صنعت
کشور حدود یکمیلیون تن است یعنی  65درصد تناژ تولیدی
یک هفته در بورس کاال عرضهشده است.رئیس انجمن صنفی
تولیدکنندگان صنعت سیمان با اشاره به اینکه در  25تیرماه
 326میلیون تن عرضهشده است ادامه داد :در آخرین عرضه هم
 150میلیون تن عرضه شده است که حتی اندکی بیش از ظرفیت
ذخیره بوده است.جمارانیان گفت :قیمت را در دو قسمت قبل و

آ گهی حصروراثت
آقای علی شهرت عبیداوی نام پدر عبدالحسن به شناسنامه  20108صادره از دشت
آزادگان درخواستی به خواسته صدور گواهی حصروراثت تقدیم و توضیح داده
که  -مرحوم عبدالحسن شهرت عبیداوی به شناسنامه  17صادره دشت آزادگان
در تاریخ  94/5/28در ماهشهر اقامتگاه -فوت ورثه اش عبارتند از:
 -1متقاضی مریم عبیداوی فرزند عبدالحسن به ش ش  1232صادره از دشت
آزادگان دختر متوفی
 -2علی عبیداوی فرزند عبدالحسن به ش ش  20108صادره از دشت آزادگان
پسر متوفی
 -3فالح عبیداوی فرزند عبدالحسن به ش ش  6206صادره از دشت آزادگان
پسر متوفی
 -4سعید عبیداوی فرزند عبدالحسن به ش ش  20109صادره از دشت آزادگان
پسر متوفی
 -5سالم عبیداوی فرزند عبدالحسن به ش ش  940149428صادره از ماهشهر
پسر متوفی
 -6فاطمه عبیداوی فرزند عبدالحسن به ش ش  298صادره از دشت آزادگان
دختر متوفی والغیر
اینک با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آ گهی می نماید تا هر
کس اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آ گهی ظرف
یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر و هر وصیت نامه بجز سری و رسمی
که بعد از این تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
قاضی شعبه شورای حل اختالف بندر امام خمینی (ره)
آ گهی نوبتی سه ماهه اول سال 1400
به استناد ماده  12قانون ثبت و ماده  59آئین نامه قانون ثبت امال کی که در حوزه ثبتی
هفت گانه شهرستان دامغان و حومه در سه ماهه اول سال  1400درخواست ثبت به
عمل آمده جهت اطالع و به ترتیب شماره و بخش مربوطه آ گهی میشود :
بخش یک دامغان
-1آقای عظیم آقازاده پره گلین فرزند میرزاحسن با وکالت خانم نرجس خاتون امیری
در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت  363مترمربع دارای پال ک قسمتی از
 -2149اصلی بخش یک دامغان دارای فرعی یک از اصلی مذکور
بخش دو دامغان
-2خانم معصومه وفاپور فرزند غالمعلی در اعیان ششدانگ یکباب خانه و باغچه
متصله به مساحت  361/22مترمربع دارای پال ک  30/126اصلی بخش دو دامغان
به آدرس قریه عباس آباد
لذا به استناد ماده  16قانون ثبت اشخاصی که به امال ک مندر ج در این آ گهی
معترض می باشند میتوانند از تاریخ انتشار آ گهی نوبت اول ظرف مدت  90روز
اعتراض خویش را به مرجع ثبتی تسلیم و ظرف مدت یکماه از تاریخ اعتراض به
مرجع ثبتی دادخواست اعتراض خویش را به مرجع صالح قضایی ارائه و یک برگ
گواهی از دادگاه مربوطه اخذ و به این اداره ارائه نمایند .در غیر این صورت ادامه
عملیات ثبتی وفق مقررات ثبتی صورت خواهد پذیرفت.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/5/2:
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/6/2 :
مهدی جدیدی-رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان دامغان
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آ گهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  139960318004001459مورخه  1400/3/26موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در
واحد ثبتی رودبار تصرفات مالکانه اردشیر جهان کهن فرزند امیرعلی مورد تائید
قرار گرفت.
-1ششدانگ یکباب خانه و محوطه به مساحت  139 /22مترمربع به شماره
پال ک فرعی  4647مجزی از پال ک  850از اصلی  4واقع در لوشان بخش  19گیالن
از مالکیت علیار بهادیوند چگینی و غیرو مشاعا بالسویه به آدرس شهرستان
رودبار-شهرلوشان-خیابان شهید میرزایی-کوچه اخالق محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت آ گهی میشود در صورتی که اشخاص
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ
انتشار اولین آ گهی به مدت دوماه 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 است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/5/2 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/5/17 :
مالف 314
رئیس ثبت اسناد رودبار-علیرضا ا کبری گیگاسری

بیش از  40درصدی را در سال جاری تجربه
خواهد کرد.
استفاده دولت از تنخواه بانک مرکزی در
ماههای اخیر بر رشد شدید پایه پولی و
انتظارات تورمی دامن زده است.
براساسآمارهایمرتبطبامتغیرهایپولی
انتظارات تورمی که در ماههای اخیر روند
ی کردند،ا کنوننشاندهنده
کاهشیراطیم 
افزایش انتظارات تورمی هستند.
رشد تورم با افزایش نرخ دالر
از دیگر عوامل مهم در افزایش نرخ تورم در
کشورباال رفتننرخدالراست.بهطورسنتی
از سالهای گذشته ،تحوالت نرخ ارز نقش
اثرگذاری در تعیین میزان تورم و قیمتها

ی کرده است.
در ایران ایفا م 
هرزماننرخارزباال میرودانتظاراتتورمی
ی کند و هرگاه
هم به همان نسبت رشد م 
نرخ ارز کنترل و کاهش مییابد ،انتظارات
تورمی نیز پایین میآید.
بههمیندلیلهموارهسیاست کنترلنرخ
ارز یکی از مهمترین روشهای کنترل تورم
محسوبمیشود،اماتجربهنشاندادهدر
سالهای گذشته این سیاست نتوانسته
بهدرستی نقش خود را ایفا کند و به همین
علت ما جهشهای دورهای نرخ دالر را
شاهد بودهایم.
مهمتریناثرمستقیمافزایشدالردرزندگی
مردم بر روی هزینهها و قیمت کاالهاست.

بعد از قطع برق باید بررسی کنیم که قبل از قطع برق در زمستان
 99قیمت مصوب هر پا کت  50کیلویی سیمان  16هزار تومان بود
که در همان زمستان درب کارخانه سیمان به مبلغ  16هزار تومان
ی کردند
بورسمیرسید،ولیعواملتوزیعوواسطههاخریداریم 
ف کنندهنهاییبرسدبین50تا60هزار تومانمیرسید.
وتابهمصر 
وی افزود :ا گر این عدد را در تناژ تولیدی و فروش صنعت سیمان
در زمستان  99کنیم به یک گردش  6هزار میلیارد تومانی خواهیم
رسید.جمارانیان ادامه داد :در اردیبهشت  1400بعد از چند سال
ً
افزایش قیمتهای پایینتر از نرخ تورم نهایتا  40درصد افزایش
قیمت به سیمان داده شد که پا کت  16هزارتومانی به  22هزار
تومان رسید.رئیس انجمن صنفی تولیدکنندگان صنعت سیمان
عنوان کرد :در  9خرداد  1400و در بورس کاال ،باالترین قیمتی که
قبل از قطع برق سیمان فروخته شد  24الی  25هزار تومان بود

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آ گهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  140060318004001449مورخه  1400/3/26موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی رودبار تصرفات
مالکانه اصغر حسنی نبای لوشانی فرزند اله بداشت مورد تائید قرار گرفت.
-1ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر اعیان احداثی و اشجار گردو و زیتون به مساحت
 3016/65مترمربع به شماره پال ک فرعی  4649مجزی از پال ک  1127از سنگ اصلی
 4واقع در لوشان بخش  19گیالن از مالکیت رحمان قلیچی لوشانی و غیرو به آدرس
شهرستان رودبار-شهرلوشان-روستای ترک نشین محرز گردیده است .لذا به منظور
اطالع عموم مراتب در دو نوبت آ گهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آ گهی به
مدت یکماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت دو ماه
از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت
صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول-1400/5/2 :تاریخ انتشار نوبت دوم-1400/5/17 :مالف 313
رئیس ثبت اسناد رودبار-علیرضا ا کبری گیگاسری
شماره نامه140085617014003692 :
تاریخ ارسال نامه1400/4/22 :
آ گهی فقدان سند مالکیت
خانم الهام نوری نژاد قلعه با تسلیم دو برگ استشهاد محلی فقدان سند مالکیت گواهی
امضاء شده دفترخانه  93دزفول مدعی است سند مالکیت ششدانگ پال ک 1544/1929
واقع در بخش سه دزفول با شماره الکترونیکی  139920317014000085ثبت و سند
مالکیت به شماره چاپی  030262بنام وی صادر و تسلیم گردیده اینک مفقود شده است
لذا مراتب مستند به ماده  120آئین نامه قانون ثبت مراتب برای یک نوبت جهت اطالع
عموم آ گهی میشود تا هر کسی مدعی انجام معامله و یا وجود سند مالکیت نزد خود
باشد ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار اعتراض خود کتبا به این اداره تسلیم نماید .در
غیر این صورت پس از انقضاء مدت قانونی و عدم واخواهی سند مالکیت المثنی به نام
مالک صادر خواهد شد.
عبداله قربانی فر-مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دزفول
آ گهی حصروراثت
آقای رضا شهرت گرجی پور نام پدر محسن به شناسنامه  6018صادره از شادگان
درخواستی به خواسته صدور گواهی حصروراثت تقدیم و توضیح داده که  -مرحوم
سکینه شهرت لک به شناسنامه  680صادره ازنا در تاریخ  1381/11/7در ماهشهر
اقامتگاه -فوت ورثه اش عبارتند از:
 -1فاطمه معروف وند فرزند درویش به ش ملی  4849539246صادره از ازنا دختر
متوفی
 -2سارا معروف وند فرزند درویش به ش ملی  4848652626صادره از ازنا دختر متوفی
 -3هاجر معروف وند فرزند درویش به ش ملی  4849573614صادره از ازنا دختر
متوفی
 -4میرزا معروف وند فرزند درویش به ش ملی  4848654491صادره از ازنا پسر متوفی
 -5حسن معروف وند فرزند درویش به ش ملی  4849375618صادره از ازنا پسر متوفی
والغیر
اینک با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آ گهی می نماید تا هر کس
اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آ گهی ظرف یک ماه به
دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر و هر وصیت نامه بجز سری و رسمی که بعد از این
تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
قاضی شعبه شورای حل اختالف بندر امام خمینی (ره)
آ گهی نوبتی سه ماهه اول سال  1400حوزه ثبتی زنجان واحد ثبتی شهرستان ابهر
به دستور ماده 12قانون ثبت و ماده  59آیین نامه قانون مذکور اسامی اشخاصی که نسبت
به امال ک مجهول المالک واقع در بخش های تابعه حوزه ثبتی زنجان تا آخر خرداد ماه
سال یکهزار و چهارصد تقاضای ثبت نموده اند و همچنین مواردی که آ گهی نوبتی آن
برابر تبصره یک ماده  25اصالحی قانون ثبت باید تجدید گردد با نوع ملک و مورد تقاضا
برای اطالع عموم به شر ح ذیل آ گهی می شود:
شماره های فرعی مستغالت ابهر
 1650/1آقای یعقوب محمد بیگی فرزند هبت اله ششدانگ قسمتی از یکباب ساختمان
از محل شار ع متروکه جهت تجمیع با پال کهای  1649و 1650واقع در ابهر ابتدای خیابان
 17شهریور پال ک 6
شماره های فرعی ابهر پال ک یک اصلی
 31328فرعی آقای ا کبر کرد بچه فرزند حسین نسبت به چهار دانگ مشاع از ششدانگ
و خانم سمیرا طاهروردی فرزند محمد نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ قسمتی از
یکباب ساختمان از محل نهرو حریم نهر متروکه جهت تجمیع با پال ک  1/24571واقع در
ابهر میدان شهید رجایی خیابان ناصر خسرو و خیابان ارس باران کوچه یادگار

باباال رفتننرخارز،قیمت کاالهایوارداتی
و واسطهای هم زیاد میشوند که باعث
افزایش هزینه تولید و گرانی در کاالهای
تولیدشده میشود و بهاینترتیب همه
کاالهای تولیدی و وارداتی که با نرخ ارز
محاسبه میشوند ،افزایش چند برابری
ی کنند.
پیدا م 
یکیازآسیبهایجدیتورمدرنااطمینانی
ازقیمتهایآینده،نوسانوعدمچشمانداز
قابل پیشبینی در اقتصاد است .عدم
ثبات در قیمتها به نا اطمینانی بیشتر
ن
از تورم منجر میشود که یکی از مهمتری 
زیانهایاقتصادیناشیاز تورممحسوب
میشود.
تورم از عوامل مهم در تضعیف تولید نیز
در نظر گرفته میشود که باوجود عدم
چشمانداز قابل پیشبینی و عدم ثبات
م گیری را برای فعاالن
در قیمتها ،تصمی 
ی کند،
اقتصادی و تولیدکنندگان دشوار م 
چرا کهقدرتریسکوبرنامهریزیراازآنها
سلب کرده و عدم برآورد از آینده قیمتها و
تورم ،باعث عدم تمایل در سرمای ه گذاری
وانجامفعالیتهایتولیدمحور ودرنتیجه
بیکاری میشود.
تورمباقیماندهدراوجبیشاز40درصدی که
با کسری بودجه برای دولت آینده هم همراه
است ،برای بیشتر دهکها که درآمد آنها
با افزایش نرخ تورم تناسب ندارد ،منجر به
بدترشدنوضعیتمالیآنهاومعیشتافرادی
کهدارایحقوقثابتماهیانههستند،خواهد
ی کند
شد،چرا کهتورمماهبهماهافزایشپیدام 
ولی درآمد افراد ثابت مانده است و به همین
علتدرقدرتخریدخانوارهاومحدودشدن
ی گذارد.
آن اثر مستقیمی م 

ف کننده میتوانست بهصورت مستقیم و حداقل  10تن
که مصر 
ف کننده جز در
از طریق بورس کاال خریداری کند ،ولی برای مصر 
سطح بازار این قیمت به  32الی  34هزار تومان رسید.وی گفت:
قبل از قطع برق رقابت خیلی جزئی بود چون عرضه بیش از تقاضا
بود و از لحظهای که برق کارخانجات بهصورت مستمر وصل
شود و تولید سیمان شروع شود حدا کثر فاصله بین دو الی سه
هفته زمان میبرد تا قیمت تعادل پیدا کند و به قیمتهای قبلی
بازگردد.جمارانیانادامهداد:در تاریخهای9تیر11،خردادو13تیر
نامههایی به وزارت صمت و وزارت نیرو مبنی بر هشدار قطعی برق
دادیم کهحداقل70درصددیماندباشدتاتولیدمستمربماند.وی
گفت :توزیع سیمان در بخش سنتی اشتباه است چون بر اساس
درخواست ما باید صددرصد تولید سیمان در بورس کاال عرضه
شود تا دو بازار پیش نیاید.

 31353فرعی آقای غالمرضا جعفری فرزند عبدالحسین ششدانگ قسمتی از نهر متروکه
متروکه جهت تجمیع با پال ک  1/5725واقع در ابهر خیابان  17شهریور کوچه الله
 31370فرعی خانم فضه امامی فرزند محرمعلی ششدانگ قسمتی از یکباب ساختمان از
محل نهر و حریم نهر متروکه جهت تجمیع با پال ک  1/12814واقع در ابهر گلشهر خیابان
 16آذر ،آذر پنجم پال ک 3
31390فرعیآقایسیدا کبرحسینیفرزند سیدمحمد ششدانگ یک قطعه زمیناز محلنهر
و حریم نهر متروکه جهت تجمیع با پال ک  1/12281واقع در ابهر بلوار آیت اله خامنه ای
شماره های فرعی خلیفه حصار پال ک  -5اصلی
 141فرعی آقای اسنکدر احمدی فرزند حسین نسبت به چهار دانگ و آقای ا کبر احمدی
فرزند حسین نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه باغ در مزرعه گنای با
حقابه معمول از نهر مزرعه نامبرده
شماره های فرعی هیدج پال ک  -42اصلی
 2263فرعی آقای مهرداد یارقلی فرزند عیسی سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه
زمین مزروعی واقع در هیدج جنب بهشت زهرا
5855فرعیآقایسیدیوسفموسویمنشفرزندسیدمحمدسهدانگمشاعاز ششدانگ
یک باب عمارت مسکونی واقع در هیدج خیابان شهیدا خیابان شریعتی که حدود آن
بدین شر ح است :شماال به طول  11/06متر خط فرضی به پال ک  42/2312شرقا بطول
 4/50متر درب و دیواریست به خیابان جنوبا به طول  7/68متر به دیوار باقیمانده پال ک
 42/2314غربا بطول  2/56متر دیوار به دیوار باقیمانده پال ک 42/2314
5856فرعیآقایسیدیوسفموسویمنشفرزندسیدمحمدسهدانگمشاعازششدانگ
یکباب عمارت مسکونی واقع در هیدج خیابان شهدا خیابان شریعتی که حدود آن بدین
شر ح است :شماال به طول  11/22متر دیواریست به قبرستان شرقا اول به طول  13متر
دیوار به دیوار باقی مانده پال ک  42/2312دوم بطور پخ به طول سه متر درب و دیواریست
به خیابان به خیابان جنوبا به طول  11/06متر خط فرضی است به پال ک  42/2314غربا
به طول  16/75متر دیوار به دیوار باقیمانده پال ک 42/2312
 5857فرعی آقای علی منصوری فرزند رزاق سه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب
عمارت مسکونی واقع در هیدج خیابان سرچشمه خیابان شهدا کوچه واعظی بن
بست خاص که حدود آن بدین شر ح است  :شماال به طول  27/17متر دیواریست به
باقیمانده  854و  855فرعی از  42اصلی شرقا به طول  15/30متر دیوار به دیوار باقی
مانده  854و  855فرعی از  42اصلی جنوبا اول به طول  14/59دیواریست به باقیمانده
پال ک مرقوم دوم بطول  3/02متر درب و دیواریست به کوچه اختصاصی سوم بطول
 8/77متر دیوار به دیوار پال ک  42/2556غربا به طولهای  8/30متر و  10متر دیواریست
به باقیمانده پال ک مذکور
 5860فرعی آقای محمد قلی مرسلی فرزند محرمعلی سه دانگ مشاع از ششدانگ
یک باب عمارت مسکونی واقع در هیدج خیابان شهید بهشتی خیابان قرنی بن
بست صادقی پال ک  69که حدود آن بدین شر ح است :شماال به طول 7/10متر درب و
دیواریست به کوچه بن بست شرقا به طول  11/35متر خط فرضی به پال ک 42/1572
جنوبا به طول  6/45دیواریست به پال ک  42/1572غربا به طول  12/09متر دیوار به
دیوار باقیمانده پال ک 42/634
شماره های فرعی شناط پال ک  -122اصلی
 10897فرعی آقای سلطانعلی صدقی فرد فرزند محمد تقی ششدانگ قسمتی از یکباب
عمارت از محل حریم نهر و شار ع متروکه واقع در شناط خیابان جلوه
 10944فرعی آقای رضا عسگری فرزند قریب علی ششدانگ قسمتی از یکباب ساختمان از
محل نهر وحریم نهر متروکه جهت تجمیع با پال ک  122/9326واقع در شناط ابهر خیابان
شهید بهشتی کوچه ی ایثار پال ک 30
 10945فرعی آقای رضا عسگری فرزند قریب علی ششدانگ قسمتی از یکباب ساختمان از
محل نهر و حریم نهر متروکه جهت تجمیع با پال ک 122/9326واقع در شناط ابهر خیابان
شهید بهشتی کوچه ی ایثار پال ک 30
آ گهی اصالحی
 1838فرعی از  -122اصلی ششدانگ یک قطعه باغ در مزرعه قنات گلی که از طرف زرین
تاج محمدبیگی درخواست پذیرش ثبت شده سپس همگی ششدانگ مع الواسطه به
آقای فضل اله امامی فرزند حسین و خانم فهیمه امامی فرزند محسن بالمناصفه انتقال
قطعی یافته است که در روزنامه رسالت شماره  10023مورخ  1400/2/1به اشتباه نام خانم
ناهید امامی قید گردیده بود که بدین وسیله اصالح میگردد
لذا به موجب ماده 16و  17قانون ثبت هر کس نسبت به امال ک آ گهی شده درباال معترض
باشد و یا اینکه بین متقاضیان ودیگری اقامه دعوی شده و در جریان رسیدگی است می
بایست اعتراض و یا گواهی مشعر بر جریان دعوی خود را از انتشار نوبت اول این آ گهی
ظرف مدت  90روز و نسبت به آ گهی اصالحی  30روز اشخاصی که به حدود و حقوق
ارتفاقی معترضند ظرف مدت  30روز به اداره ثبت اسناد و امال ک تسلیم و رسید دریافت
نموده ودر اجرای ماده  86آیین نامه قانون ثبت معترض باید از تاریخ تسلیم اعتراض
به مرجع ثبتی باید ظرف مدت یک ماه دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم و
گواهی الزم را از مرجع مذکور و اخذ و به این اداره تسلیم نمایند در غیر اینصورت اداره
ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد ضمنا
حقوق ارتفاقی در صورتمجلس تحدیدی منظور می گردد و از تاریخ تنظیم صورتمجلس
تحدیدی تا سی روز قابل اعتراض خواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول -1400/5/2تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/6/1
حسین کاظمی-رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک شهرستان ابهر

