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رحیم پور ازغدی:

رهبری هرگزنگفتند دراختالف نظرها یک طرف حسین است
و یک طرف یزید

«فسادستیزی» رویکرد جدی دولت سیزدهم؛

کیهان به نقل ازحسن رحیم پورازغدی نوشت:من جایی ندیدم رهبرانقالب گفته باشندکه دراختالفات

مطالبه مردمی از دولت مردمی

جناحها ،یک طرف حسین و یک طرف یزید است .برعکس ،ایشان همیشه گفتهاند اغلب اختالفات
ما قبیلهای و سلیقهای است؛ سرمسائل شخصی است ،درمورد طرزحرف زدن است.من موارد متعدد
دیدهام که کسانی مثال به نام آقا در مشهد طوری با افراد حرف میزدند که طرف صددرصد ضد ایشان
میشد؛ بعد وقتی همان فرد با خود ایشان یک مالقات میکرد ،بهکلی نظرش عوض میشد.درمشهد
به بعضی میگفتند ضد انقالب ،درحالیکه او جبهه میرفت ،فداکاربود ،نمازشبخوان بود و ...بعدکسی
یا تشکیالتی آنجا در مشــهد طوری با همین آدم برخورد میکرد که میگفت اگر شما نمایند ه رهبری
هستید ،حتما ایشان هم مثل شماهاست؛ بعد واقعا مفت مفت ضد انقالب میشد.درحالیکه همینها
وقتی با شخص ایشان ازنزدیک مالقات داشتند ،مسیرشان عوض میشد .من با اغلب مسئوالن رده
یککشورتجرب ه چند جلسه داشتهام ،واقعا بین مقامات جمهوری اسالمیکسی را ندیدمکه دربرخورد
با افراد حتی مخالف و منتقد و معترض ،مثل رهبری طوری رفتارکندکه وقتی آن طرف ازجلسه بیرون
میرود ،بدون کینه برود؛ احساس کند حرفش شنیده شد و به او احترام گذاشته شد .ایشان با افراد
با محبت و اخالق و با آغوش باز برخورد میکند؛ گوش میکند ،با زبان مخاطب حرف میزند ،توضیح
میدهد ،ازموضع باال حرف نمیزند؛ اینها خیلی مهم است.

«معتقدم که مبارزه با فســاد و ریشهکنی فساد ،بسترســاز رقابت سالم
اقتصادی است .معتقدم مبارزه با فساد ،دردرجه اولکارخود دولت است.
مبارزه با فساد ،یک جنب ه اخالقى محض نیست؛ ادارهکشورمتوقف به مبارزه
با فساد است .ازهرطرف میرویم ،میبینیم اگربا فساد مبارزه نشود ،همه
کارها لنگ خواهد ماند» .اینها بخشی از بیانات رهبر معظم انقالب طی
سالهای گذشــته در خصوص موضوع مبارزه با فساد است.یکی از موانع
تولید و پیشرفت یککشوروجود درگاههای فساد و مفاسد است؛ به عقیده
برخی ازکارشناسان شرط موفقیت درمبارزه با فساد ،خشکاندن ریشههای
فساد است .اما این مسئله چگونه محقق میشود؟
یکی از اولویتهای دولت سیزدهم ،شناسایی زمینههای فسادزا ،اصالح

«بنیصدر» ازدنیا رفت

و مبارزه با فساد بوده که حجتاالسالم و المسلمین سید ابراهیم رییسی

ابوالحسن بنیصدر ،نخستین رییس جمهوری ایران پس ازانقالبکه پس ازعزل ازفرماندهیکل قوا و
ریاست جمهوری ازکشورفرارکرد ،صبح دیروزدرسن  ۸۸سالگی درفرانسه ازدنیا رفت.بنیصدر ،اولین
س جمهوری تاریخ ایران بودکه سال  ۶۰بهدلیل همکاری باگروهک منافقین وکارشکنیهایش در
ریی 
ت جمهوری عزل شد.وی
دفاع مقدس با رای مجلس شورای اسالمی به عدمکفایت وی ،ازمقام ریاس 
چندی بعد درپوشش زنانه همراه مسعود رجوی ،سرکرده سازمان مجاهدین به فرانسهگریخت و مورد
استقبال برخی سران وابسته به رژیم پهلوی قرار گرفت.بنیصدر در فرانسه همراه رجوی شورای ملی
مقاومت را تاسیس کرد؛ اما بعد از چندی از این شورا جدا شــد و طالق دخترش (فیروزه) را از رجوی
گرفت.وی درفرانسه دراین سالها به همکاری با اپوزیسیون علیه مردم ایران مشغول بود.

نهمین اجالسیه خبرگان رهبری به تعویق افتاد
دبیرخانه مجلس خبرگان بــا صدور اطالعیهای از به تعویق افتادن نهمین اجالســیه خبرگان رهبری
که پیشتر قرار بــود در روز  20مهر برگزار شــود ،خبر داد .متن این اطالعیهای به شــرح زیر اســت:
« باسمه تعالی؛بدینوسیله به اســتحضار نمایندگان محترم مجلس خبرگان رهبری میرساند بنا بر
تصمیم جدید هیئت رییسه محترم خبرگان ،زمان برگزاری نهمین اجالس رسمی این مجلسکه پیش
تر 20مهرماه اعالم شده بود به تاریخ دیگریکه متعاقبا اعالم می شود ،موکول شد».

رییس جمهور بر آن تاکید داشته است.رییسجمهور در اولین گفتوگوی
مستقیم خود با مردم اظهار کرد« :قبل از شــروع به کار رسمی در دولت به
دوستان درکارگروههاگفته بودمکه اینکاررا پیگیریکنند تا بشود به عنوان
یک منشــور در دولت مورد توجه قرار گیرد .ان شاءا ...در آینده این منشور
هم به تمام دولتمردان و هم به اطالع نخبگان و مردم عزیز خواهد رســید
و مردم بهترین کسانی هستند که میتوانند بر این موضوع نظارت کنند».
حجت االسالم ســید کاظم موسوی ،نایب رییس کمیســیون اقتصادی
مجلس شورای اسالمی درباره مبارزه با فساد اظهار کرد :فسادستیزی امر

کمیجان و عضوکمیسیون امورداخلیکشورو شوراها درمجلس شورای اسالمی درحسابکاربریاش
داده شده عملیاتی نشده است؟ به این خیل عظیم وارداتواکسن آن هم ازهرنوعش و ازهرکشوری
دراین مدتکوتاه ،نباید خیلی خوش بین باشیم و این حاتم بخشیهاکمی مشکوک است».

نباید اجازه زیاد شدن فاصل ه کارگزارانش با منتخبان را بدهد .مسئل ه فساد

فساد ستیز باشد تا جامعه سالم ،اداره سالم ،مجموعه سالم و زندگی و در

قطعا مهم و تعیینکننده اســت که کارگزاران یک دولت هم در آن دخالت

نهایتکشوری سالم داشته باشیم .رییس جمهوردر ۲۴شهریورامسال در

داشته باشند ،اگر کارگزاران در موارد فساد مشارکت داشته باشند ما شاهد

جلسه هیئت دولت بیان کرد که بنای دولت سیزدهم از ابتدا بر این بوده که

گسترش فساد درجامع ه خواهیم بود.اینکارشناس سیاسی با بیان اینکه

گلوگاههای فساد شناسایی شود و مدیران دستگاههای مختلف ب ه نحوی

اوّ لین ضرب ه فساد به خود دولت است ،اظهار کرد :کارگزاران با فربهشدن با

این گلوگاهها را برطرف و اصالح کنند تا زمینههای بروز فساد در نظام اداری

پول حرام از مردم فاصله میگیرند و این موضوع زمینه سقوط خودشان را

بهطور کامل برطرف شود.رییســی بر این باور است که پیشگیری از فساد

فراهم میکند .دولت مردمی زمانی تقویت میشودکه بهطورجدی با فساد

بهطور مشخص وظیفه دولت و رســیدگی به پروندههای تشکیل شده در

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسالمی در یک توئیت به بدقولیها در

درتوئیترنوشت«:آقای دکترمخبر! مردم به واکسن برکت بیشتراعتماد دارند ،چرا میزان تولید وعده

عباس سلیمینمین ،کارشناس سیاســی معتقد است که دولت مردمی

تاریخ خواهد پیوست.وی گفت :امیدواریم دولت حجت االسالم رییسی

پیشگیری کنند تا ورودی پروندههای مفاسد به قوه قضاییه کاهش یابد.

مقابله کند؛ مقابله جدی میتواند هم اعتبار دولت را در میان مردم تقویت
کند و هم فاصلهها را روزبهروز کاهش بدهــد .افزایش فاصلهها امروز نه
شایست ه حکومتداری است و نه سنخیتی با نگاه دینی دارد.سلیمی نمین

بر همین اساس اصول دوازدهگانه حاکم بر نقشه ملی پیشگیری و مقابله

با اعتقاد براینکه مبارزه با فســاد بدون نظارت عمومی ممکن نخواهد بود،

با فساد اداری و اقتصادی درهمان جلسه ابالغ شدکه اعم ازشفافسازی،

افزود :دولت فقط ابزارهای نظارت رســمی را در اختیار دارد؛ اگر تصور کند

مدیریت تعارض منافع ،فرهنگسازی و نظارت همگانی ،متناسبسازی

که با ابزارهای رسمی خودش و قوه قضاییه قادر خواهد بود که فساد را در

ساختار و تشکیالت دولت،شایســتهگزینی ،ســهولت فرآیندها ،دولت

جامعه ریشهکنکند ،تصورغلطی است .نظارت عمومی ،یعنی نظارت همه

الکترونیک ،حمایت ازفعالیت سالم ،تقویت اشراف ،نظارت موثروکارآمد

نقش محوری درایجاد تحول را یک مدیرتحول گرا ایفا میکند
رییس جمهور درجلسه شورای اداری استان بوشهر ،با بیان اینکه درکناربرنامه و بودجه و امکانات ،نقش محوری درایجاد تحول را یک مدیرتحولگرا ایفا میکند،
از تحول شناختی ،تحول نهادی و تحول در فرآیندها به عنوان گامهای اساسی در تحول نام برد.رییسی با بیان اینکه مدیران در ایجاد تحول و بهبود وضع موجود
نقش مهم و محوری دارند،گفت :اگرمرد میدان «ما میتوانیم» باشیم ،میتوان برمشکالت غلبهکرد و وضع موجود را به نفع مردم تغییرداد .وی ،حرکت به سمت
وضع مطلوب را نیازمند مقدماتی دانست و گفت :نخستین اقدام در مسیر ایجاد تحول ،برخورداری از شناخت و نگرش صحیح است و در کنار آن نیازمند تحول در
نهاد و مجموعه تحت مدیریت و اصالح فرآیندها هستیم.رییس جمهور افزود :جریان تحولخواهی در شرایط عادی اداری و با بروکراسی موجود اتفاق نمیافتد
و باید نظام اداری کشور کارآمد شود.رییسی ادامه داد :با اینکه در صنایع هستهای باالترین سطح تهدید و تحریم را داریم ،اما بیشترین موفقیتها در این عرصه
ت و موفقیتهای چشمگیر دست یافت.
به دستآمده که به دلیل وجود انگیزه تحولی بوده و قطعا میتوان در همه حوزهها با چنین انگیزه و روحیهای به پیشرف 

سخنگوی وزارت امور خارجه:

به زودی یک تاریخ دقیق
برای ازسرگیری مذاکرات
اعالم میکنیم
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با بیان اینکه
روند بررســی گفت وگوهای هستهای قبلی در
دولت جدید ایران هنوز تمام نشده است ،گفت:
من فکر نمیکنم که این زمان بیشــتر از مدت
زمانی باشــد که دولت بایدن برای بازگشت به

تالش عراق برای آشتی ایران و عربستان؛

مذاکرات وین صرف کرد.ســعید خطیب زاده

آیا رابطه تهران و ریاض ازسرگرفته خواهد شد؟
یک منبع دیپلماتیک عراقی که از نشســت اخیر

درگفت وگو با شــبکه فرانس  ٢٤درپاســخ به
ســوالی درباره اظهارات اخیر وزیر امورخارجه

منابع ایرانی نیز مدعی شدهاند که پرونده مذاکرات

میان دوکشورایران و عربستان مطلع است درگفت
وگو با عربی پست مدعی شد که دور آخر مذاکرات

امنیت ملی به ریاست علی شمخانی منتقل شده

تهران و ریاض در داخل فرودگاه بینالمللی بغداد

است .حســن بهشــتی پور ،کارشــناس مسائل

برگزار شــد و فضای این مذاکرات «بسیار مثبت»

خاورمیانه در گفت وگو با فرارو با اشاره به مذاکرات

بــود .وی با بیان این کــه بعد از توقــف مذاکرات

دوجانبه ایران و عربستان که با میانجیگری عراق

ایرانی-ســعودی به دلیل انتقال دولــت در ایران

در حال پیگیری اســت ،گفت :اگر گفت وگوهای

نگرانیهایی نسبت به شکست این مذاکرات وجود

تهران و ریاض به خوبی پیش برود و در پی آن دو

داشت ،مدعی شــد :اما نشست اخیر که با حضور

کشور روابط دیپلماتیک خود را از سر بگیرند ،این

علی شمخانی ،دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران

موضوع به نفع دو طرف اســت ،همچنین ذکر این

و عادل الجبیر ،وزیر مشاور دولت سعودی در امور

نکته ضروری به نظر میرســد که دو کشور رقیب

خارجه برگزار شد نشان دهنده رسیدن به تفاهمات

منطقهای محسوب میشوند ،اما این مسئله نباید

بیشتر میان دو کشور است و نشان میدهد که دو

باعث شــود که همکاریهای منطقهای بین آنها

طرف تصمیم به ازسرگیری مذاکرات دارند.برخی

صورت نگیرد.

هزینهاش را هم پرداخت کنند .در این میان هم رهبر انقالب در ســالهای
متوالی توصیههای فراوان به مسئوالن برای مقابله با فساد داشتندکه عبارتند
از :ریشـهکنکـردن زمینههای فساد ،نظارت دائم و مستمر ،اقــدام قاطــع
به جــای حــرف زدن ،داشتن جرأت الزم ،اقدام عادالنه و دقیق ،مراقبت
ازضربه مفسدان و سـپردنکاربه افراد صالح .دولت برای اجرایی ساختن
هریک از وعدههای اعالم شده خود به خصوص مبارزه با فساد بیش از هر
عامل دیگری نیازمند همکاری و همیاری همه مردم است .مردم باید بار
دیگربه قوای سهگانه درکشوربه ویژه به قوه مجریه اعتمادکنند ،موضوعی
که بارها ازسوی رهبرمعظم انقالب ،رییس جمهورو سران دو قوه دیگرمقننه
و قضاییه مورد تاکید قرار گرفته است .صادق الوعده بودن با مردم ،محرم
دانستن آنها درمسائل اقتصادی و سیاسی و حضوربیواسطه و مستقیم
میان طیفهای مختلف جامعه ازمهمترین وعدههایی بودکه رییس جمهور
در مسیر انتخابات ریاســت جمهوری از آنها نام برد و بعد از انتخاب شدن
هم آنها را اجرایی کرد .رییس جمهور بارها اظهار کرده اگر وعدهای دادیم در
عمل به آن صداقت داشته باشــیم و اگر مشکلی مانع تحقق آن وعده شد
به مردمگفته شود .

خبر روز

رییس جمهور:

ایران با عربستان از وزارت خارجه به شورای عالی

زندگی کنند و اگر صداقت الزم را در مســئوالن خودشان ببینند ،حاضرند

مبارزه با فساد باعث اعتباردولت بین مردم میشود

اتفاق بیفتد و شفافیت بروز و ظهور پیدا کند ،مفاســد و فساد به زباله دان

انتقاد یک نماینده مجلس به بدقولیها درتولید واکسن برکت
تولید و توزیع واکسن ایرانی برکت اشاره کرد .محمدحســن آصفری ،نماینده مردم اراک ،خنداب و

و برخورد قاطع ،دقیق و موثراست.

مهمی استکه درکنارآن شفافسازی الزم و واجب است؛ اگرشفاف سازی

این باره ب ه عهده قوه قضاییه است ،مدیران دولتی وظیفه دارند ازبروزفساد

دلسوزان بر این آب و خاک ،طبیعتا مردم دوست دارند در کشوری سالم

کشورمان مبنی بر اینکه مذاکرات هستهای به
زودی از سر گرفته میشــود ،گفت :به محض

وی افزود :بــا توجه بــه وضعیتی کــه در منطقه
با آن روبهرو هســتیم ،باید روی تنــش زدایی و
برقــراری روابط ســازنده با کشــورهای منطقه از
جمله کشــورهای حوزه خلیج فارس کار کنیم ،از
ســرگیری روابط با عربســتان میتواند برای دو
کشور فواید زیادی داشته باشــد ،در این راستا در
صورتی که روابط دیپلماتیک از ســر گرفته شود و
سفارتخانههای دو کشور بازگشایی شود ،دو کشور
میتوانند پرونده جنگ چندین ســاله ویرانگر در
یمن را مختومه اعالم کنند.

امیرعبداللهیان
با سید حسن نصرا...

ما دو روند بررسیگفت وگوهای قبلی را درداخل
کشور شروع کردیم .نخستین پروسه بازبینی
به جمع بندی رســیده و پایان یافته است و بر
همین اســاس تصمیم گرفتیم که به طور قطع
به مذاکرات بــا  ٤+١دروین بازگردیم و آن را نیز
اعالم کرده ایم .بنابراین ،پاســخ به نخســتین
پروســه بازبینی مثبت بوده است.خطیب زاده
تصریح کرد :اما دومین فرآینــد بازبینی هنوز
بررســی تمامی جزئیات گفت وگوهای صورت
گرفته در جریان شش دوره مذاکرات در دولت
گذشته اســت و به طور قطع ســواالتی دارد که
میخواهد آن را بررسی کند .اینکه کمبودها چه
بوده و مجموعه ویژگیها و نتایج آنگفت وگوها
مورد بررسی قرار میگیرد.وی ادامه داد :اما به
زودی روند این بازبینی به پایان خواهد رســید
و ما قادر خواهیم بود یــک تاریخ دقیق برای از

حسین امیر عبداللهیان ،وزیر

سفر به بیروت با سید حسن
نصرا ،...دبیر کل حزبا...لبنان
دیدار و رایزنی کرد.

صهیونیستی اعالم کرد :دولت آمریکا نگران بود که تصمیم قبلی دادگاه مبنی بر مجاز بودن نیایش
یهودیان در مسجد االقصی منجر به تنش در این مسجد و تشدید تنش (میان فلسطینیها و رژیم
صهیونیستی) شود.طبق گزارش این رسانه ،دولت آمریکا از دولت رژیم صهیونیستی خواست که با
صدور بیانیهای بر پایبندی به پیمان «وضع موجود» تاکید کند و همین مسئله «عومر بارلیو» ،وزیر
امنیت داخلی رژیم اشغالگر را بر آن داشت تا بیانیهای را صادر کند«.وضع موجود» که پس از اشغال
قدس شرقی در سال  ۱۹۶۷به اجرا درآمد ،بر این نکته تاکید دارد که عبادت و برپایی نماز در مسجد
االقصی فقط مختص مسلمانان اســت و یهودیان نیز حق بازدید از آن را دارند .رژیم صهیونیستی از
این بند به عنوان پوششــی برای هتک حرمت به این مکان مقدس و تالش برای یهودی سازی آن
استفاده میکند.اجازه نیایش یهودیان درمسجد االقصی واکنشهایگسترده و تظاهرات شهروندان
فلسطینی را به همراه داشت.

شد.وی ادامه داد :پس ازآغازبهکاردولت جدید

زاده در پاسخ به اینکه «آیا میتواند یک تاریخ

شب در ادامه رایزنیهای خود

یهودیان در مســجد االقصی را لغو کرد.وبســایت عبری زبان«والال» در این باره به نقل از یک مقام

رییس جمهوری ایاالت متحده روز جمعه  ۱۶مهر با انتشــار اعالمیهای ،به عنوان نخســتین رییس

پایان یابد ،مذاکرات وین از ســر گرفته خواهد

دیدارکرد

با مقامــات لبنــان در جریان

دادگاه مرکزی رژیم صهیونیســتی در حکمی تصمیم دادگاه صلح قدس مبنــی بر اجازه نیایش به

اینکه روند بررسی و بازبینی رایزنیهای قبلی

ســرگیری این مذاکرات تعیین کنیم.خطیب

امور خارجه کشورمان جمعه

لغو مجوزعبادت خاموش یهودیان درمسجداالقصی

ابتکار«بایدن» که بقیه رؤسای جمهورآمریکا ازآن غافل بودند

به اتمام نرســیده اســت .دولت جدید درحال

عکس روز

بین الملل

تقریبی اعالمکند؟ » اظهارداشت :رییس جمهور
و وزیر امورخارجه گفته اند که به محض تکمیل
روند بازبینی مذاکرات قبلی تاریخ اعالم خواهد
شد .هم اکنون تالشهای زیادی درتهران برای
بررسی جزئیات مربوط به گفت وگوهای قبلی
در جریان اســت ،چراکه این جزئیات بســیار
فراوان هستند.

جمهوری آمریکا ،رسما یک روزرا برایگرامیداشت بومیانکشورتعیین و اعالمکرد .براساس اعالمیه
بایدن که در وبسایت کاخ سفید منتشر شده است ،روز بومیان آمریکا  ۱۱اکتبر هر سال ،مقارن با روز
کریستفکلمب ،درایاالت متحدهگرامی داشته میشود .دربخشی ازاین اعالمیه آمده است :بومیان
آمریکا ،آالســکا و هاوایی فرهنگهای سرزنده و متنوعی را ســاختهاند و در این روز ،ملت ما سهم
ارزشمند آنها را درتعالیکشورپاس میدارد .رییس جمهوری ایاالت متحده افزود« :کشورما با وعده
برابری و فرصت برای همه مردم پا به عرصه وجودگذاشت؛ وعدهایکه بهرغم پیشرفت خارقالعادهای
که در طول سالها داشتهایم ،هنوز بهطور کامل محقق نشده است ».خبرگزاری آسوشیتدپرس در
گزارشی درهمین ارتباط نوشت ،هرچندگروههای بومی آمریکا سالها تالشکردهاند چنین روزی را
درسطح محلی یا ملی داشته باشند ،اقدام اخیررییس جمهوری آمریکا بسیاری ازآنها را غافلگیرکرد.

کاربرد «کشورتایوان» توسط سناتورفرانسوی
خشم چین را برانگیخت
نام تایوان مسئلهای پیچیده است زیرا این جزیرهکه به طوررسمی«جمهوری چین» نامیده میشد،
از سوی اکثر کشــورهای جهان که با پکن رابطه دارند ،به عنوان کشور به رسمیت شناخته نمیشود.
ســفارتهای تایوان عمال از نام «تایپه» برای توصیف این جزیره استفاده میکنند تا مطمئن باشند
که کشورهای میزبان ،چین را خشــمگین و ناراحت نمیکنند.آلن ریچارد ،وزیر دفاع سابق فرانسه
طی نشستی با تســای اینگ-ون ،رییس جمهور تایوان گفت که دفتر نمایندگان تایوان در پاریس
کار بسیار خوبی به نمایندگی از «کشور»شــما انجام میدهد.ژائو لیجیان ،سخنگوی وزارت خارجه
چین درواکنشگفتکه نامیدن تایوان به عنوانکشور ،نقض آشکارتوافق بینالمللی ازجمله توسط
خود فرانسه اســت.وی افزود :افرادی مثل ریچارد نه تنها به استانداردهای روابط بینالملل احترام
نمیگذارند بلکه با تصمیمات خودسران ه خویش سبب تخریب این روابط میشوند .چین با قاطعیت
این مسئله را محکوم میکند و شدیدا مخالف آن است.ریچاردکه سرپرستی و هدایتگروه «دوستی
تایوان» ســنای فرانســه را برعهده دارد ،درگفتوگویی با خبرنگاران عنوانکــرد آن چهکه به عنوان
نمایندگیهای تایوانمینامیم ،مسئلهای جنجالی است.وی به زبان انگلیس افزود :این یک مسئله
حساس دیپلماتیک است اما آن چهکه برای من اهمیت دارد این استکه نام این جزیره،کشورتایوان
است .درنتیجه هیچ دلیلی برای جلوگیری ازنامیدن«کشورتایوان» وجود ندارد.

بامسئولان
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مدیر شیالت و امور آبزیان جهاد کشاورزی اصفهان:

 ۴۰کیلوگرم خاویارپرورشی دراصفهان استحصال شد
خود را فروخته و با سرمایهای به مشاغل دیگرپناه می برندکه دربسیاری

بالتکلیفی کشاورزان اصفهان برای کشت پاییزه؛

ازموارد هم ناموفق بوده و سرمایه خود را ازدست دادهاند .زیرا یککشاورز

نال ه بیآبی

نمیتواند درحرفههای دیگرموفق عملکند و باید به شغل اصلی خودکه
کشاورزی است مشغول باشد.کشاورز دیگری نیز میگوید :بارشهای
کم و انتقال آب زایندهرود و جاری نبودن آب این رود مصیبتی را برای ما
رقم زده است که امروز به جای شروع کشت پاییزه ،با بیکاری دست به
گریبان شدهایم.وی توضیح میدهد :گفته میشود ایجاد این شرایط به
دلیل کاهش بارندگیها بوده و البته قابل قبول اســت .حال چرا ،مقدار
آب اندک سد که متعلق به کشاورزان اصفهانی است به جای اختصاص
به آنها باید به اســتانهای دیگر انتقال یابد؟ این کشاورز میافزاید :با
چنین تصمیماتی است که اکنون کشت پاییزه برای بخشی از کشاورزان
بی معنی شده و برخی اقدام به تغییرشغل ،عدهای مصمم به مهاجرت و
عدهای هم بیکارو بدون هدف با امید به بارشهای بیشتردرفصل پاییز،
منتظرهستند.

پرسشکه تکلیفکشت پاییزهکشاورزان اصفهان چه میشود میگوید:
با توجه به قرار گیری بخشی از سطح زیر کشت پاییزه استان در حوزه
زایندهرود و جاری نبودن این رود ،امسال با کشت پاییزه کمتری مواجه
خواهیم بود .آن قســمت از زمینهای کشاورزی که در حوزه زایندهرود
قرارگرفته و دارای چاه و قنات هستند امکان کشت پاییزه رادارند.اصغر
رستمی اظهارمیکند :براین اساس بی آبی دلیلی برتوقفکشت پاییزه
نخواهد بود .فقط با توجه به شــرایط موجود سطح زیر کشت ،کاهش

نفیسه زمانی نژاد

به دلیل کمبود بارندگی از موارد قابل توجهی

است که برای کشــاورزان خسارت آور شده اســت .از پیشبینی سازمان
هواشناسی هم مشخص بود کهکشاورزان سال سختی را پیش رو دارند و
باید خــود را برای روزهای کم بــارش آماده کنند.در این خصوص ســحر
تاجبخش ،رییس سازمان هواشناســی در نامهای به معاون برنامهریزی
وزارت جهادکشاورزی ،بارشهای فصل پاییزرا دراکثرمناطقکشوربه جز
سواحل دریای خزرکمترازنرمال مطرحکردکه سهم ماههای مهرو آبان در
این کمبارشی بیشتر است .در واقع پاییز برای کشاورزان با کمی تاخیر و از
نیمه دوم آذرماه شــروع خواهد شد و شرایط بارشــی پس از آن مقداری
متعادل میشودکه انتظارمیرود بارش دراکثرمناطقکشوربه سمت نرمال
برود.بر این اساس اســتانهای اصفهان ،یزد ،خراسان جنوبی ،خراسان
رضوی ،سیســتان و بلوچســتان ،فارس ،هرمزگان ،کرمان ،کرمانشــاه،
چهارمحال و بختیاری ،لرستان ،خوزستان و ایالم نسبت به سایر استانها
ازشرایط حادتری برخوردارند.حال با توجه به اینکه میزان صحت پیشبینی
فصلی حدود  ۶۰تا  ۷۰درصد اســت مسئوالن جهاد کشــاورزی و فعاالن
استانهایکم بارش به امید رخداد واقعیتی متفاوت با پیشبینیها برای
بارشهای امسال هستند .چه بسا با تحقق پیشبینی این سازمان ،شرایط

اغلب کشاورزان قادربه انجام کشت پاییزه نیستند

مییابد؛ زیرا رودخانه به عنوان اصلیترین منبع تامین آب کشــاورزی
اکنون بدون آب اســت.به گفته معاون جهاد کشاورزی اصفهان ،با این
حال امکانات الزم برای کشت از سوی دولت به کشاورزان ارائه میشود

درمیان استانهایکم بارش،گویاکشاورزان اصفهان با شرایط دشوارتری
روبه رو هستند؛ زیرا خشــکاندن زایندهرود و جلوگیری از جریان دائمی
آن که از دهه  ۷۰آغاز شد و به صورت متناوب ادامه داشت ،در سالهای
اخیر به عنوان اصلیترین چالش منطقه مرکزی ایران به ویژه اســتان

و مابقی به میزان آب در دسترس کشاورز بســتگی دارد .غالتی مانند
گندم و جو ،ذرت ،کلــزا و گلرنگ از جمله محصوالت مرتبط با کشــت
پاییزه به شمار میآید ولی اولویت کشاورزان کشت گندم و جو است و
مابقی محصوالت به میزان آب موجود در زمین کشاورزان باز میگردد.

اصفهان تبدیل شدهکه تبعات مختلفی مانندکاهش فعالیتکشاورزی،
فرونشست زمین ،انتشــار ریزگردها ،آســیب به فضای سبز و پوشش
گیاهی ،مــرگ میلیاردها جاندار آبــزی و تهدید خشــکی کامل تاالب
بینالمللی گاوخونی را به همراه داشته اســت.زارعی یکی از کشاورزان
اصفهان در این باره میگوید :فصل پاییز فرا رســیده ؛ اما هنوز تصمیمی
برایکشت پاییزه نداریم و اگرهم شروع به فعالیتکنیم باکم آبی شدید
روبرو خواهیم شــد.به گفته وی اطراف زایندهرود وابستگی کامل به آب
این رود دارند .حال چگونه با نبود آب زایندهرود و خشــک بودن چاهها
و قناتها اقدام به کشتی داشته باشــیم که اغلب محصوالت آن آب بر
محسوب میشود.این کشــاورز اظهار میکند :زمانی که آب کافی برای
کشت وجود نداردکشاورزهم ترجیح به تغییرشغل میدهد .برخی زمین

کافهاقتصاد
کام شیرین اروپاییها با عسل اصفهان
تنها پنج درصد ازعسل تولیدی استان اصفهان به حوزه خلیج فارس صادرمیشود.کارشناس مسئول
زنبورعسل سازمان جهادکشاورزی استان اصفهانگفت :درحال حاضر ،درصدد توسعه صادرات این
محصول با ارزش غذایی باال به اروپا هستیم.سید محمد مهدی طبائیان افزود:در استان بیشترین
عسل درشهرستانهای نجف آباد ،خوانساروگلپایگان تولید میشودکه هرسال حدود  ۵هزارتن عسل
تولید و از این مقدار تنها  ۵درصد به کشورهای حاشیه خلیج فارس صادر میشود.وی ،نبود متقاضی
عسل تولیدی اصفهان را عامل اصلیکاهش صادرات دانست و افزود :درصدد هستیمکه عسل اصفهان
را بهکشورهای اروپایی صادرکنیم.وی ،استان تهران را ازمشتریان اصلی عسل اصفهان معرفیکرد و
گفت :درحال حاضرزنبورداران میتوانند به راحتی ازسازمان جهادکشاورزی استان اصفهان مجوزکوچ
و استقرار بگیرند و هر مکانی را که برای تولید عسل مناسب بدانند مستقر شوند ،اما مشکل اساسی
آنهاگرانی شکرو پایدارنبودن شرایط جوی آب و هوایی است.

میلگرد آلیاژی  ۳۰درسبد محصوالت ذوب آهن
میلگرد آلیاژی  ۳۰به سبد محصوالت کارخانه عظیم ذوب آهن اصفهان اضافه شد.سرپرست خدمات
فنی و تولید مدیریت مهندسی نوردکارخانه ذوب آهن اصفهانگفت :با همت بلند و تالش جهادیکارکنان

نورد  ۳۰۰وخدمات فنی تولید ،ملیگرد  ۳۰آلیاژی باگرید  cr ۷۰ ۲برای نخستین باردرمادرصنعت فوالد

آنچه میتوان انجام داد
کارشناسان بخشکشاورزی براین باورندکهکلید اصلی حل این معضل
تغییر الگوی کشت اســت و دولت دوازدهم هم وعدههایی برای اجرای
الگوی کشت داد اما اجرایی نشد ،زیرا گفته میشود مطالعات یکپارچه
انجام نشده بود و الزامات اجرای این طرح صرفا درقوانین بودجه خالصه
میشد.کارشناســان معتقدندکه اجرای طرح الگویکشت نیازبه زورو
اجبار ندارد و اگر بستههای حمایتی و تشویقی و ترغیبی برای کشاورزان
طراحی شود وکشاورزاطمینان حاصلکندکه اجرای این طرح برایش به
صرفه و سودآوراست ،قطعا آنها اجرا خواهدکرد.

نایب رییس اتحادیه سازندگان
مسکن و ساختمان اصفهان:

انبوه سازی مسکن در
اصفهان رونق چندانی ندارد
نایب رییس اتحادیه ســازندگان مســکن
و ســاختمان اصفهان دربــاره وضعیت بازار
مسکن و سیاست ساخت یک میلیون واحد

فرج ا ...نصیری گفت :اگرچه در دولت نهم و
کار قرار گرفت؛ اما به دلیــل اینکه جانمایی
این خانه ها کارشناســی نبــود ،از تقاضای
بازار مســکن کم نکرد.نایب رییس اتحادیه
سازندگان مسکن و ساختمان اصفهان افزود:
از ســوی دیگر در دولت یازدهــم و دوازدهم

که یک واحد هم ســاخته نشد.وی تصریح
کرد :اگرچه در دولت جدید سیاست تقویت

به ارزش  ۶۰۲میلیون و  ۳۳۵هزار دالر ،در پنج گمرک

افزایش دو برابری ترافیک پستی اصفهان

بخش مسکن و ساخت ساالنه یک میلیون

اســتان اصفهان انجام پذیرفته که در مقایسه با سال

واحد مســکونی مطرح شده اســت ،اما به

قبل از نظر تعداد  ۲۷درصد  ،از حیث وزن  ۲۹درصد واز

با استقبال مردم از خریدهای اینترنتی ،سفارشهای پست اســتان اصفهان  ۲۰۰درصد افزایش

اعتقاد بسیاری کارشناسان این سیاست در

شبکههایگازرسانی شهری و روستایی  10هزارو  139خانواراین استان ازنفت سفید استفاده میکنند.
هادی افراسیابی افزود :بیشترین خانوارهای مصرفکننده نفت سفید در استان اصفهان خانوارهای
ساکن شهرستان نائین با  ۳۵۱۵خانوار هستند.معاون بازرگانی شرکت ملی پخش منطقه اصفهان
ادامه داد:کلیه خانوارهای دریافتکننده نفت سفید ازگازمایع استفاده میکنند.افراسیابیگفت :برای
جلوگیری ازقاچاق سوخت و بهرهمندی ازنفت سفید توسط خانوارهای فاقدگازدراین استان ،تمامی
سهمیههای نفت سفید درکارت الکترونیکی تغذیه و سرپرست خانوارها برهمین اساس نفت سفید
خود را ازفروشندگی دریافت میکنند.وی با بیان اینکه درحال حاضرهیچکمبود و یا مشکلی درتامین
نفت سفید و یا گاز مایع مصرفی خانوارهای فاقد گاز طبیعی این استان وجود ندارد ،افزود :سهمیهها
براساس فصلهای سال ،دمای هوا و همچنین میزان توان ذخیرهسازی شهروندان اعالم میشود.

داشت :ســوژهای که در روزهای اخیر با عنوان مرغهای تریاکی بازنشر شده مربوط به بهمن سال
 ۱۳۹۸و به نقل از ریاست سابق سازمان دامپزشکی کشور آقای رفیعی پور است که همان زمان بارها
تکذیب شده است.شهرام موحدی با بیان اینکه این خبر جعلی مربوط به استان اصفهان نیست و
همه تولیدکنندگان مرغ را متهم میکرد ،افزود :هیچ واحد مرغداری مجازنیست بدون تایید سازمان
دامپزشکی از محصولی در رژیم غذایی و دارویی برای پرورش طیور استفاده کند ،تمام محصوالتی
که زیر نظر اداره کل دامپزشکی تولید میشود و گواهی نظام دامپزشکی دارد از جمله فرآوردههای
خام شامل مرغ ،گوشت ،ماهی و میگو سالم است و ما سالمت آنها را تضمین میکنیم.مدیرکل
دامپزشکی اســتان اصفهان با بیان اینکه خوراندن تریاک برای افزایش وزن مرغ ممکن نیست،
ابراز داشت :اداره کل دامپزشــکی بر فعالیت همه مرغداریهای استان نظارت دارد ،مردم مطمئن
باشند این موضوع مطرح شده در فضای مجازی جعلی است زیرا سیستم گوارشی طیور به گونهای
هدف دار است تا مسئوالن اخبار جعلی و سبک را تکذیب کنند در حالی که این شایعه به قدری بی
ارزش است که حتی قابل تکذیب کردن نیست.موحدی خاطرنشان کرد :در فضای مجازی هرکسی
میتواند هر عکس و متنی را فارغ از صحت آن منتشر و باز نشر کند و این مردم هستند که با افزایش
سواد رســانهای خود باید مطالب مســتند و صحیح را از شایعات تشــخیص دهند و اجازه ندهند
عدهای سودجو افکار آنها را به بازی بگیرند.وی همچنین با بیان اینکه تاکنون موردی از توزیع جگر
دارای ضایعه کیست هیداتید در قصابیهای اصفهان گزارش نشده است ،اظهار داشت :این عارضه
روی جگر یا کبد دام (گاو و گوسفند) بسیار بد شکل و واضح است و کارشناسان و بازرسان مجرب
دامپزشکی استان در کشتارگاهها همه امعا و احشای دامها را کامل بررسی کرده و اگر کیست وجود
داشته باشد ،آن را جدا کرده و دور میریزند.

 ۹۵درصد ارزحاصل ازصادرات دراستان اصفهان بازگشته است

دهم ساخت خانه های مسکن مهردردستور

گذشته ساخت مسکن اجتماعی مطرح شد

معاون بازرگانی شــرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی اســتان اصفهان گفت :با وجود گســترش

مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان درباره ادعای خوراندن تریاک به مرغها برای افزایش وزن ،اظهار

گذشته بازار مســکن درگیر تورم شده است.

اظهارنامه به وزن یک میلیون و  ۶۴هزارو  ۶۸۰تنکاال

مصرف  10هزارخانوارازنفت سفید درروستاهای اصفهان

ادعای خوراندن تریاک به مرغها دراصفهان
تکذیب میشود

رییس سازمان صمت استان:

نخست  ۱۴۰۰تشریفات صادرات ۱۳هزار و  ۶۹۳فقره

استفاده میکردند ،است.سیامک بابایی افزود :پست اصفهان پس از  ۱۰۳سال به فناوریهای روز

مدیرکل دامپزشکی استان:

مسکونی در سال ،اظهار کرد :طی چند سال

را شهروندان دادند.بهگفته نصیری ،در دولت

دنیا درارسال مرسولههای پستی مجهزشده و سفارشهای پستی را برای متقاضیان ارسال میکند.

خاطرنشان کرد :با توجه به اینکه پرورش این نوع ماهی نیاز به سرمایه گذاری بلندمدت دارد همه

می دهد که الگوی مصرف در آن منطقه اشکالی دارد که این موضوع هم در جلسه امروز با حضور مسئوالن وزارت نیرو ارزیابی میشود.

گمرک اســتان اصفهان اعالم کرده اســت که درنیمه

یافته است.مدیر بازاریابی اداره پست استان اصفهان گفت :اداره پست اصفهان گنجینهای کوچک از

وی با بیان اینکه ایجاد مزرعه پرورش ماهی خاویار دستکم به  ۲۰۰میلیون تومان سرمایه نیاز دارد،

طبق آن منطقه زیاد بوده یا خیر؟نماینده مالیر در مجلس گفت :البته زمانی که در منطقهای  70یا  90درصد بیش از الگوی مصرف برق مصرف کردهاند این نشان

مسکن وکوتاهی درساخت مسکن ،تاوان آن

تجهیزات ارزشمند ازجمله فکس ،تکثیر،که درقدیم برای ارسال مرسولههای پستی ازاین تجهیزات

به شمار میرود.

اسناد دارد  ،وزارت نیرو عنوان میکند که این مشترکین زیاد مصرف کردهاند بنابراین الزم است قبوض برق مشترکین بررسی شود و ببینیم که این میزان مصرف

رتبه دوم کشــوری را به خود اختصاص داده اســت.

جدید اینکارخانه پس ازتولید آرک  TH ۳۶و ریل مترو  ،UIC ۵۴درشهریورامسال است.

سال و اســتحصال خاویار تا هشت سال به طول میانجامد که نوعی ســرمایه گذاری بلند مدت

قیمت رخ داده به همان شیوه قانونی اجرا شده جای ســوال دارد که در جلسه این موضوع بررسی میشــود.بیگینژاد اظهار داشت :بررسی مسئله فوق نیاز به

و از سوی دیگر به دلیل نبود سیاست ساخت

سبد محصوالت مادر صنعت فوالد ایران اضافه شده است.میلگرد با قطر  ۳۰آلیازی سومین محصول

میشد ،ابراز داشت :بازدهی پرورش ماهیان خاویاری کند است زیرا تولید گوشت این ماهی سه

انرژی مجلس بیان کرد :افزایش قیمت برق طبق روش پلکانی بایستی اتفاق میافتاد و مصوبه قانونی دارد و باید انجام میشده اما اینکه در مناطقی که افزایش

سال جاری بازگشت شــده و این خطه در این زمینه

وتولید نورد محقق شده است.سرپرست خدمات فنی و تولید مدیریت مهندسی نوردکارخانه ذوب آهن

هرکیلوگرم خاویار حدود  ۶میلیون تومان از تولیدکننده خریداری و حدود  ۱۲میلیون تومان صادر

افزود :در این جلسه این مسئله افزایش قبوض برق بررسی میشود و در صورتی که تخلفی صورت گرفته باشد پول مردم به آنها استرداد میشود.عضو کمیسیون

و تنها وعده های مسکن در حد صحبت بود

اصفهان افزود :این محصول جدید مطابق با استاندارد  ۱۰۰۶۰و به ویژه کیفیت عالی کمتر از سه دهم به

آذرماه و با نزدیک شدن ایام کریسمس تولید و صادر میشود.عباسی با بیان اینکه سال گذشته

از وزارت نیرو موضوع افزایش قبوض برق برخی از مناطق را بررسی و گزارش آن جهت بررسی در جلسه علنی تقدیم هیئت رییسه مجلس شود.هادی بیگینژاد

سیاســت عملی در حوزه مسکن پیاده نشد

گفت :تمامی مراحل مطالعاتی ،طراحی و تــراش غلتک و طراحی هادی آن درمجموعه خدمات فنی

با اشاره به اینکه خاویار محصولی صادراتی است اما بازار داخلی نیز دارد ،افزود :خاویار بیشتر در

عضوکمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی با اشاره به اعتراض مردم مبنی برافزایش قبوض برقگفت :قراراست درجلسه امروزکمیسیون با حضورمسئوالنی

گفت  ۹۵ :درصد ارز حاصل از صادرات در اســتان در

اسباب سیمان یا رول فورچ شده استکه با درخواست بخش خصوصی و درتناژباال تولید میشود.وی

خاویار در استان اصفهان وجود ندارد.مدیر شیالت و امور آبزیان سازمان جهاد کشاورزی اصفهان

ورود کمیسیون انرژی به افزایش نجومی قبوض برق

رییس ســازمان صنعت ،معدن و تجــارت اصفهان،

ایران تولید شد.علیرضا مهرابی افزود :بیشترین زمینه مصرف این محصول جدید فوالدی گلولههای

در استانهای شمالی کشــور فرآوری و به بازار عرضه میشود ،اضافه کرد :هنوز امکانات فرآوری

است که اســتفاده از تریاک برای پرورش آنها غیر ممکن است و به نظر میرسد باز نشر این خبر

با وجودکمبود بارشها و مشکالت فراوانیکهکشاورزان را درگیرخودکرده،

خبر روز

نیز کم بود؛ اما حدود  ۴۰کیلوگرم از ماهیان دو مزرعه پرورش ماهیان خاویار در شهرســتانهای
آران و بیدگل و کاشان استحصال شد.محمدرضا عباسی با بیان اینکه خاویار تولید شده در اصفهان

پذیر است و به منبع آب دائمی نیاز دارد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی اصفهان در پاسخ به این

حاد بودن وضعیت نیمی ازاستانهایکشور

استان تا دو ماه دیگر مشخص خواهد شد ،اظهار داشت :تولید و استحصال خاویار در سال گذشته

افراد استقبال نمیکنند ،از ســوی دیگر تولید ماهی خاویار در آبهای شیرین و لب شور امکان

امسال سطح زیرکشت پاییزه کمتری داریم

بسیارناخوشایندی درانتظارکشاورزان این مناطقکم آب باشد.

مدیر شیالت و امور آبزیان جهاد کشاورزی اصفهان با بیان اینکه تولید سال جاری گوشت و خاویار

شرایط فعلی کشور ،قابل اجرا نیست.نایب
رییس اتحادیه سازندگان مسکن و ساختمان
اصفهان تاکیدکرد :به طورقطع هرسیاستی در
حوزه مسکن باید به صورتکارشناسی باشد تا
قابل اجرا شود و معتقدم درشرایط اقتصادی
فعلی ســاخت یک میلیون واحد مسکونی
در سال کاری سخت است.وی با بیان اینکه
امروز ساخت و ســازها بیشتر شخصی ساز
است تا به صورت انبوه ساز،گفت :امروزانبوه
سازی مسکن دراصفهان رونق چندانی ندارد
و باید توجه داشت فردی که انبوه سازی می
کند ،سرمایه دار اســت و به دنبال بازگشت
سرمایه خود است و در شرایط اقتصاد و تورم
فعلی ممکن است ،بازگشــت سرمایه انبوه
سازان درزمانکوتاهی انجام نشود.

عکس خبر
آغازعملیات اجرایی برق
رسانی به سخت گذرترین
روستای غرب استان
عملیات اجرایی برق رسانی به سختگذرترین
روستای غرب استان اصفهان آغاز شد.رییس
اداره برق فریدونشهر ،اعتبار اختصاص یافته
برای اجرای ایــن طرح برق رســانی با طول
شبکه پنجکیلومتررا هفت میلیارد تومان اعالم
کرد و گفت :این عملیات شامل حفاری  ۸۰تا
 ۱۰۰چاله با پایه فلــزی دکلها  ۲۰کیلوولت به
عمق دو متر اســت که با کمپرسور و تجهیزات
خاص حفاری در دست اجراست.

لحاظ ارزش  ۷۲درصد رشد داشته است.ایرج موفق

بهتر صنایع سوق دهیم.موفق خاطرنشان کرد :در این

افزود :بازگشت ارز و تعهد ارزی صادرکنندگان استان

راستا باکمک بخش خصوصی ،تشکلها و انجمنهای

اصفهان با کمک ویژه اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و

صنایع ،اتاق بازرگانی ،خانه صنعت و معدن ،اتاق اصناف

کشاورزی و با همکاری سازمان صمت اصفهان انجام

و تعاون بهدنبال آن هستیم که شرایط را برای فعالیت

شد .رییس سازمان صنعت ،معدن و تجارت اصفهان

همه کارآفرینــان ،صنعتگران ،معدنــکاران و تاجران

با بیان اینکه حجم صادرات سال گذشته از این استان

روانترکنیم.وی خاطرنشانکرد :حدود پنج هزارطرح

بیش از ۲میلیارد دالربوده است ابرازامیدواریکردکه

در دست اجرا در این استان وجود دارد که برای تامین،

در ســال جاری نیز بتوانیم افزایش قابل توجهی را در

تکمیل و تعمیر ماشــین آالت خود نیاز به تسهیالت

حجم صادرات استان داشته باشیم.وی با بیان اینکه

بانکی دارند.موفق با بیان اینکه از بانکها تقاضا داریم

وضعیت امسال استان اصفهان نسبت به سالگذشته

که ســرمایه ثابت طرحها را تامین کنند ،افزود :بیش

در بخش صادرات کاال رشد قابل توجهی داشته است،

از  ۲هزار و  ۵۰طرح باالی  ۴۰درصد پیشرفت فیزیکی

افزود :بهدنبال آن هستیمکه میزهای توسعه صادرات

در اســتان اصفهان وجود دارد که مراحل خرید زمین،

ملی را که مســئولیت  ۱۰میز را استان اصفهان برعهده

دیواریکشی ،احداث سوله و برق ،آب وگازنصب شده

دارد افزایش و وضعیت را به سمت پیشرفت بیشتر و

و برای خرید ماشین آالت نیازمند وام هستند.
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مفاد آراء
 7/174آگهی هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد سندرسمی شهرستان گلپایگان
آگهي موضوع ماده  3قانون و مــاده  13آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي
و اراضي و ساختمانهاي فاقد سندرسمی شهرستان گلپایگان به منظور اطالع عموم
مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به
صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشــند مي توانند از تاريخ انتشار اولين
آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت
يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.
بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند
مالكيت صادر خواهد شد.
 -1راي شماره  -1755تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي محمد ثمري فرزند
ميرزا بشماره شناسنامه  4867صادره از گلپايگان درششدانگ ساختمان به مساحت
 144.35مترمربع مجزی شده از پالك 228فرعي از  1اصلي واقع در بخش  2محرز
گرديده است.
-2رای شماره  -1742تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم ربابه وكيلي فرزند
باقر بشماره شناســنامه  325صادره از گلپايگان در ششدانگ ساختمان به مساحت
 858.129مترمربع مجزی شده از پالك  111فرعي از 3اصلي واقع در بخش 2محرز
گرديده است.
-3رای شماره  -1744تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي بهروز پوالدوند
فرزند يداله بشماره شناســنامه  17892صادره از گلپايگان درششدانگ ساختمان به
مساحت  145.96مترمربع مجزی شــده از پالك 17فرعي از 3023اصلي واقع در
بخش 1محرز گرديده است.
-4راي شــماره  -1939تصرفات مالكانــه بالمعارض متقاضي آقای ســيدرحيم
محمودزاده فرزند سيدعلي بشماره شناســنامه  2571صادره از خمین در ششدانگ
ساختمان به مساحت  176.63مترمربع مجزی شــده از پالك  232فرعي از1870
اصلي واقع در بخش 1محرز گرديده است.
-5راي شماره  -1937تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي ميالد نوري فرزند
فضل اله بشماره شناسنامه  0013005324صادره از تهران در ششدانگ چهار دیواری
مشتمل بر اعیان به مساحت  213.84مترمربع مجزی شده از پالك  1153فرعي از 6
اصلي واقع دربخش  4محرز گرديده است.
-6رای شماره -1824تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي حجت اله شيردلي
فرزند حيدر بشــماره شناســنامه  1210049295صادره از گلپايگان درششــدانگ
ساختمان به مساحت  387.20مترمربع مجزی شده از پالك  568فرعي از  3اصلي
واقع دربخش 2محرز گرديده است.
-7راي شــماره -1823تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي مهداد جديدي
فرزند مهديقلي بشــماره شناســنامه  1150132175صادره از داران درششدانگ
ســاختمان به مســاحت  147.73مترمربع مجزی شــده از پالك  526فرعي از 1
اصلي واقع دربخش  2خريداري مع الواسطه از مالك رســمي خانم اکرم مجیدی
محرز گرديده است.
-8رای شماره  -1820تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي سعيد داودوندي
فرزند درويش بشــماره شناسنامه  23صادره از خوانســار در ششدانگ ساختمان به
مســاحت  158.59مترمربع مجزی شــده از پالك  3فرعي از  4429اصلي واقع در
بخش 3محرز گرديده است.
-9راي شماره  -1940تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي روح اله هاشمي
فرزند برات بشماره شناسنامه  78صادره از گلپايگان در ششدانگ مغازه به مساحت
 53.55مترمربع مجزی شده از پالك 203فرعي از 4372اصلي واقع در بخش 1محرز
گرديده است.
-10راي شماره 2005و -1743تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي مصطفي
محمدشريفي فرزند علي كرم بشماره شناسنامه  1210008564صادره ازگلپایگان در
ششدانگ ساختمان به مساحت  144.56مترمربع مجزی شده از پالك 4027اصلي
واقع دربخش 1محرز گرديده است.
-11راي شماره  -1952تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي ناصر ابراهيمي
فرزند محمود بشماره شناسنامه  40صادره ازگلپایگان در ششدانگ مغازه به مساحت
 43.03مترمربع مجزی شــده از پالك  413فرعي از  9اصلي واقع در بخش 2محرز
گرديده است.
-12راي شماره  -1860تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم زهرا سلكي فرزند
مهديقلي بشماره شناسنامه  312صادره از خوانسار در ششدانگ قسمتی از ساختمان به
مساحت  8.77مترمربع مجزی شده از پالك 15فرعي از  4372اصلي واقع در بخش1
محرز گرديده است.
-13رای شماره  -1953تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي سيف اله تشيعي
فرزند قدرت اله بشماره شناسنامه  30صادره از خوانســار در ششدانگ ساختمان به
مساحت  178.14مترمربع مجزی شده از پالك  11فرعي از  253اصلي واقع دربخش1
محرز گرديده است.
تاريخ انتشار نوبت اول 1400/07/03 :
تاريخ انتشار نوبت دوم 1400/07/18 :
م الف 1197570 :محمد سلمانی رئیس ثبت اسناد و امالک گلپایگان
مفاد آراء
 7/175برابر آرا صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک
مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی
می شود در صورتی که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به
اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم
اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید.
ردیــف  -1رای شــماره  1400/06/14-7160هیــات اول آقــای حمید هارونی
بــه شناســنامه شــماره  4407کدملــی  1128874199صادره اصفهــان فرزند
ســبزعلی در ششــدانگ یک باب مغازه به مســاحت  40/68متر مربع قسمتی از
پالک شــماره  775فرعــی از  18اصلی واقــع در اصفهان بخــش  14حوزه ثبت
ملک غرب اصفهان از مالکیت آغا بیگــم یاریان رنانی از مــورد ثبت صفحه 586
دفتر  43امالک
تاریخ انتشار نوبت اول1400/07/03 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/07/18 :
م الف 1195006 :شهریاری رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء
 7/176برابر آرا صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک
مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی
می شود در صورتی که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به
اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم
اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید.
ردیف  -1رای شماره  1400/06/08-6668هیات چهارم آقای ناصر آقاجانی فشارکی
به شناسنامه شــماره  2355کدملی  1286642833صادره اصفهان فرزند علی در
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  836/75متر مربع قسمتی از پالک شماره 9
فرعی از  7اصلی واقع در اصفهان بخش  14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مورد ثبت
دفتر امالک الکترونیکی 139920302025017830

تاریخ انتشار نوبت اول1400/07/03 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/07/18 :
م الف 1194814 :شهریاری رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء
 7/177برابر آرا صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک
مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی
می شود در صورتی که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به
اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم
اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید.
ردیف  -1رای شماره  1400/06/14-7208هیات اول خانم زهرا مظاهری کوهانی به
شناسنامه شماره  33کدملی  1288856679صادره اصفهان فرزند محمد در ششدانگ
یک باب ساختمان به مساحت  99/67متر مربع قسمتی از پالک شماره  34اصلی واقع
در اصفهان بخش  14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت رحیم مانیان سودانی
طبق اظهارنامه
تاریخ انتشار نوبت اول1400/07/03 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/07/18 :
م الف 1195026 :شهریاری رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء
 7/178برابر آرا صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک
مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی
می شود در صورتی که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به
اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم
اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید.
ردیف  -1رای شماره  1400/06/11-6857هیات اول آقای حسینعلی رضائی برزانی
به شناسنامه شــماره  2982کدملی  1282987550صادره اصفهان فرزند علی در
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  195/23متر مربع قسمتی از پالک شماره
 757فرعی از  16اصلی واقع در اصفهان بخش  14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از
مالکیت فاطمه رضائی برزانی از سند شــماره  53997مورخ  1329/9/28دفترخانه
شماره  6اصفهان
تاریخ انتشار نوبت اول1400/07/03 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/07/18 :
م الف 1194834 :شهریاری رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء
 7/179برابر آرا صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک
مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی
می شود در صورتی که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به
اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم
اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید.
ردیــف  -1رای شــماره  1400/05/03-5682هیات دوم آقای حســین دارابی به
شناسنامه شــماره  692کدملی  4171776147صادره فرزند محمد در نسبت به سه
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت  133/50متر مربع از پالک 67
اصلی واقع در اصفهان بخش  14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت عباس میر
خلف زاده طبق سند انتقالی  92122مورخ  1352/09/12دفترخانه  2اصفهان
تاریخ انتشار نوبت اول1400/07/03 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/07/18 :
م الف 1195194 :شهریاری رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء
 7/180برابر آرا صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک
مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی
می شود در صورتی که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به
اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم
اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید.
ردیــف  -1رای شــماره  1400/06/08-6632هیات اول آقــای جالل جاللی به
شناسنامه شــماره  2280کدملی  1283282194صادره اصفهان فرزند سیف ا ...در
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  228/07متر مربع قسمتی از پالک شماره 32
اصلی واقع در اصفهان بخش  14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت بی بی خانم
رحیمی سبدانی از سند شماره  6240مورخ  1312/9/20دفترخانه شماره  3اصفهان
ردیف  -2رای شــماره  1400/06/08-6636هیات اول آقــای علی اصغر حاجی
عبدالخالقی حسین آبادی به شناسنامه شماره  2952کدملی  1289162141صادره
اصفهان فرزند محمد جواد در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  156/03متر
مربع قسمتی از پالک شماره  32اصلی واقع در اصفهان بخش  14حوزه ثبت ملک غرب
اصفهان از مالکیت بی بی خانم رحیمی سبدانی از سند شماره  6240مورخ 1312/9/20
دفترخانه شماره  3اصفهان
تاریخ انتشار نوبت اول1400/07/03 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/07/18 :
م الف 1195167 :شهریاری رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء
 7/181برابر آرا صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک
مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی
می شود در صورتی که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به
اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم
اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید.
ردیف  -1رای شــماره  1400/06/21-7603هیات ســوم آقای مصطفی رضوانی
قهریزجانی به شناسنامه شماره  16کدملی  5499789770صادره تیران و کرون فرزند
اکبر در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  168/45متر مربع از پالک شماره
 468فرعی از  13اصلی واقع در اصفهان بخش  14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از
مالکیت رمضان جان نثاری مورد ثبت صفحه  459دفتر  941امالک
تاریخ انتشار نوبت اول1400/07/03 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/07/18 :
م الف 1195185 :شهریاری رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء
 7/182برابر آرا صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک
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مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی
می شود در صورتی که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به
اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم
اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید.
ردیف  -1رای شــماره  1399/07/01-16147هیات چهــارم آقای رضا آقاجانیان
صباغ به شناسنامه شماره  1427کدملی  1817088122صادره آبادان فرزند مصطفی
در ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت  249/50متر مربع پالک  66اصلی واقع
در اصفهان بخش  14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مــورد ثبت دفتر الکترونیکی
 139820302025007881امالک
تاریخ انتشار نوبت اول1400/07/03 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/07/18 :
م الف 1195900 :شهریاری رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء
 7/183برابر آرا صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک
مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی
می شود در صورتی که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به
اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم
اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید.
ردیف  -1رای شماره  1400/05/03-5671هیات سوم خانم زهرا حنانی به شناسنامه
شماره  1441کدملی  1283511551صادره اصفهان فرزند یدا ...در ششدانگ یکباب
ساختمان به مســاحت  220/22متر مربع از پالک  502فرعی از  36اصلی واقع در
اصفهان بخش  14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت کریم شیرخانی از سند
شماره  32372مورخ  1339/08/21دفترخانه  15اصفهان
ردیف  -2رای شــماره  1400/05/03-5665هیات سوم آقای علی عباسی ولدانی
به شناسنامه شماره  12929کدملی  1283240971صادره اصفهان فرزند محمد در
ششدانگ یکباب کارگاه به مساحت  276/88متر مربع از پالک  599فرعی از  36اصلی
واقع در اصفهان بخش  14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت اکبر ابراهیمی
ولدانی از مورد ثبت صفحه  449دفتر  195امالک
ردیف  -3رای شــماره  1400/05/10-5943هیات ســوم آقای مصطفی عباسی
ولدانی به شناســنامه شــماره  1487کدملی  1283512009صادره اصفهان فرزند
محمد در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  207/36متر مربع از پالک شماره
 327فرعی از  36اصلی واقع در اصفهان بخش  14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از
مالکیت رضا نصری نصرآبادی و فاطمه گودرزی طبق سند انتقالی شماره های 7675
مورخ  1333/10/18دفترخانه  17اصفهان و  56154مورخ  1336/09/05دفترخانه
 7اصفهان
ردیف  -4رای شــماره  1400/05/10-5944هیات سوم آقای حسنقلی صالحی به
شناسنامه شماره  47کدملی  5759859188صادره فریدن فرزند درویش در ششدانگ
یکباب ساختمان به مساحت  184/01متر مربع از پالک  103فرعی از  36اصلی واقع در
اصفهان بخش  14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مالکیت اسماعیلی جعفری ولدانی
و خدیجه عباسی از سند انتقالی  70738مورخ  1351/05/28دفترخانه  7اصفهان
ردیف  -5رای شماره  1400/05/03-5677هیات ســوم آقای قدیر علی الیاران به
شناسنامه شماره  3کدملی  1290311692صادره اصفهان فرزند قاسم در ششدانگ
یکباب ساختمان به مساحت  109/31متر مربع از پالک  1698فرعی از  36اصلی واقع
در اصفهان بخش  14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از شیخ جمال الدین نجفی و خانم
محترم آقا رشتی طبق سند انتقالی  1501مورخ  1322/12/25دفترخانه  62اصفهان
و سند  60737مورخ  1333/7/29دفترخانه  6اصفهان
تاریخ انتشار نوبت اول1400/07/03 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/07/18 :
م الف 1195917 :شهریاری رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء
 7/184برابر آرا صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک
مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی
می شود در صورتی که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به
اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم
اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید.
ردیف  -1رای شماره  1400/03/10-2836هیات اول آقای رمضان تقی یار رنانی به
شناسنامه شماره  14کدملی  1289870985صادره اصفهان فرزند حسین در ششدانگ
یک باب ساختمان مغازه به مساحت  81/23متر مربع قسمتی از پالک شماره 3226
فرعی از  18اصلی واقع در اصفهان بخش  14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مورد
ثبت دفتر امالک 139520302025000910
ردیف  -2رای شماره  1400/05/10-5941هیات سوم آقای احسان بابا صفری رنانی
به شناسنامه شماره  4221کدملی  1293168602صادره خمینی شهر فرزند کریم در
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  196/26متر مربع از پالک  509فرعی از 19
اصلی واقع در اصفهان بخش  14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت متقاضی
مورد ثبت صفحه  113دفتر  1015امالک
ردیــف  -3رای شــماره  1400/05/05-5798هیــات دوم خانم زهــرا تقی یار
رنانی به شناســنامه شــماره  644کدملی  1290905592صــادره اصفهان فرزند
فرج اله در ششــدانگ یک باب کارگاه و انبــاری به مســاحت  202/94متر مربع
قسمتی از پالک شــماره  2065فرعی از  18اصلی واقع در اصفهان بخش  14حوزه
ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت عــزت یاری رنانی از مــورد ثبت صفحه 365
دفتر  269امالک
ردیــف  -4رای شــماره  1400/03/25-3682هیات اول آقای یدالــه رحیم زاده
رنانی به شناســنامه شــماره  260کدملی  1290030847صــادره اصفهان فرزند
قدیر در ششدانگ یک باب ساختمان مســکونی و تجاری به مساحت  178/74متر
مربع قســمتی از پالک شــماره  745فرعی از  19اصلی واقع در اصفهان بخش 14
حوزه ثبت ملک غرب اصفهــان از مالکیت جعفر صباغ از مــورد ثبت صفحه 525
دفتر  515امالک
تاریخ انتشار نوبت اول1400/07/03 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/07/18 :
م الف 1196039 :شهریاری رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء
 7/185آگهی ابالغ مفاد آراء صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت شرق اصفهان
در اجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی و بر حسب ماده  3قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنی بر تایید انتقال
عادی و یا ســهم مفروزی متقاضی صادر گردیده در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی
می شود تا شخص یا اشــخاصی که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار
ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ
تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهی
مبنی بر طرح دعوی اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه
خواهد بود و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت
صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.

آگهی
 -1رای شــماره  140060302027004728مورخ  1400/4/13صفرعلی افضلی
خوراسگانی فرزند عباس بشماره شناســنامه  7945صادره از اصفهان بشماره ملی
 1283781247در سه دانگ یکباب مغازه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک
 6513واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  45/23متر مربع .خریداری مع الواسطه
بصورت عادی از مالک رسمی صفرعلی افضلی خوراسگانی فرزند عباس
 -2رای شــماره  140060302027004727مــورخ  1400/4/13امیــد افضلی
خوراسگانی فرزند صفرعلی بشماره شناســنامه  1270681788صادره از اصفهان
بشماره ملی  1270681788در ســه دانگ یکباب مغازه احداثی بر روی قسمتی از
قطعه زمین پالک  6513واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  45/23متر مربع.
خریداری مع الواســطه بصورت عادی از مالک رسمی صفرعلی افضلی خوراسگانی
فرزند عباس
تاریخ انتشار نوبت اول1400/07/03 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/07/18 :
م الف 1194990 :مهدی صادقی وصفی رییس منطقه ثبت اســناد و امالک
شرق اصفهان
مفاد آراء
 7/186آگهی ابالغ مفاد آراء صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت شرق اصفهان
در اجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی و بر حسب ماده  3قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنی بر تایید انتقال
عادی و یا ســهم مفروزی متقاضی صادر گردیده در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی
می شود تا شخص یا اشــخاصی که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار
ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ
تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهی
مبنی بر طرح دعوی اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه
خواهد بود و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت
صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
 -1رای شماره  140060302027005976مورخ  1400/05/18زهرا ربی خوراسگانی
فرزند محمود بشماره شناسنامه  608صادره از اصفهان بشماره ملی 1291475214
در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک  5059واقع در
بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  138/54متر مربع .خریداری مع الواسطه بصورت
عادی از مالک رسمی عباس برزگر خوراسگانی فرزند محمدرضا
تاریخ انتشار نوبت اول1400/07/03 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/07/18 :
م الف 1195325 :مهدی صادقی وصفی رییس منطقه ثبت اســناد و امالک
شرق اصفهان
مفاد آراء
 7/187آگهی ابالغ مفاد آراء صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت شرق اصفهان
در اجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی و بر حسب ماده  3قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنی بر تایید انتقال
عادی و یا ســهم مفروزی متقاضی صادر گردیده در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی
می شود تا شخص یا اشــخاصی که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار
ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ
تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهی
مبنی بر طرح دعوی اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه
خواهد بود و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت
صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
 -1رای شــماره  140060302027005539مــورخ  1400/05/09پروین قربانی
فرزند حسن بشماره شناسنامه  295صادره از اصفهان بشماره ملی  1287943675در
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک  11548واقع در
بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  80/81متر مربع .خریداری طی سند رسمی
تاریخ انتشار نوبت اول1400/07/03 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/07/18 :
م الف 1195235 :مهدی صادقی وصفی رییس منطقه ثبت اســناد و امالک
شرق اصفهان
مفاد آراء
 7/188آگهی ابالغ مفاد آراء صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت شرق اصفهان
در اجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی و بر حسب ماده  3قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنی بر تایید انتقال
عادی و یا ســهم مفروزی متقاضی صادر گردیده در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی
می شود تا شخص یا اشــخاصی که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار
ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم نموده و در مهلت یک ماه از
تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نســبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و
ارایه گواهی مبنی بر طرح دعوی اقدام نماینــد و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم
قطعی دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه
نخواهد بود.
 -1رای شماره  140060302027006909مورخ  1400/6/16شهناز جمال وند فرزند
قلی بشماره شناسنامه  651صادره از چادگان بشماره ملی  5759448277در ششدانگ
یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک  13فرعی از اصلی  43واقع در
بخش  18ثبت اصفهان به مساحت  160متر مربع .خریداری طی سند رسمی
تاریخ انتشار نوبت اول1400/07/03 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/07/18 :
م الف 1194954 :مهدی صادقی وصفی رییس منطقه ثبت اســناد و امالک
شرق اصفهان
مفاد آراء
 7/189آگهی ابالغ مفاد آراء صادره از هیات قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت شرق اصفهان
در اجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد
سند رسمی و بر حسب ماده  3قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنی بر
تایید انتقال عادی و یا ســهم مفروزی متقاضی صادر گردیده در دو نوبت به فاصله
 15روز آگهی می شود تا شخص یا اشخاصی که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ
اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه
صالحه و ارایه گواهی مبنی بر طرح دعوی اقــدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به
ارایه حکم قطعی دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شــد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه
متضرر به دادگاه نخواهد بود.
 -1رای شــماره  140060302027006899مورخ  1400/06/16حسن صانعی
ینگ آبادی فرزند محمد بشماره شناســنامه  3578صادره از جرقویه بشماره ملی
 5649352909در ششدانگ یکباب ســاختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه
زمین پالک  1واقع در بخش  18ثبت اصفهان به مساحت  200متر مربع .خریداری
طی سند رسمی
تاریخ انتشار نوبت اول1400/07/03 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/07/18 :
م الف 1195265 :مهدی صادقی وصفی رییس منطقه ثبت اســناد و امالک
شرق اصفهان

آگهی
مفاد آراء
 7/190آگهی ابالغ مفاد آراء صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت شرق اصفهان
در اجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی و بر حســب ماده  3قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنی بر تایید
انتقال عادی و یا سهم مفروزی متقاضی صادر گردیده در دو نوبت به فاصله  15روز
آگهی می شود تا شخص یا اشخاصی که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین
انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه
از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نســبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه
و ارایه گواهی مبنی بر طرح دعوی اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم
قطعی دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه
نخواهد بود.
 -1رای شماره  140060302027005434مورخ  1400/05/04اعظم علی اکبری
خوراسگانی فرزند قربانعلی بشماره شناســنامه  455صادره از اصفهان بشماره ملی
 1291509224در ششــدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین
پالک  10393واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مســاحت  76متر مربع .خریداری
طی سند رسمی
تاریخ انتشار نوبت اول1400/07/03 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/07/18 :
م الف 1195018 :مهدی صادقی وصفی رییس منطقه ثبت اســناد و امالک
شرق اصفهان
مفاد آراء
 7/191آگهی ابالغ مفاد آراء صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت شرق اصفهان
در اجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی و بر حســب ماده  3قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنی بر تایید
انتقال عادی و یا سهم مفروزی متقاضی صادر گردیده در دو نوبت به فاصله  15روز
آگهی می شود تا شخص یا اشخاصی که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین
انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه
از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نســبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه
و ارایه گواهی مبنی بر طرح دعوی اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم
قطعی دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه
نخواهد بود.
 -1رای شــماره  140060302027005541مــورخ  1400/05/10احمد بابادی
فرزند غالم شاه بشماره شناسنامه  162صادره از آبادان بشماره ملی 1818397838
در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قســمتی از قطعه زمین پالک  6018واقع
در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  136/70متر مربع .خریداری طی سند رسمی
تاریخ انتشار نوبت اول1400/07/03 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/07/18 :
م الف 1194944 :مهدی صادقی وصفی رییس منطقه ثبت اســناد و امالک
شرق اصفهان
مفاد آراء
 7/192آگهی ابالغ مفاد آراء صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت شرق اصفهان
در اجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی و بر حســب ماده  3قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنی بر تایید
انتقال عادی و یا سهم مفروزی متقاضی صادر گردیده در دو نوبت به فاصله  15روز
آگهی می شود تا شخص یا اشخاصی که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین
انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه
از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نســبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه
و ارایه گواهی مبنی بر طرح دعوی اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم
قطعی دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه
نخواهد بود.
 -1رای شــماره  140060302027006912مورخ  1400/06/16احمد قربانیان
کردآبادی فرزند اصغر بشماره شناسنامه  1856صادره از اصفهان -کردآباد بشماره
ملی  1283993139در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین
پالک  4فرعی از اصلی  10285واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت 189/65
متر مربع .خریداری طی سند رسمی
تاریخ انتشار نوبت اول1400/07/03 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/07/18 :
م الف 1194979 :مهدی صادقی وصفی رییس منطقه ثبت اســناد و امالک
شرق اصفهان
مفاد آراء
 7/193آگهی ابالغ مفاد آراء صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت شرق اصفهان
در اجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی و بر حســب ماده  3قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنی بر تایید
انتقال عادی و یا سهم مفروزی متقاضی صادر گردیده در دو نوبت به فاصله  15روز
آگهی می شود تا شخص یا اشخاصی که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین
انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه
از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نســبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه
و ارایه گواهی مبنی بر طرح دعوی اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم
قطعی دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه
نخواهد بود.
 -1رای شماره  140060302027006898مورخ  1400/06/16محمود محمدی
فرزند حسین بشماره شناسنامه  19صادره از اصفهان بشماره ملی  1291283676در
ششدانگ یک قطعه زمین محصور مشــجر احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین
پالک  9334-9335واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  1472/68متر مربع.
خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی
تاریخ انتشار نوبت اول1400/07/03 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/07/18 :
م الف 1195141 :مهدی صادقی وصفی رییس منطقه ثبت اســناد و امالک
شرق اصفهان
مفاد آراء
 7/194آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
رای شماره  140060302026005727مورخ  1400/04/21هیات یک خانم الهه
حق شــناس آدرمنابادی به شناسنامه شــماره  530کدملی  1287288091صادره
اصفهان فرزند مرتضی بصورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت  164/06متر مربع
از پالک شماره  2008فرعی از  15178اصلی واقع در اصفهان بخش  5اداره ثبت اسناد
و امالک شمال اصفهان که خود متقاضی مالک رسمی می باشد.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان
واقع در اصفهان میدان الله ابتدای خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویی تسلیم

5
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نموده و پس از اخذ رســید ،ظرف مدت یک 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 اول1400/07/03 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/07/18 :
م الف 1194967 :موسوی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان
مفاد آراء
 7/195آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
 -1رای شــماره  140060302026006622مورخ  1400/05/19هیات سه خانم
مهین عقیلی به شناسنامه شماره  538کدملی  1283556561صادره اصفهان فرزند
عباس نسبت به  6/375حبه مشاع از  72حبه ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت
 280/53متر مربع پالک شماره  66فرعی از  99اصلی واقع در اصفهان بخش  16اداره
ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان خریداری طبق مبایعه نامه عادی مع الواسطه از
مالکیت مالک رسمی یداله سوداوی و مصطفی شیخ االسالم
 -2رای شــماره  140060302026006623مورخ  1400/05/19هیات سه آقای
حمید رضا عقیلی به شناسنامه شماره  1000کدملی  1284850791صادره اصفهان
فرزند عباس نسبت به  12/75حبه مشاع از  72حبه ششدانگ یکباب ساختمان به
مساحت  280/53متر مربع پالک شماره  66فرعی از  99اصلی واقع در اصفهان بخش
 16اداره ثبت اسناد و امالک شــمال اصفهان خریداری طبق مبایعه نامه عادی مع
الواسطه از مالکیت مالک رسمی یداله سوداوی و مصطفی شیخ االسالم
 -3رای شــماره  140060302026006625مورخ  1400/05/19هیات سه خانم
فرزانه عقیلی به شناسنامه شــماره  47964کدملی  1280367377صادره اصفهان
فرزند عباس نسبت به  6/375حبه مشاع از  72حبه ششدانگ یکباب ساختمان به
مساحت  280/53متر مربع پالک شماره  66فرعی از  99اصلی واقع در اصفهان بخش
 16اداره ثبت اسناد و امالک شــمال اصفهان خریداری طبق مبایعه نامه عادی مع
الواسطه از مالکیت مالک رسمی یداله سوداوی و مصطفی شیخ االسالم
 -4رای شــماره  140060302026006626مــورخ  1400/05/19هیات ســه
خانم فاطمه عقیلی به شناســنامه شــماره  4375کدملــی  1285029161صادره
اصفهان فرزند عباس نســبت به  6/375حبه مشــاع از  72حبه ششدانگ یکباب
ســاختمان به مســاحت  280/53متر مربع پالک شــماره  66فرعی از  99اصلی
واقع در اصفهان بخش  16اداره ثبت اســناد و امالک شــمال اصفهان خریداری
طبق مبایعــه نامه عادی مع الواســطه از مالکیت مالک رســمی یداله ســوداوی
و مصطفی شیخ االسالم
 -5رای شــماره  140060302026006628مــورخ  1400/05/19هیات ســه
خانم فخری عقیلی به شناســنامه شــماره  1995کدملی  1285763815صادره
اصفهان فرزند عباس نســبت به  6/375حبه مشــاع از  72حبه ششدانگ یکباب
ســاختمان به مســاحت  280/53متر مربع پالک شــماره  66فرعی از  99اصلی
واقع در اصفهان بخش  16اداره ثبت اســناد و امالک شــمال اصفهان خریداری
طبق مبایعــه نامه عادی مع الواســطه از مالکیت مالک رســمی یداله ســوداوی
و مصطفی شیخ االسالم
 -6رای شــماره  140060302026006630مــورخ  1400/05/19هیات ســه
آقای رسول عقیلی به شناســنامه شــماره  52923کدملی  1280953942صادره
اصفهان فرزند عباس نســبت به  24/75حبه مشــاع از  72حبه ششدانگ یکباب
ســاختمان به مســاحت  280/53متر مربع پالک شــماره  66فرعی از  99اصلی
واقع در اصفهان بخش  16اداره ثبت اســناد و امالک شــمال اصفهان از خریداری
طبق مبایعه نامه عادی مع الواســطه از مالکیت مالک رســمی یداله ســوداوی و
مصطفی شیخ االسالم
 -7رای شــماره  140060302026006631مــورخ  1400/05/19هیات ســه
آقای فرزاد عقیلی به شناســنامه شــماره  1272049396کدملی 1272049396
صادره اصفهان فرزند علیرضا نسبت به  9حبه مشــاع از  72حبه ششدانگ یکباب
ســاختمان به مســاحت  280/53متر مربع پالک شــماره  66فرعی از  99اصلی
واقع در اصفهان بخش  16اداره ثبت اســناد و امالک شــمال اصفهان از خریداری
طبق مبایعــه نامه عادی مع الواســطه از مالکیت مالک رســمی یداله ســوداوی
و مصطفی شیخ االسالم
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان
واقع در اصفهان میدان الله ابتدای خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویی تسلیم
نموده و پس از اخذ رســید ،ظرف مدت یک 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 اول1400/07/03 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/07/18 :
م الف 1195307 :موسوی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان
مفاد آراء
 7/196آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سندرسمی
برابــر آراء صادره هیئت موضــوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتــی اراضی و
ســاختمانهای فاقد سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی لنجان تصرفات مالکانه و
بالمعارض متقاضیان ذیل محرز گردیده اســت لذا مشخصات متقاضیان و امالک
مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطــاع عموم در دو نوبت بــه فاصله  15روز در
روزنامه های تعیین شــده توســط اداره فرهنگ و ارشــاد اســامی لنجان آگهی
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی
داشته باشند ،می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت  2ماه اعتراض خود را به
اداره ثبت اسناد و امالک لنجان تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ
تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مرجع صالح قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض ،طبق مقررات سند مالکیت
صادرخواهد شد.
 -1رای شــماره  140060302015001238مــورخ  1400/06/24آقای محمد
توحیدی فرزند عباسعلی نسبت به  2دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت
 160متر مربع مفروز از پالک  -106اصلی واقــع در کمال آباد لنجان بخش  9ثبت
اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی حیدر عطائی ریزی
 -2رای شــماره  140060302015001239مــورخ  1400/06/24خانم فاطمه
توحیدی فرزند عباســعلی نســبت به  2دانگ مشــاع از ششــدانگ یکبابخانه به
مســاحت  160متــر مربع مفــروز از پــاک  -106اصلــی واقع در کمــال آباد
لنجــان بخش  9ثبــت اصفهان مع الواســطه خریداری شــده از مالک رســمی
حیدر عطائی ریزی
 -3رای شــماره  140060302015001240مــورخ  1400/06/24آقــای
محمود رضا توحیدی فرزند عباســعلی نســبت به  2دانگ مشــاع از ششــدانگ
یکبابخانه به مســاحت  160متر مربع مفروز از پــاک  -106اصلی واقع در کمال
آباد لنجان بخش  9ثبت اصفهان مع الواســطه خریداری شــده از مالک رســمی
حیدر عطائی ریزی
تاریخ انتشار نوبت اول1400/07/03 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/07/18 :
م الف 1194963 :مصطفی شمسی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک لنجان
مفاد آراء
 7/197آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سندرسمی
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برابــر آراء صادره هیئت موضــوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتــی اراضی و
ســاختمانهای فاقد سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی لنجان تصرفات مالکانه و
بالمعارض متقاضیان ذیل محرز گردیده اســت لذا مشخصات متقاضیان و امالک
مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله  15روز در روزنامه
های تعیین شده توســط اداره فرهنگ و ارشاد اســامی لنجان آگهی می شود در
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند،
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت  2ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و
امالک لنجان تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،
دادخواست خود را به مرجع صالح قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض ،طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد.
 -1رای شماره  140060302015001247مورخ  1400/06/25محمد علی جوالئی
زاده گان فرزند حسن نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت  618/64متر مربع
مفروز از پالک  -279اصلی واقع در قریه زرد خشوئیه بخش  9ثبت اصفهان خریداری
شده مع الواسطه از مالک رسمی باقر کاظمی زردخشوئی
تاریخ انتشار نوبت اول1400/07/03 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/07/18 :
م الف 1195957 :فاطمه کریمی سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک باغبهادران
مفاد آراء
 7/198آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سندرسمی
برابــر آراء صادره هیئت موضــوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتــی اراضی و
ســاختمانهای فاقد سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی لنجان تصرفات مالکانه و
بالمعارض متقاضیان ذیل محرز گردیده اســت لذا مشخصات متقاضیان و امالک
مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله  15روز در روزنامه
های تعیین شده توســط اداره فرهنگ و ارشاد اســامی لنجان آگهی می شود در
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند،
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت  2ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و
امالک لنجان تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،
دادخواست خود را به مرجع صالح قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض ،طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد.
 -1رای شماره  140060302015001252مورخ  1400/06/25غالمعلی رضوانی
باغبادرانی فرزند عوضعلی نسبت به  784/59سهم مشاع از  954/06سهم ششدانگ
مغازه و زمین محصور متصله به مساحت  940/86متر مربع مفروز از پالک  14فرعی
از  -132اصلی واقع در محله اردال باغبهادران بخش  9ثبت اصفهان که خود متقاضی
مالک رسمی مشاعی ملک مزبور می باشد.
 -2رای شــماره  140060302015001253مورخ  1400/06/25منصور رضوانی
باغبادرانی فرزند غالمعلی نسبت به  112/98سهم مشاع از  954/06سهم ششدانگ
مغازه و زمین محصور متصله به مساحت  940/86متر مربع مفروز از پالک  14فرعی
از  -132اصلی واقع در محله اردال باغبهادران بخش  9ثبت اصفهان که خود متقاضی
مالک رسمی مشاعی ملک مزبور می باشد.
 -3رای شــماره  140060302015001254مــورخ  1400/06/25داریــوش
رضوانی باغبادرانی فرزند غالمعلی نســبت به  56/49ســهم مشــاع از 954/06
ســهم ششــدانگ مغازه و زمین محصور متصله به مســاحت  940/86متر مربع
مفــروز از پالک  14فرعــی از  -132اصلــی واقــع در محلــه اردال باغبهادران
بخــش  9ثبــت اصفهان کــه خــود متقاضــی مالک رســمی مشــاعی ملک
مزبور می باشد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/07/03 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/07/18 :
م الف 1195936 :فاطمه کریمی سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک باغبهادران
مفاد آراء
 7/199آگهی موضوع ماده  3قانون وماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شــماره  14006030200700 1805مورخ  1400 / 05 / 20هیات اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد سند رسمی
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی
آقای قدرت اهلل جمال پور فرزند علی معروف به میرزا بشماره شناسنامه  294وکدملی
 5559217786صادره از کوهرنگ درششدانگ یک باب خانه به مساحت 171 / 51
مترمربع پالک  411اصلی واقع در شرودان خریداری مع الواسطه ازمالک رسمی آقای
مهدی کیانی محرزگردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله
 15روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض
خود رابه این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت
مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
تاریخ انتشار نوبت اول1400/07/03 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/07/18 :
م الف 1194665 :محمد علی ناظمی اشنی رئیس ثبت اسناد وامالک فالورجان
مفاد آراء
 7/200آگهی موضوع ماده  3قانون وماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شــماره  14006030200700 1661مورخ  1400 / 05 / 11هیات اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد سند رسمی
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی
خانم معصومه کوراوند دراره فرزند محمد قاســم بشــماره شناسنامه  955وکدملی
 1110861575صادره از فالورجان درششدانگ یک باب خانه به مساحت 107 / 80
مترمربع پالک  411اصلی واقع در شرودان خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای
مهدی گلشن محرزگردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله
 15روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض
خود رابه این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض
دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند  .بدیهی است در صورت انقضای
مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
تاریخ انتشار نوبت اول1400/07/03 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/07/18 :
م الف 1195210 :محمد علی ناظمی اشنی رئیس ثبت اسناد وامالک فالورجان
مفاد آراء
 7/201آگهی موضوع ماده  3قانون وماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شــماره  14006030200700 1925مورخ  1400 / 05 / 31هیات اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد سند رسمی
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملــک فالورجان تصرفــات مالکانه بالمعارض
متقاضی آقای عباس فتحی فرزند قاســمعلی بشــماره شناســنامه  47وکد ملی
 1111978565صادره ازفالورجان درســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یک باب
خانه به مســاحت  165 / 75مترمربع پالک  411اصلی واقع در شرودان خریداری
مع الواسطه از مالک رسمی آقای دکتر مهدی کیانی محرزگردیده است لذا به منظور
اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار
اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند

 .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد .
تاریخ انتشار نوبت اول1400/07/03 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/07/18 :
م الف 1195192 :محمد علی ناظمی اشنی رئیس ثبت اسناد وامالک فالورجان
مفاد آراء
 7/202آگهی موضوع ماده  3قانون وماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شــماره  14006030200700 1710مورخ  1400 / 05 / 13هیات اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد سند رسمی
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملــک فالورجان تصرفــات مالکانه بالمعارض
متقاضی آقای محمد رضا یارمحمدیان فرزند اصغر بشماره شناسنامه  309وکدملی
 1288579731صادره ازاصفهان درششدانگ یک باب ســاختمان تجاری اداری
به مســاحت  50 / 45مترمربع پالک  51فرعی از  24اصلی واقع در شــهر ابریشم
( باغ ابریشــم ) خریداری مع الواســطه از مالک رســمی آقای حبیب اله میرلوحی
محرزگردیده اســت لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دونوبــت به فاصله 15
روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض
خود رابه این اداره تســلیم وپس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم
اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند  .بدیهی است در صورت
انقضای مــدت مذکور وعدم وصول اعتــراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر
خواهد شد .
تاریخ انتشار نوبت اول1400/07/03 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/07/18 :
م الف 1195149 :محمد علی ناظمی اشنی رئیس ثبت اسناد وامالک فالورجان
مفاد آراء
 7/203آگهی موضوع ماده  3قانون وماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شــماره  14006030200700 1924مورخ  1400 / 05 / 31هیات اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد سند رسمی
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی
آقای حمید فتحی قلعه میری فرزند قاســمعلی بشماره شناســنامه  3000وکدملی
 1289599955صادره از اصفهان درســه دانگ مشــاع یک باب خانه به مساحت
 165 / 75مترمربع پالک  411اصلی واقع درشرودان خریداری مع الواسطه ازمالک
رسمی آقای دکتر مهدی کیانی محرزگردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب
در دونوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به
مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از
تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند  .بدیهی است
در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت
صادر خواهد شد .
تاریخ انتشار نوبت اول1400/07/03 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/07/18 :
م الف 1195275 :محمد علی ناظمی اشنی رئیس ثبت اسناد وامالک فالورجان
مفاد آراء
 7/204آگهی موضوع ماده  3قانون وماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شــماره  14006030200700 2106مورخ  1400 / 06 / 09هیات اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد سند رسمی
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی
آقای اکبرباقری فرزند حسین بشماره شناسنامه  20وکدملی  1111622930صادره
از فالورجان درششدانگ یک قطعه زمین کشــاورزی به مساحت  5621مترمربع
پالک 21اصلی واقع در ســودرجان خریداری ازمالک اصلی آقای غالمعلی باقری
محرزگردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله  15روز آگهی
میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره
تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند  .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
تاریخ انتشار نوبت اول1400/07/03 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/07/18 :
م الف 1195870 :محمد علی ناظمی اشنی رئیس ثبت اسناد وامالک فالورجان
مفاد آراء
 7/205برابر آرا صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک
مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت
اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض
دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید.
ردیــف  -1رای شــماره  1398 /05 /23 -7261هیــات ســوم
خانم فخری جیهانی به شناسنامه شماره  145کدملی  1284368874صادره اصفهان
فرزند رضا در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت  272متر مربع پالک شماره 306
فرعی از  27اصلی واقع در اصفهان بخش  14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان نسبت
به  10/56سهم مشاع از  272سهم ششدانگ باستثنای بهای ثمنیه اعیانی از مالکیت
متقاضی در ص  373دفتر  410امالک و مابقی نسبت به  261/44سهم مشاع از 272
سهم ششدانگ طبق ماده  13قانون پذیرش ثبت گردد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/07/18 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/08/03 :
م الف 1202637 :شهریاری رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء
 7/206برابر آرا صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک
مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت
اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض
دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید.
ردیف  -1رای شــماره  1400/06/20-7548هیات دوم خانم لیال حاجی بابائی به
شناسنامه شماره  1080323902کدملی  1080323902صادره علویچه فرزند عباس
در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  161/10متر مربع قسمتی از پالک شماره
 327فرعی از  5اصلی واقع در اصفهان بخش  14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از
مالکیت متقاضی و پوریا حیدری هرســتانی از مورد ثبت دفتر امالک الکترونیکی
 139920302025017960و 139920302025010266
تاریخ انتشار نوبت اول1400/07/18 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/08/03 :
م الف 1202400 :شهریاری رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان

بامسئولان

در شهر
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استاندار اصفهان:

تقویت نیروی انتظامی ،تقویت امنیت ملی است
استاندار اصفهان صبح دیروز در ویژه برنامه هفته نیروی انتظامی با ابراز خرسندی از حضور در بین

سی و چهارمین جشنواره بین المللی کودک و نوجوان آغاز به کار کرد؛

کارکنان نیروی انتظامی در آخرین روزهای فعالیت خود به عنوان رییس شــورای تامین اســتان

پرواز پروانه های سرزمین خیال در شهر گنبدهای فیروزه ای

اصفهان گفت :تقارن هفته مقدس نیروی انتظامی و ماه ربیــع االول را به فال نیک میگیرم و هر
دو این مناســبتها را گرامی می داریم.عباس رضایی با اشــاره به نقش مهم نیروی انتظامی در
اداره کشــور تصریح کرد :در نگاه و متون اســامی ما وظایفی که برای دولت نوشته شده ،سالمت،
آموزش و سوم امنیت که سه وظیفه اصلی دولت هاست و نیروی انتظامی در هر سه بعد به خوبی
به وظیفه خود عمل کرده است.اســتاندار اصفهان افزود :در بعد سالمت از ســردار حیدری که در
تمام جلسات ســتاد کرونای استان حاضر شــد و تمام هماهنگیهای الزم از جمله مناسبتهای

عکس :ایمنا

اخیر را انجام داد و به عنوان مســئول ستاد مقابله با کرونای اســتان از تالش او و نیروی انتظامی
اســتان تشــکر میکنم ،همچنین در بعد امنیت که به تعبیر امام علی (ع) نعمتی شیرینتر از آن
نیست ،این امنیت به نحو احسن اجرا شــده اســت.وی با بیان اینکه نیروی انتظامی در تمامی
ماموریتهای  ۳۶گانه از جمله مقابله با ســرقتهای خرد و کالن به خوبــی عمل کرده ،ادامه داد:
خوشحالم در شــورای تامین با دیدن کاهش شدید سرقتها ،اســتان به خوبی در کشور شناخته
شد و این کاهش ســرقت و جرائم افتخاری برای اســتان اصفهان محســوب می شود .رضایی
تاکید کرد :نیروی انتظامی در مقابله با ســرقت ،جعل ،شــرکتهای هرمی و کاغذی و دهها مورد
دیگر درخشــان بود و امنیت که مترادف با آرامش و آســایش و امن بودن اســت با تالش نیروی
انتظامی بر قرار اســت و متضاد این امنیت یعنی بیم و ترس با تالش پلیس کمرنگ شده است.
وی با تاکید بر اینکه امنیت نعمتی از ســوی خداست ،ابراز داشــت :نیروی انتظامی حافظ نعمت
خداست و آنها دژهای محکمی برای مردم محسوب می شوند و باعث افتخار و عزت دین هستند
که این نتیجه همکاری با ســایر دستگاههاســت ،معتقدیم تقویت نیروی انتظامی تقویت امنیت

سی و چهارمین جشنواره بین المللی کودک و نوجوان
اصفهان درحالی شروع بهکارکردکه  51هزارکودک درایران،
پدر یا مادر خود را بر اثر کرونا از دست داده اند و درست در

زمانهای که غم و ناراحتی میهمان بسیاری از خانه هاست

این جشنواره میتواند ابزار مناسبی برای بهبود شرایط

روحی و روانی خانواده ها به ویژه فرزندان باشد

ملی است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان:

اصالح ناهنجاری های اجتماعی
نیازمند ارتقای فرهنگ عمومی است

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان به مناسبت روز فرهنگ عمومی به نقش و جایگاه
فرهنگ عمومی ،شورای فرهنگ عمومی ،ظرفیت فرهنگی اصفهان و توانمندی دراین حوزه اشارهکرد
و اظهارداشت :فرهنگ عمومی همواره دغدغه رهبرمعظم انقالب اسالمی است و همواره درسخنرانی
های مختلف به مسائل فرهنگی توجه و تاکیدکرده اند.حجت االسالم «رمضانعلی معتمدی» غیرت
دینی ،توانمندی و عزت یک ملت را متاثر از فرهنگ عمومی و اجتماعی نهادینه شده در بین مردم آن
کشور بیان کرد و افزود :توجه به این مقوله مهم قدرت تبدیل یک ملت به مردمانی عزیز و توانمند و
دارای آبرو را دارد که رهبر انقالب از آن یاد کرده اند.وی به برخی از ناهنجاری های اجتماعی اشاره کرد
و گفت :تغییر باورها و برخی از نابسامانی های فرهنگی ناشی از بی توجهی به مقوله های فرهنگی
و پایه و ناشی از اساس فرهنگ عمومی جامعه است و به همین خاطر باید این مباحث مورد توجه
و فعالیت کارشناسی قرار گیرد.
حجت االسالم معتمدی با بیان اینکه شــورای فرهنگ عمومی در حوزه ظاهری و باطنی فرهنگ
عمومی مثل نحوه پوشــیدن لباس ،معماری شــهرها و برخورد با همدیگر به عنوان سرفصل های
ظاهری و احترام به والدین ،همسایه داری ،مهمان نوازی و دوری از راحت طلبی به عنوان سیاست،
های باطنی برنامه ریزی و تصمیم گیری می کند ،خاطرنشان کرد :اصالح ناهنجاری های اجتماعی
نیازمند ارتقای فرهنگ عمومی با حمایت همه جانبه نهادهای دولتی و ســازمان های مردم نهاد و
مشارکت آحاد جامعه است.

حدیث زاهدی

کرونا ،جنگ ،گرســنگی ،آوارگی و افراد

علیرضا تابش ،دبیر جشنواره ســی و چهارمین جشنواره بین المللی

علی قاسم زاده از اینکه اولین حضورش در بین شهروندان در این اتفاق

پناهجو ،تضادها و تعارضهای فرقهای و

فیلم های کودکان و نوجوانان می گوید  :کودکان جهان ،قرن جدید را با

مهم فرهنگی وهنری و در بین شادی کودکان رخ داده ابراز خورسندی

قبیلهای موجب شــده دنیای این روزهای ما ،شــاید دنیای چندان

بیماری کرونا آغاز کردند و مصیبتهای اندوهناکی را دیدند ،هر چند

کرده و می گوید  :اصفهان همیشه شهر زندگی بوده و امیدوارم در آینده

شادی برای آدم بزرگها نباشد .اتفاقهای ناخوشایندی که در گوشه

این پاندمی ناگواریهایی را به همراه داشت؛ اما تجربیات و درسهای

نیز شرایط زندگی بهتر در این شهر را ایجاد کنیم.شهردار اصفهان معتقد

و کنار جهان میافتد ،دائما کام ما را تلخ میکند و ما ناخواســته این

زیادی را از خود به جای گذاشــت چرا که کودکان و نوجوانانمان کار

است  :شهر اصفهان با همه ظرفیتهای تاریخی و فرهنگیاش امانتی

نامالیمات را به کودکان انتقال می دهیم و فراموش می کنیم اگر کسی

گروهی و جنگ با سختیها را در این دوران آموختند و جامعه هنری

در دست ماست که باید آن را به آیندگان تحویل دهیم و از این رو حفظ

قرار است دنیای آینده را بسازد ،همین کودکان هستند .شاید یکی از

ایران در برابر این کودکان خود را مسئول میداند ،پس به این کودکان

امانت امری مهم است.

مهمترین وظایف امروز ما ،این باشد که امید،شادی  ،انگیزه و انرژی

ادای احترام کــرده و این جشــنواره را به نام «علی لنــدی» افتتاح

وی با تاکید بر اینکه جشنواره بین المللی فیلمهای کودکان و نوجوانان

و اعتماد را به نســل بعد منتقل کنیم و به آنها نشــان بدهیم که دنیا،

خواهیم کرد .تابش ادامه می دهد :این دوره از جشنواره را در روزهایی

باید از رخداد هفتگی به جریانی مستقل تبدیل شود ،تصریح کرد :این

میتواند جای خوبی باشــد و هنوز فضا برای تجربه و خلق زیبایی باز

آغاز مــی کنیم که بهترین نام بــرای آن« ،دوران آغازهــا و پایان ها»

جشنواره سی و چهار سال برگزار شده و باید به جریان مستمر در طول

است.

است ،این جشنواره آخرین جشنواره قرن و به عبارتی دیگر ،نخستین

سال تبدیل شود و الزم اســت دبیرخانه دائمی جشنواره بین المللی

ســی و چهارمین جشــنواره بین المللی کودک و نوجوان اصفهان در

جشنواره قرن آینده است.

فیلمهای کودکان ونوجوانان را در شهر اصفهان مستقر کنیم تا حیات

حالی شــروع به کار کرد که  51هزار کودک در ایــران ،پدر یا مادر خود

وی همچنین می گوید  :نســل آینده کشــور نســلی پویاســت ،طی

جشنواره در طول سال فعال باشد و نتیجه آن را در یک هفته برگزاری

را بر اثر کرونا از دست داده اند و درســت در زمانهای که غم و ناراحتی

ســالهای اخیر جز امید ،پویایی و توان دریافت دیگری از این نسل

جشــنواره ببینیم.به امید روزی که قبول کنیم دنیا با شادی و سادگی

میهمان بسیاری از خانه هاست این جشــنواره میتواند ابزار مناسبی

نداشتم و اطمینان دارم آینده ای که این نسل خلق خواهند کرد جذاب

کودکان زیباست و کودکان همه جای دنیا زیبا می خندند ،پس سعی

برای بهبود شــرایط روحی و روانی خانواده ها به ویژه فرزندان باشد.

و دوست داشتنی است.

کنیم این شادی ها را افزایش دهیم .

برگزاری مراسم اختتامیه جایزه ادبی «سکوت» درنوش آباد
مدیر عامل کانون توسعه فرهنگی کودکان گفت :دومین دوره جایزه ادبی سکوت به یاد معلم آگاه و دانا سیدعلی سکوت که عمر پر برکتش را صرف آگاهی کودکان
و نوجوانان کرد با این امید برگزار شد که روزی نونهاالن باغ دانایی به ثمر نشسته و راه او را ادامه دهند.منیر همایونی در آیین پایانی دومین دوره جایزه ادبی سکوت
در نوش آباد ،اظهار کرد :سید علی سکوت نه تنها در میان دانشآموزان ،بلکه در میان معلمان نیز الگوی مثالزدنی بود و امیدواریم فرهنگیان با پیروی از چنین
انسانهایی وارسته درتربیت نسل آگاه و روشن بین موفق باشند.وی تصریحکرد :یکی ازعلتهای افت تحصیلی دانشآموزان ،ضعف درخواندن و نوشتن است
بنابراین ،تالش برای باال بردن این جنبه از کمبودهای کودکان در قالب تشویق به خواندن دستهجمعی و تمرین نوشتن به شکلهای مختلف یکی از فعالیتهای
کتابخوانی است.برگزیده بیستمین دوره جایزه ترویج علم تاکید کرد :کودکان ،هر چه بیشــتر به کتابخانه و کتابخوانی جذب شوند ،بیشتر می توانیم برای باال
بردن سطح کیفی آموزش ،امیدوار باشیم.

معاون شهردار اصفهان:

حمل و نقل اصفهان پاک و هوشمند میشود
معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار اصفهان اظهار

خدمات و زیرساختهایی که معاونان قبلی ایجاد

کرد :زیر مجموعه معاونت حمل و نقل سازمانهای

کردند ،بتوانیم در این دوره خدمتی به شــهروندان

مهم و با ارتباطات قوی مردمی از قبیل اتوبوسرانی،

ارائه کنیم.

مترو ،حمل و نقل بار ،معاینه فنی و تاکسیرانی قرار

حق شــناس تصریح کرد :یکی از زیر مجموعههای

دارند که در هر کدام از این مجموعهها روزانه مردم

حمل و نقل و ترافیک ،مرکز پایش و کنترل کیفیت

بســیاری در ارتباط هســتند از این رو در نظر داریم

هوای شهر اصفهان اســت که وظیفه رصد و تحلیل

با راه اندازی ســامانههای هوشمند نظر شهروندان

آلودگی خودروهای سنگین ،کامیونها ،اتوبوسها

را در زمینه پیشــرفت و بهبود کیفیــت حمل و نقل

و سیستمهای حمل و نقل شخصی را بر عهده دارد.

شهری جویا شویم.حسین حق شناس ادامه داد:

طبق برنامــه  ۱۴۰۵و قانون کاهــش آلودگی هوا،

قبال بعضی از زیرساختها فراهم شده و با یکپارچه

سعی داریم با استفاده از معاینه فنی و سیستمهای

سازی آنها از مردم نظرسنجی میشود که سیستم

نظارتی درزمستان پیش رو آلودگی هوا را تا جاییکه

تا چه حــد ارتقا پیدا کــرده و به نوعــی یک تعامل

به سیستم حمل و نقل مربوط است ،کاهش دهیم

دوطرفه بین سیســتم و اســتفاده کنندگان برقرار

و در ادامه ســامانهای برای مردم در نظر بگیریم که

خواهد شد.وی اظهار امیدواری کرد به مرور با اصالح

بتوانند رصد کنند که چند درصــد آلودگی مربوط به

برخی موارد ،اهداف مورد نظر فراهم شود و در ادامه

کدام سیستم و در چه زمانهایی است.حق شناس

خاطرنشــان کرد :یکــی از برنامههای شــهرداری
پرداخت به مســائل فرهنگی اســت؛ ناوگان حمل
و نقل عمومی سیســتمهای اجتماعی هستند که
با ابعاد مختلف زندگی مردم در ارتبــاط و روزانه با
فرهنگ مردم مرتبط اســت .از جملــه مولفههای
تاثیرگذار در فرهنــگ ،آموزش و تبلیغات اســت،
وقتی شــهروندان ببینند که شــرایط خوبی فراهم
شده و حمل و نقل عمومی از نظم خاصی برخوردار
و خدمات خوبی ارائه خواهد کرد ،مردم نیز فرهنگ
خود را اصالح میکنند.

عکس روز
ویژه برنامه روزجهانی
کودک درکانون استان
اصفهان
کودکان اصفهانی درروزجهانیکودک با شورو
نشــاطی وافر  ،حال خــوش کودکی و رنگ
خوش زندگی را به نمایش گذاشــتند.این
برنامه با همت سیارروستاییکانون پرورش
فکــری کــودکان و نوجوانان اصفهــان و با
همکاری معاونت اجتماعی سازمان فرهنگی
تفریحی شهرداری اصفهان برگزارشد .

تاریخ شفاهی هیئتهای مذهبی اصفهان «کتاب» شد
کتاب و لوح فشرده «تاریخ شفاهی هیئتهای مذهبی شهر اصفهان»با

مغتنم است و شــورای ششــم به طور ویژه از مجموعههای فرهنگی و

حضور مداحان پیشکســوت و پیرغالمان اباعبدا ...الحســین(ع) و به

هیئتهای مذهبی اصفهــان حمایت خواهد کرد.همچنین نویســنده

همت سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان در هنرسرای

کتاب تاریخ شــفاهی هیئتهای مذهبی اصفهان در این مراسم گفت:

خورشید رونمایی شد.

هیئتهای مذهبی تشکیلدهنده حیات فرهنگی و اجتماعی محالت و

اینکتاب حاصل تالش دو سال و نیم سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی

شهرها از جمله شهر اصفهان هستند.مهدی ابوالحسنی افزود :جای پای

شهرداری اصفهان برای ثبت تاریخ شفاهی هیئتهای مذهبی و زندگی

هیئتهای مذهبی در زندگی اجتماعــی ،اقتصادی ،فرهنگی و مذهبی

پیرغالمان اهلبیت(ع) استکه دراین پژوهش تاریخ شفاهی  13هیئت

مردم اصفهان و حتی دررفتارهای سیاسی آنها دردهههای مختلف وجود

مذهبی شهر اصفهان در مناطق یک و ســه در قالب دو کتاب آورده شده

دارد ،بنابراین زمانی که از هیئتهای مذهبی سخن میگوییم منظورمان

است.رییس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان در

پیشینه همهجانبه مردم شهر کهنی مانند اصفهان است.

این مراســم اظهار داشــت :هیئتهای مذهبی تاثیر فراوانی در تحکیم

وی ،تاریخ شفاهی هیئتهای مذهبی را تاریخ شفاهی شهر اصفهان و

بنمایههای فرهنگی ایرانیان مسلمان داشته است.

محالت آن دانســت و گفت :نام مداحان اهلبیت(ع) همواره در تاریخ

محمد عیدی با بیان اینکه هیئتهــای مذهبی هم در حوزه ملیت و هم

میدرخشــد؛ اما نام این اشــخاص باید با مکتوب کردن آنها ماندگارتر

در حوزه شریعت مجاهدتهای فراوانی داشتهاند ،افزود :آموزه سترگ

میشد .تاریخ ثابت کرده که فراموشی ،آسیب بزرگی است که به فرهنگ

دشمنستیزی با توجه به جغرافیای خاص ایران ،بزرگترین آموزهای

شفاهی و نقل ســینه به ســینه وارد میشــود بنابراین باید از این امر

بوده که هیئت های مذهبی در فرآینــد جامعهپذیری به مخاطبان خود

جلوگیری میکردیم.نویسنده کتاب تاریخ شفاهی هیئتهای مذهبی

ارائه دادهاند و زندگی عاشقانه در چارچوب آموزههای هیئتی ،دیگرگزینی

اصفهان تصریح کرد :کار خود را از سال  ۹۷با برگزاری مراسم نکوداشت

یعنی به فکر دیگری بودن را به این عاشقان آموخته است.

پیرغالمان امام حســین(ع) مانند حاج اصغر سعیدمنش و مرشد رضا

وی ادامه داد :ســرودن اشــعار بــه زبان پارســی و حفظ گوشــهها و

مشکین آغازکردیم و امروزبه رونمایی ازکتاب تاریخ شفاهی هیئتهای

دستگاههای موسیقایی اصیل ایرانی به تقویت بنمایههای هویت ملی

مذهبی رســیده ایم .متاسفانه شــیوع بیماری کرونا در این طرح وقفه

در راســتای تحکیم هویت مذهبی انجامیده و خالقیت بزرگی بوده که

انداخت اما ثبت و ماندگار شــدن صدا ،ســخن و منش زیبای بزرگان

توسط هیئتهای مذهبی انجام شده است.وی گفت :چون باید خاطره

هیئتهای مذهبی اصفهان حداقل فایده این طرح بود.

شــهر را جاودانه نگه داریم باید به روایت هیئتهای مذهبی و زنده نگه

ابوالحسنی ،ثبت دادههای تاریخی در حوزه فرهنگ عامه و ثبت و ضبط

داشتن یاد و خاطره مداحان و بزرگان هیئتهای مذهبی بپردازیم و به

اصطالحات و واژهها را دیگر فایده ثبت تاریخ شفاهی هیئتهای مذهبی

این روایتها نیاز داریم تا هویت خودمان را در آن پیدا کنیم.عیدی با بیان

شهر اصفهان دانست و بیان کرد :ثبت تاریخ شفاهی هیئتهای مذهبی

اینکه روایت هیئت ،روایت شهر است ،تصریح کرد :بسیاری از رفتارهایی

کار مشکلی بود؛ اما از خود هیئتها کمک گرفتیم و تالش کردیم در نبود

که در شهر انجام میشده حاصل کنش فعاالنه هیئتهای مذهبی بوده

برخی افراد ،روایتهای آنها حفظ شود.

است.رییس کمیسیون فرهنگی اجتماعی ورزشی شورای اسالمی شهر

رییس شورای هماهنگی هیئتهای مذهبی شــهر اصفهان نیز از اقدام

اصفهان نیز در این مراســم تاکید کرد حضور مــردم ،پرداخت هزینهها

ارزشمند سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان برای ثبت

توسط مردم و حضورروحانیون و مداحان ازجمله ویژگیهای هیئت های

تاریخ شفاهی هیئتهای مذهبی تقدیر کرد و گفت :حدود  90هزار هیئت

مذهبی در ایران و اصفهان است.حجتاالسالم منوچهر مهرویپور اظهار

مذهبی در کل کشور 5 ،هزار و  600هیئت در استان اصفهان و هزار و 200

داشت :برداشته شدن فاصله طبقاتی از ویژگیهای هیئتهای مذهبی

هیئت مردانه و  400هیئت زنانه در شهر اصفهان وجود دارد.

بوده و در آنها فقیر و غنی معنا ندارد و احترام به بزرگترها همواره سرلوحه

سیدرضا اخروی بیان کرد :ثبت تاریخ شفاهی هیئتهای مذهبی شهر

هیئت ها بوده است.وی اضافه کرد :هیئتهای مذهبی چون نهادهایی

اصفهان باید مدتها قبل انجام میشــد؛ اما آغاز این حرکت از ســوی

مردمی هســتند در صحنه مقابله با کرونا نیز حضور داشتند و خدمت به

شــهرداری را باید به فال نیک گرفت.وی ،خدمات هیئتهای مذهبی

همنوع در روزهای نخست شیوع این بیماری صحنههای زیبایی را پدید

شهر اصفهان را محدود به دهه اول ماه محرم ندانست و خاطرنشان کرد:

آورد.بهگفته رییسکمیسیون فرهنگی اجتماعی ورزشی شورای اسالمی

هیئتهای مذهبی بنا به نیازهای جامعه در تمام طول سال انجام وظیفه

شهر اصفهان ،هیئتهای مذهبی اصفهان نهتنها در کشور بلکه در عرصه

میکنند .در زمان شیوع کرونا نیز هیئتهای مذهبی تغییر کاربری داده

بینالمللی نیز الگوی ســایر هیئتهای مذهبی بوده است .مهرویپور

و در این زمینه مشغول خدمترسانی به مردم شدند.

افزود :تاریخنگاری شفاهی هیئت های مذهبی اصفهان اقدامی ارزشمند

گفتنی است؛ در پایان این مراســم از کتاب و لوح فشرده تاریخ شفاهی

ازسوی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری بودکه امیدوارم این

هیئتهای مذهبی شهر اصفهان رونمایی و از نمایندگان هیئات مذهبی

حرکت با حمایت شهردار و اعضای شورای شهر اصفهان ادامه پیدا کند.

مناطق یک و سه شهر اصفهان و دســتاندرکاران تولید این کتاب تقدیر

وی خاطرنشــان کرد :حضور بزرگان در کنار مســئوالن مدیریت شهری

شد.

آگهی
مفاد آراء
 7/207برابر آرا صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت لذا مشــخصات متقاضیان و
امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله  15روز
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضیان
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض
خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تســلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از
تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید.
ردیف  -1رای شماره  1400/04/01-4119هیات دوم آقای فرامرز صدری کرمی
به شناسنامه شماره  200کدملی  1283363755صادره اصفهان فرزند ابوالقاسم در
دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان گلخانه به مساحت  356/15متر مربع
(به استثنای بهای ثمنیه اعیانی  85متر مربع آن) قسمتی از پالک شماره  129و 130
و  131فرعی از  22اصلی واقع در اصفهان بخش  14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان
از مالکیت عباس آزمون و عزت میر احمدی و ســید عباس از سند شماره 10532
مورخ  1323/1/15دفترخانه شماره  17اصفهان و سند  26892مورخ 1346/11/12
دفترخانه شماره  5اصفهان و مورد ثبت صفحه  97دفتر  84امالک
ردیف  -2رای شــماره  1400/04/01-4120هیات دوم آقای فریدون صدری به
شناسنامه شماره  12915کدملی  1283241102صادره اصفهان فرزند ابوالقاسم در
دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان گلخانه به مساحت  356/15متر مربع
(به استثنای بهای ثمنیه اعیانی  85متر مربع آن) قسمتی از پالک شماره  129و 130
و  131فرعی از  22اصلی واقع در اصفهان بخش  14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان
از مالکیت عباس آزمون و عزت میر احمدی و ســید عباس از سند شماره 10532
مورخ  1323/1/15دفترخانه شماره  17اصفهان و سند  26892مورخ 1346/11/12
دفترخانه شماره  5اصفهان و مورد ثبت صفحه  97دفتر 84
ردیف  -3رای شــماره  1400/04/01-4118هیات دوم آقای فریدون صدری به
شناسنامه شماره  12915کدملی  1283241102صادره اصفهان فرزند ابوالقاسم
در دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان گلخانه به مساحت  356/15متر
مربع (به استثنای بهای ثمنیه اعیانی  85متر مربع آن) قسمتی از پالک شماره 129
و  130و  131فرعی از  22اصلی واقع در اصفهان بخش  14حوزه ثبت ملک غرب
اصفهان از مالکیت عباس آزمون و عزت میر احمدی و ســید عباس از سند شماره
 10532مورخ  1323/1/15دفترخانه شــماره  17اصفهان و ســند  26892مورخ
 1346/11/12دفترخانه شماره  5اصفهان و مورد ثبت صفحه  97دفتر  84امالک
تاریخ انتشار نوبت اول1400/07/18 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/08/03 :
م الف 1203354 :شهریاری رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء
 7/208برابر آرا صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت لذا مشــخصات متقاضیان و
امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله  15روز
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضیان
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض
خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تســلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از
تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید.
ردیف  -1رای شماره  1400/06/11-6847هیات دوم آقای محسن صادقی برزانی
به شناسنامه شماره  1270255460کدملی  1270255460صادره اصفهان فرزند
فتح اله در ششدانگ یک باب ساختمان به مســاحت  84/14متر مربع قسمتی از
پالک شماره  63فرعی از  27اصلی واقع در اصفهان بخش  14حوزه ثبت ملک غرب
اصفهان از مالکیت جعفر و حسین رضائی از سند شماره  31145مورخ 1332/4/22
دفترخانه شماره  1اصفهان
تاریخ انتشار نوبت اول1400/07/18 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/08/03 :
م الف 1203202 :شهریاری رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء
 7/209برابر آرا صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت لذا مشــخصات متقاضیان و
امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله  15روز
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضیان
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض
خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تســلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از
تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید.
ردیف  -1رای شماره  1400/06/16-7381هیات اول آقای سجاد منصوری امیریه
به شناسنامه شماره  5کدملی  1142138267صادره خمینی شهر فرزند اسداله در
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  130/94متر مربع پالک شماره  727فرعی
از  14اصلی واقع در اصفهان بخش  14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان تائید از مورد
ثبت صفحات  185و  191دفتر  905و صفحه  549دفتر  640امالک
تاریخ انتشار نوبت اول1400/07/18 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/08/03 :
م الف 1202789 :شهریاری رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء
 7/210برابر آرا صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت لذا مشــخصات متقاضیان و
امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله  15روز
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضیان
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض
خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تســلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از
تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید.
ردیف  -1رای شماره  1400/07/11-8478هیات سوم آقای بهمن نظری وانانی
به شناسنامه شماره  4610420600کدملی  4610420600صادره شهرکرد فرزند
اسماعیل در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  94متر مربع پالک شماره 67
اصلی واقع در اصفهان بخش  14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت حسین
تقی پور از سند  91566مورخ  1352/6/17دفترخانه شماره  2اصفهان
تاریخ انتشار نوبت اول1400/07/18 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/08/03 :
م الف 1202839 :شهریاری رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء
 7/211برابر آرا صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت لذا مشــخصات متقاضیان و
امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله  15روز
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضیان
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض
خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تســلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از
تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید.
ردیف  -1رای شماره  1400/01/14-0134هیات دوم آقای محمد علی صدرالدین
کرمی به شناسنامه شماره  476کدملی  1283367211صادره اصفهان فرزند علی
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در ششدانگ یک باب ساختمان به مســاحت  466/57متر مربع قسمتی از پالک
شــماره  196فرعی از  35اصلی واقع در اصفهان بخش  14حوزه ثبت ملک غرب
اصفهان طبق سند الکترونیکی 139620302025011197
تاریخ انتشار نوبت اول1400/07/18 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/08/03 :
م الف 1202797 :شهریاری رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء
 7/212برابر آرا صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت لذا مشــخصات متقاضیان و
امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله  15روز
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضیان
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض
خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تســلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از
تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید.
ردیف  -1رای شــماره  1400/06/11-6859هیات اول آقــای مجید کاظمی به
شناسنامه شــماره  9465کدملی  1283203979صادره اصفهان فرزند حیدر در
ششدانگ یک باب ساختمان تجاری به مساحت  286/72متر مربع قسمتی از پالک
شماره  1325فرعی از  18اصلی واقع در اصفهان بخش  14حوزه ثبت ملک غرب
اصفهان از مورد ثبت صفحه  230دفتر  340امالک
تاریخ انتشار نوبت اول1400/07/18 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/08/03 :
م الف 1203454 :شهریاری رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء
 7/213برابر آرا صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت لذا مشــخصات متقاضیان و
امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله  15روز
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضیان
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض
خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تســلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از
تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید.
ردیــف  -1رای شــماره  1400/06/11-6807هیات اول خانم زهــره ورانی به
شناسنامه شــماره  1975کدملی  1283042355صادره اصفهان فرزند اسداله در
ششدانگ یک باب ساختمان تجاری مسکونی با زمین متصله به مساحت 265/91
متر مربع قسمتی از پالک شــماره  3087و  24فرعی از  25اصلی واقع در اصفهان
بخش  14حوزه ثبت ملــک غرب اصفهان از مالکیت متقاضــی و محمود و احمد
پور عجم از سند  25131مورخ  1399/7/12دفترخانه  246اصفهان و از مورد ثبت
صفحه  377دفتر یک امالک
تاریخ انتشار نوبت اول1400/07/18 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/08/03 :
م الف 1203239 :شهریاری رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء
 7/214برابر آرا صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت لذا مشــخصات متقاضیان و
امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله  15روز
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضیان
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض
خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تســلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از
تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید.
ردیف  -1رای شــماره  1400/06/08-6656هیات اول آقای قاسمعلی محققیان
گورتانی به شناسنامه شــماره  13کدملی  1289961001صادره اصفهان فرزند
عباس در  26/1136سهم مشاع از  245/6966سهم ششدانگ یک باب ساختمان
باستثنای بهای ثمنیه اعیانی آن به مســاحت  373/52متر مربع قسمتی از پالک
شــماره  471فرعی از  15اصلی واقع در اصفهان بخش  14حوزه ثبت ملک غرب
اصفهان از مــورد ثبت دفتر امــاک الکترونیکــی 139820302025004330
و  139820302025013139و  139820302025013138و
 139820302025013143و 139820302025013136
ردیف  -2رای شــماره  1400/06/08-6655هیات اول خانم طیبه مســتاجران
گورتانی به شناسنامه شــماره  57کدملی  1290004420صادره اصفهان فرزند
عباس در  7/5920سهم مشاع از  245/6966سهم ششدانگ یک باب ساختمان
به مســاحت  373/52متر مربع قسمتی از پالک شــماره  471فرعی از  15اصلی
واقع در اصفهــان بخش  14حوزه ثبت ملــک غرب اصفهان از مــورد ثبت دفتر
امالک الکترونیکــی  139820302025004330و 139820302025013139
و  139820302025013138و  139820302025013143و
139820302025013136
ردیف  -3رای شماره  1400/06/08-6653هیات اول خانم سکینه نبیان گورتانی
به شناسنامه شــماره  16کدملی  1290092885صادره اصفهان فرزند غالمعلی
در  16/3210ســهم مشــاع از  245/6966سهم ششــدانگ یک باب ساختمان
به مســاحت  373/52متر مربع قسمتی از پالک شــماره  471فرعی از  15اصلی
واقع در اصفهــان بخش  14حوزه ثبت ملــک غرب اصفهان از مــورد ثبت دفتر
امالک الکترونیکــی  139820302025004330و 139820302025013139
و  139820302025013138و  139820302025013143و
139820302025013136
ردیف  -4رای شــماره  1400/06/08-6654هیات اول آقای محمود محققیان
گورتانی به شناسنامه شــماره  66کدملی  1289839506صادره اصفهان فرزند
عباس در  31/8990سهم مشاع از  245/6966سهم ششدانگ یک باب ساختمان
باستثنای بهای ثمنیه اعیانی آن به مســاحت  373/52متر مربع قسمتی از پالک
شــماره  471فرعی از  15اصلی واقع در اصفهان بخش  14حوزه ثبت ملک غرب
اصفهان از مــورد ثبت دفتر امــاک الکترونیکــی 139820302025004330
و  139820302025013139و  139820302025013138و
 139820302025013143و 139820302025013136
ردیــف  -5رای شــماره  1400/06/08-6657هیــات اول خانــم عاطفــه
نصر زاده کارالدان به شناسنامه شماره  9کدملی  1290838291صادره اصفهان
فرزند عبدالرســول در  163/7710ســهم مشــاع از  245/6966سهم ششدانگ
یک باب ســاختمان باســتثنای بهای ثمنیــه اعیانی  115/9610ســهم آن به
مســاحت  373/52متر مربع قســمتی از پالک شــماره  471فرعی از  15اصلی
واقع در اصفهــان بخش  14حوزه ثبت ملــک غرب اصفهان از مــورد ثبت دفتر
امالک الکترونیکــی  139820302025004330و 139820302025013139
و  139820302025013138و  139820302025013143و
139820302025013136
ردیف  -6رای شــماره  1400/06/11-6815هیات اول آقــای محمد تیموری
جروکانی به شناسنامه شماره  17کدملی  1290402027صادره خمینی شهر فرزند
عبداله در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  183/10متر
مربع قسمتی از پالک شماره  44اصلی واقع در اصفهان بخش  14حوزه ثبت ملک
غرب اصفهان از مالکیت رضا موسوی از ســند شماره  46822مورخ 1349/1/16
دفترخانه شماره  29اصفهان از مورد ثبت صفحات  243الی  264دفتر  238امالک
ردیف  -7رای شماره  1400/06/11-6816هیات اول خانم شریفه زارع چاوشی
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ککنانی به شناسنامه شماره  1083کدملی  1290430691صادره اصفهان فرزند
رحیم در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  183/10متر
مربع قسمتی از پالک شماره  44اصلی واقع در اصفهان بخش  14حوزه ثبت ملک
غرب اصفهان از مالکیت رضا موسوی از ســند شماره  46822مورخ 1349/1/16
دفترخانه شماره  29اصفهان از مورد ثبت صفحات  243الی  264دفتر  238امالک
ردیف  -8رای شماره  1400/06/14-7280هیات ســوم آقای حمید مستاجران
به شناسنامه شماره  1811کدملی  1283438704صادره اصفهان فرزند قاسم در
ششدانگ یک باب ساختمان به مســاحت  273/29متر مربع از پالک شماره 880
فرعی از  15اصلی واقع در اصفهان بخش  14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان طبق
دفتر الکترونیکی  139820302025010556امالک بنام متقاضی
تاریخ انتشار نوبت اول1400/07/18 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/08/03 :
م الف 1203493 :شهریاری رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء
 7/215آگهی ابالغ مفاد آراء صادره از هیات قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت شرق اصفهان
در اجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد
سند رسمی و بر حسب ماده  3قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنی بر
تایید انتقال عادی و یا ســهم مفروزی متقاضی صادر گردیده در دو نوبت به فاصله
 15روز آگهی می شود تا شخص یا اشخاصی که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ
اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه
صالحه و ارایه گواهی مبنی بر طرح دعوی اقــدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به
ارایه حکم قطعی دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شــد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه
متضرر به دادگاه نخواهد بود.
 -1رای شماره  140060302027006894مورخ  1400/06/16محمدرضا امینی
پزوه فرزند اسداله بشماره شناسنامه  8صادره از اصفهان بشماره ملی 1291402993
در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک  7897واقع
در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت 248/87
تاریخ انتشار نوبت اول1400/07/18 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/08/03 :
م الف 1202616 :مهدی صادقی وصفی رییس منطقه ثبت اســناد و امالک
شرق اصفهان
مفاد آراء
 7/216آگهی ابالغ مفاد آراء صادره از هیات قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت شرق اصفهان
در اجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد
سند رسمی و بر حسب ماده  3قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنی بر
تایید انتقال عادی و یا ســهم مفروزی متقاضی صادر گردیده در دو نوبت به فاصله
 15روز آگهی می شود تا شخص یا اشخاصی که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ
اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه
صالحه و ارایه گواهی مبنی بر طرح دعوی اقــدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به
ارایه حکم قطعی دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شــد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه
متضرر به دادگاه نخواهد بود.
 -1رای شماره  140060302027005809مورخ  1400/05/16رسول نوروزیان
فرزند محمد علی بشــماره شناســنامه  12992صادره از اصفهان بشــماره ملی
 1283831724در ششــدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین
پالک  9731واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  106/30متر مربع .خریداری
طی سند رسمی
تاریخ انتشار نوبت اول1400/07/18 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/08/03 :
م الف 1202846 :مهدی صادقی وصفی رییس منطقه ثبت اســناد و امالک
شرق اصفهان
مفاد آراء
 7/217آگهی ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  1838مورخ  1400/06/24هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت
ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی ،مالکیت آقای علی اصغر
ترکی هرچگانی به شناسنامه شــماره  69کدملی  1286931614صادره اصفهان
فرزند حسینقلی در ششدانگ یکباب خانه به مســاحت  101متر مربع مفروزی از
پالک شــماره  70فرعی از  4348اصلی واقع در اصفهان بخش  5حوزه ثبت ملک
جنوب اصفهان به موجب بیع نامه عادی و مع الواســطه و وکالتنامه از طرف آقای
مهدی راستگو (مالک رسمی) خریداری شده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب
در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تایرخ انتشار اولین آگهی
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت
یک 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 اول1400/07/18 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/08/03 :
م الف 1203339 :مهدی شبان رئیس اداره ثبت اسناد و امالک جنوب
مفاد آراء
 7/218آگهی ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  1835مورخ  1400/06/24هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت
ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی ،مالکیت خانم توران
شیر محمدی به شناسنامه شماره  48384کدملی  1280909420صادره اصفهان
فرزند محمود در ششدانگ یکباب خانه به مساحت  121/73متر مربع مفروزی از
پالک شــماره  51فرعی از  4485اصلی واقع در اصفهان بخش  5حوزه ثبت ملک
جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است .لذا به
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از
تایرخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از
اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع
قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/07/18 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/08/03 :
م الف 1202522 :مهدی شبان رئیس اداره ثبت اسناد و امالک جنوب
مفاد آراء
 7/219برابر آرا صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت لذا مشــخصات متقاضیان و

امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله  15روز
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضیان
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض
خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تســلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از
تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید.
ردیــف  -1رای شــماره  1400/07/07-8266هیات اول آقای ســینا نادری به
شناسنامه شــماره  1270705229کدملی  1270705229صادره اصفهان فرزند
علیرضا در ششدانگ یک باب ساختمان به مســاحت  370/70متر مربع قسمتی
از پالک شــماره  8674فرعی از  12اصلی (قبال پالک  299/1فرعی از  12اصلی
بوده است) واقع در اصفهان بخش  14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سند شماره
 146692مورخ  1398/2/26دفترخانه شماره  98اصفهان
تاریخ انتشار نوبت اول1400/07/18 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/08/03 :
م الف 1203759 :شهریاری رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء
 7/220آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
رای شــماره  140060302026006449مورخ  1400/05/13هیات ســه آقای
مهدی ابراهیمی به شناسنامه شــماره  1کدملی  5499820600صادره نجف آباد
فرزند علی نســبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت  145/49متر مربع
پالک شــماره  13900اصلی واقع در اصفهان بخش  5اداره ثبت اسناد و امالک
شــمال اصفهان خریداری طبق مبایعه نامه عادی مع الواســطه از مالکیت مالک
رسمی حسین پهلوان نژاد
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 باشند
می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت
شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان الله ابتدای خیابان پروین جنب بازار گیاهان
دارویی تسلیم نموده و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک 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 اول1400/07/18 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/08/03 :
م الف 1203749 :موسوی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان
مفاد آراء
 7/221آگهی ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  1661مورخ  1400/05/31هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت
ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضــی ،مالکیت خانم آمنه
سلطانیان به شناسنامه شماره  3297کدملی  1198701331صادره شهرضا فرزند
باقر در ششدانگ یکباب خانه به مساحت  220/94متر مربع مفروزی از پالک شماره
 368فرعی از  4348اصلی واقع در اصفهان بخش  5حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان
در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است .لذا به منظور اطالع
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تایرخ انتشار
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم 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 اول1400/07/18 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/08/03 :
م الف 1204065 :مهدی شبان رئیس اداره ثبت اسناد و امالک جنوب
تحدید حدود اختصاصی
 7/222شــماره نامــه 1400/07/14-140085602210005443 :نظــر بــه
اینکــه بموجــب آراء شــماره  99/08/10 - 139960302210002520و
 99/08/10 -139960302210002521هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ششدانگ یکبابخانه در آن بمساحت 138/03
متر مربع پالک ثبتی  876فرعی از  610اصلی مفروزو مجزی شده از شماره 610
اصلی مزبور واقع در بخش  6حوزه ثبتی جنوب شــرق اصفهان ،در مالکیت آقایان
رحمت مهیاری ده سرخی و رامین مهیاری ده ســرخی فرزندان غالمعلی مستقر
گردید و بلحاظ اینکه پرونده ثبتی مربوط به پالک اولیه فاقد ســابقه تحدید حدود
می باشد لذا به استناد تبصره ذیل ماده  13قانون فوق الذکر و طبق تقاضای مالک
تحدید حدود ملک مرقوم در روز یکشنبه مورخه  1400/08/16ساعت  8/30صبح در
محل شروع و به عمل خواهد آمد و به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین
اعالم می گردد تا در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین و
مجاورین مطابق ماده  20قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود و
فقط تا ( )30روز پذیرفته خواهد شد و معترض طبق ماده  86آئین نامه قانون ثبت
باید از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره ،ظرف یکماه دادخواست خود را به مرجع
ذیصالح قضائی تسلیم و گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این واحد ثبتی ارائه
نماید ،در غیر این صورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونــی وی می تواند به دادگاه
مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواســت را دریافت و به اداره ثبت تسلیم
نماید و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیــات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه
می دهد .تاریخ انتشار 1400/07/18 :م الف 1203906 :ناصر صیادی صومعه
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان
تحدید حدود اختصاصی
 7/223شماره نامه 1400/07/12-140085602210005401 :نظر به اینکه به
موجب رای شماره  140060302210002415مورخ  1400/03/13و رای اصالحی
به شــماره  140060302210002798مورخ  1400/04/10هیات قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ششدانگ ساختمان
مسکونی بمساحت  634/44متر مربع پالک ثبتی شماره  99/274مفروزو مجزی
شده از شماره از اصلی مزبور واقع در بخش  6حوزه ثبتی جنوب شرق اصفهان ،در
مالکیت وراث مرحوم مرتضی صبوری برابر دادنامه حصر وراثت شماره 99-3078
مورخ  1399/09/24شعبه  10حقوقی (حصر وراثت) شورای حل اختالف اصفهان
عبارتند از :اشرف و منیر و مهدی و احمد و محمد شهرت همگی صبوری فرزندان
مرحوم مرتضی مســتقر گردید و بلحاظ اینکه پرونده ثبتی مربوط به پالک اولیه
فاقد سابقه تحدید حدود می باشد .لذا به اســتناد تبصره ذیل ماده  13قانون فوق
الذکر و طبق تقاضای مالک تحدید حدود ملک مرقوم در روز چهارشــنبه مورخه
 1400/08/12ساعت  8/30صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد و به موجب
این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اعالم می گردد تا در روز و ساعت مقرر در محل
حضور یابند و اعتراضات مالکین و مجاورین مطابق مــاده  20قانون ثبت از تاریخ
تنظیم صورت مجلس تحدید حدود و فقط تا ( )30روز پذیرفته خواهد شد و معترض
طبق ماده  86آئین نامه قانون ثبت باید از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره ،ظرف
یکماه دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضائی تسلیم و گواهی تقدیم دادخواست
را اخذ و به این واحد ثبتی ارائه نماید ،در غیر این صــورت متقاضی ثبت یا نماینده
قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواســت را
دریافت و به اداره ثبت تسلیم نماید و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی
را با رعایت مقررات ادامه می دهد .تاریخ انتشار1400/07/18 :
م الف 1203318 :ناصــر صیادی صومعه مدیر واحد ثبتــی حوزه ثبت ملک
جنوب شرق اصفهان

صاحب امتیاز :شرکت توسعه رسانه برتر زایندهرود
جانشین مدیرمسئول :بهمن زینالدین
رتبه4:

یکشنبه  18مهــــر  03 / 1400ربیع االول  10 / 1443اکتبر / 2021شماره 3364

ضریب کیفی روزنامه45 :

نشانی :اصفهان ،خیابان ارتش ،جنب پل حسین آباد ،ساختمان  ،119واحد 3
تلفن 031-36284167-8 :فکس36284166 :

چاپخانه :شاخه سبز آدرس:جاده قدیم قم -کاشان ،خیابان امیرکبیر دوم ،بوستان سوم ،آخرین کارخانه سمت راست ،چاپخانه شاخه سبز

آشپزی

مشاغلی که میتوان با آنها پول پارو کرد ()2
طراح لباس :طراحی لباس هم یکی از مهمترین کارهای
پردرآمد امروزی است که صاحبان آن رضایت کافی از شغل

کشاورزی و دامپروری هم به شــغلهای پردرآمدی تبدیل
شدهاند و نیازبه آموزش و عالقه هم دارند.

شانستان را دراین زمینه امتحانکنید.

مشاغل مهندسی :مهندسی و حوزههای صنعت مهندس

تعمیرکار خودرو :تعمیــرکاران خودرو دارای حقوق مالی

بسیار عریض و طویل هستند ،از شــبکه برق تا ساختمان و

تورلیدر(راهنمای گردشگری) :با توجه به اینکه ایران یکی

زیادی هستند ،البته به لباسهای روغنی آنها نگاه نکنید و

معماری و صدها عنوان مهندسی دیگرهمه جزئی ازصنعتی

این را بدانید که تعمیرکاری جزو مشــاغل ســخت و طاقت

هستند که یکی از واجبات زندگی شــهری شدهاند ،یکی از

ازکشورهای توریستپسند است و ساالنهگردشگران زیادی

فرساســت که باید اعصاب و روان آن را برای ادامه فعالیت

با گهای این حوزه وابســتگی آن به دیگران و دیگر مشاغل

از زیباییهای کشور ما دیدن میکنند؛ بنابراین در صورتی که

داشته باشید.

است ،پس سخت است اگر یک مهندس هستید یک شغل

خود دارند ،بنابراین با تاسیس یک مزون میتوانید به صورت
حرفهای دراین حوزه فعالیتکنید.

تدریــس مجازی :مشــاغل آنالیــن و اینترنتــی دارای

مستقل را راه اندازیکنید ،اما با همه این تفاسیرعنوان شغلی

درآمدهای فراوانی هستند که در صورت حرفهای بودن شما

مهندس بسیارمحبوب است .درگوشه وکنارمان معموال وقتی

آژانسهای مختلف درآمد خوبی بهدست می آورید .اگر هم

هم میتوانید در آن فعالیت خوبی داشــته باشــید ،فرقی

از کوکان شغل آیندهشــان را میپرسیم تقریبا نیمی از آنها

به زبان انگلیسی مسلط باشیدکه دیگرنانتان درروغن است!

نمیکند که در چه حوزهای تدریس داشته باشید اگر کار را به

مهندسی را نام میبرند ،نبوغ و ایدههای ذهنی هر مهندس

خوبی یاد بگیرید ،میتوانید شما هم مشــاغل پر سودی را

میتواند میزان درآمد را برای او افزایش دهد ،پس اگر قرار

کسبکنید.

باشد این حوزه برای یک مهندس پردرآمد باشد باید از همه

بتوانید به موقعیت مکانی مناطق گردشــگری و مکانهای
تاریخی و تاریخچهشان تسلط پیداکنید ،ازطریق همکاری با

بازاربورس :بعد ازاینکه بانکها سود حسابهای پسانداز

را کاهش دادند و مردم را از دریافت ســودهای کالن ناامید
کردند؛ خیلیها تصمیمگرفتند پولهای نقدشان را یکجا به

تولید محتوا :بعد ازاین همه صحبت درباره مزایای اینترنت

ظرفیتهای موجود نهایت بهــره را ببرد.به طور پیش فرض

بازار بورس انتقال دهند .بعد از مدتی هم مطمئن شــدند که

و طراحی وب باید بگوییم همه اینها بدون وجود محتوا برای

مشاغل آزاد دربازاردرتمام دنیا ازپردآمدترین مشاغل هستند

خوب جایــی آمدهاند.البته پیــش از ورود بــه این منطقه

هیچ کســبوکاری نتیجهای نخواهد داشــت .درواقع هر

و یا حداقل درمقایســه با شــغلیکه مربوط بــه دولت و به

ثروتخیز باید در زمینه بورس آموزش ببینید تا با تســلط به

کسبوکاری بعد از طراحی یک سایت مناسب باید با تولید

اصطالح کارمندی هســتند میزان حقوق بیشتری دارند؛ در

کشاورزی و دامپروری :افزایش جمعیت ،نیاز به مصرف

محتوای باکیفیت ،مشــتری جذب کند.نوشــتن محتوای

پایان نیز باید یادآور شد که مشاغل باال ذکر شده برحسب و

باکیفیت هم فقط ازیک نویسنده برمیآید .پس اگرشما هم

میزان درآمد رتبه بندی نشده و تنها چند شغل تاپ از تمامی

مواد غذایی را روزبهروز بیشــتر خواهد کــرد .به همین علت

دست به قلم هستید یا درترجمه دستی برآتش دارید ،حتما

مشاغل تاپ موجود درایران و جهان ذکرشده است.

اصول بازاردرموقعیتهای مختلف ،هوشمندانه عملکنید.

کیککشمشی
مواد الزم :کشمش نصف لیوان ،کره  100گرم ،آرد یک و نیم لیوان،
شکر یک لیوان ،شیر پرچرب نصف لیوان ،تخم مرغ  3عدد ،اسانس وانیل
چند قطره ،بکینگ پودر نصف قاشق چای خوری ،پودر هل یک قاشق چای خوری

طرزتهیه :برای شروع ابتدا فر را روی حرارت  170درجه سانتیگراد تنظیم کنید تا گرم شود.
قالب مورد نظرتان را با کاغذ روغنی بپوشانید و یا با روغن چرب کنید.مواد را از نیم ساعت قبل
بیرون از یخچال قرار دهید تا هم دما با محیط شوند .سپس در ظرفی کره را با شکر مخلوط کنید
و با همزن برقی خوب هم بزنید تا کرم رنگ شود.بعد تخم مرغها را یکی یکی به آن اضافه کنید
و خوب هم بزنید تا مواد کامال مخلوط شوند.بعد اسانس وانیل را اضافه کنید.در ظرفی جداگانه
آرد  ،بکینگ پودر و پودر هل را با هم مخلوط کنید و کم کم روی مواد الک کنید.در حین هم زدن ،
شیر ولرم را نیز کم کم اضافه کنید و با لیسک مواد را هم بزنید.کشمشها را داخل مقداری آرد
بغلطانید و بعد کشمشها را داخل مایه کیک بریزید و مختصری هم بزنید.سپس مایه
کیک آماده شده را داخل قالب مورد نظرتان بریزید و در فر گرم شده به مدت  35الی
 45دقیقه قرار دهید تا کیک بپزد.کیک را بعد از پخت با خالل چوبی تست کنید تا
از خمیر نبودن آن اطمینان پیدا کنید  ،چون دمای هر فری با هم متفاوت
است.سپس کیک کشمشی خوشمزتان را از فر خارج کنید و
بگذارید تا سرد شود.زمان پخت و انتظار این کیک
در حدود 45دقیقه است .

جواد عزتی؛ برنده جایزه بازیگری
ازفستیوال آمریکایی

«بازی مرکب» ،چون «انگل»
شگفتی آفرین میشود

طبق اعالم مسئوالن فستیوال فیلم هنرهای الئدن که از  ۱۸تا ۲۸

«بازی مرکب» نتفلیکس میتواند در جوایز امی ،تاریخساز و به عنوان

فیلم «شنای پروانه» به تهیه کنندگی رسول صدرعاملی که در جمع

مرکب» که به سرعت تبدیل به یکی از پرمخاطبترین سریالهای

«انگل» تلویزیونی مطرح شود.سریال درام کرهای زبان «بازی

شهریورماه سال جاری درایالت ویرجینیای ایاالت متحده برگزارشد،

تاریخ نتفلیکس شده است ،به گفته آکادمی تلویزیون ،صالحیت

نامزدهای دریافت جایزه بهترین فیلم بلند نیز قرار داشت ،در نهایت

شرکت در جوایز پرایمتایم امی را دارد.سخنگوی آکادمی گفت چون این

برنده دو جایزه بهترین بازیگری زن و مرد این فستیوال شد .جواد عزتی

سریال تحت هدایت نتفلیکسکه یک شرکت آمریکایی است ساخته شده

و طنازطباطبایی ،جوایزبهترین بازیگرنقش اصلی مرد و بهترین بازیگر

و ازابتدا قراربوده درآمریکا توزیع شود ،میتواند وارد رقابت جوایزامی شود.

نقش مکمل زن را دریافتکردند.

عضو هیئتمدیره ذوبآهن :

مدیرعامل آبفای استان اصفهان مطرح کرد:

کمبود مواد اولیه در ذوب آهن ادامه دارد

انشعابات غیرمجاز؛ مهم ترین مانع توزیع عادالنه خدمات آبفا
مدیرعامل آبفای استان اصفهان گفت :مهم ترین مانع توزیع عادالنه خدمات

توجهی در کاهش ســفرهای درون شهری و آلودگی هوا داشــته ،نام برد و

آبفا ،وجود انشعابات غیر مجاز است.هاشــم امینی که در نشست مشترک

گفت :باید از تجربیات این سامانه در جهت شفاف سازی اطالعات و خدمت

مدیران و مســئوالن خدمات مشــترکین آبفای مناطق خودگردان ســخن

رسانی مستمر و پایدار به مشترکین در سطح  98شهر و  949روستای تحت

میگفت ،افزود :برخی افراد با نصب انشــعابات غیر مجــاز و غیر قانونی از

پوشش استفاده کرد.وی در پایان سخنانش راه اندازی سامانه الکترونیکی

توزیع عادالنه خدمات آبفا به ســایر مشــترکین جلوگیری میکنند.وی در

تهیه و گردش صورت وضعیتها (تدکار) با هدف توسعه خدمات الکترونیکی

عین حال از مسئوالن مشترکین ادارات آبفای خودگردان خواست شناسایی

را قابل تقدیر دانســت و گفت :با اجــرای طرح تدکار در بخش مشــترکین،

و قطع انشــعابات غیر مجاز آب و فاضالب را در دســتور کار خود قرار دهند.

افزایش سرعت ،دقت ،شفافیت ،ســامت اداری و کاهش احتمال تخلف،

امینی در بخش دیگری از سخنانش از راه اندازی و فعالیت سامانه خدمات

توسعه خدمات الکترونیک ،افزایش رضایت ذینفعان ،کاهش تشریفات و

غیرحضوری  1522طی پنج سال اخیر به عنوان تجربه ای موفق که سهم قابل

مراجعات اداری به شرکت حاصل میشود که بسیار ارزشمند است.

عضو هیئتمدیره ذوبآهنگفت :ذوبآهن اصفهان بهعنوان اولین تولیدکننده

فوالدی را به یک چشم نگاه کنند .اگر قرار است همه بخشها مجاز به داشتن

فوالد در ایران ظرفیتهای نهفته بسیاری دارد .از اینرو برای فعال شدن این

زنجیره باشــند پس نباید تفاوتی دراین بین قائل شوند .ذوبآهن ازیکسو از

تواناییها برنامهریزی خوبی در هلدینگ صدرتامیــن و هیئتمدیره کارخانه

نداشتن یارانه انرژی رنج میبرد و از سوی دیگر از نداشتن سهمیه مواد اولیه،

انجام شده است.مرتضی یزدخواستی افزود :تولید ریل بهعنوان یک دستاورد

اما واحدهای فوالدی و معدنی را در سطح کشور میبینیم که در تخصص کاری

ملی صرفا یکی ازتواناییهای ذوب آهن اصفهان بودکه بهعنوان یک برگ زرین

یکدیگرورودکردند و تولید دارند .بنابراین میطلبد وزارت صمت و دستگاههای

ی با تالش و کوشــش شبانهروزی کارکنان این
و نماد خودکفایی ایران اسالم 

ذیربط نظارت بیشتری برزنجیره تولید فوالدکشورداشته باشند .یزدخواستی

شرکت ثبت شد.

خاطرنشــان کرد :تولید محصوالت صنعتی در کمیته طرحهــای ارزشافزا و

ذوب آهن ،تنها خریدارعمده زغا لسنگ درکشور
عضو هیئتمدیره ذوبآهن اصفهان تامین پایدارمواد اولیه را بزرگترین دغدغه

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه:

توسعه مداوم کمی ،کیفی و متوازن را در دستور کار خود داریم
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه درآیین تکریم و معارفه مدیرعامل شرکت فوالد

گذشته شرکت فوالد مبارکه ،برای اصالح ساختارشرکتداری و ضرورت برخی

مبارکه که با حضور وجیها...جعفری معاون وزیر صمت و رییس هیئتعامل

از پایدارســازیها و وحدترویهها برنامه داریم .در مسیر جدید شرکت فوالد

ایمیدرو ،علی نبوی دستیارویژه وزیرصمت و رییس هیئتمدیره شرکت فوالد

مبارکه ،نیازمند استفاده از تجربه پیشکسوتان عرصه صنعت و فوالد هستیم

مبارکه ،پروین صالحی نماینده مردم شریف شهرســتان مبارکه در مجلس

و قطعا به این مهم اهتمام خواهیم داشت چراکه نیروی جوانان در کنار تجربه

شورای اسالمی ،معاونین و مدیرانگروه فوالد مبارکه درمحل سالن اجتماعات

پیشکسوتان و بزرگان فوالد یاریرسان ما در این مسیر خواهد بود .طیبنیا با

مرکزتحقیقات شرکت برگزارشد ،اظهارکرد :شرکت فوالد مبارکه باید پرچمدار

بیان اینکه همه کارکنان در گروه فوالد مبارکه باید در حرکت به سوی پیشرفت

توسعه ،رشــد صنعتی و اقتصادی در کشور باشــد چراکه توان رسیدن به این

نقش ایفا کنند ،یادآور شد :ما موظفیم تا بستری فراهم کنیم که همه سطوح

جایگاه را دارد؛ ما باید موتور محرکه و یکی از پایههای اقتصادی کشور باشیم

بتوانند در این توســعهها ،رویکردها و برنامهها ،خودشــان را سهیم بدانند و

و جهت دستیابی به این جایگاه ،قطعا رکوردزنی در تولید الزم است اما کافی

ایفای نقش کنند .وی افزود :رهبر معظم انقالب در یکی از سخنرانیهای خود

نیست .محمدیاسر طیبنیا اضافه کرد :توسعه مداوم کمی ،کیفی و متوازن و

فرمودهاند «در جمهوری اسالمی در هر جایگاهی قرار گرفتید تصور کنید آنجا

همچنین حفظ ســهم فوالد مبارکه و افزایش اثر آن در اقتصاد ملی و صنعت

مرکز دنیاست و همه کارها متوجه شماست»؛ هر یک از ما در هر جایگاهی که

فوالد را در دستور کار خود خواهیم داشــت ،کما اینکه در گذشته نیز این رویه

هستیم اگر بخواهیم سازمانی متعالی ،متحول و پیشرفته داشته و همچنان

وجود داشته ،امروزه زنجیره فوالد با عدم توازنهایی مواجه است .وی عنوان

شــاهد رکوردزنیها باشــیم ،باید تصور کنیم که در همان سطح سازمانی که

کرد :شرکت فوالد مبارکه با عدم توازنها ،مشکالت حوزههای زیرساختی آب،

هستیم و هر وظیفهای که به ما واگذار شده ،در مرکز دنیا قرار داریم .مدیرعامل

برق و گاز و همچنین تامین مواد اولیه مواجه است که گاهی تولید را با مشکل

شرکت فوالد مبارکه گفت :شرکت فوالد مبارکه در حال حاضر شرایط مناسبی

مواجه میکند و در صورتی فوالد مبارکه توانایی رفع این مشــکالت را خواهد

دارد و من معتقدم که این یک شانس محسوب نمیشود و فقط جزو الطاف

داشت که از حمایت دولت برخوردار باشــد .اگر مشکالت پیش روی شرکت

الهی به گروه فوالد مبارکه است .این نکته که وزیر محترم صمت ،دستیار ویژه

فوالد مبارکه برای تولید برطرف شــود ،معضالت زنجیره فوالد نیز در کشــور

ت مدیره شرکت فوالد مبارکه مامورکردهاند ،نشان
خود را درسمت ریاست هیئ 

برطرف خواهد شد؛ اگر بخواهیم به جایگاه واقعی خود در اقتصاد کشور دست

از درک صحیح ایشــان از جایگاه فوالد مبارکه در اقتصاد کشور و زنجیره فوالد

یابیم ،نباید از ســاختار سازمانی منســجم ،مبتنی بر الگوهای متعالی غافل

دارد و نشان میدهد در این زمان اگر فوالد مبارکه جهتگیری درستی داشته

شــویم .وی با بیان اینکه فوالد مبارکه همواره بر تقویت دانش و سرمایههای

باشد و شرکتهای زیرمجموعه خود را درجهت اهداف ملی بسیجکند ،میتوان

انسانی متعهد و متخصص تاکید داشــته و در این زمینه الگوی دیگر صنایع

گامهای بزرگی برداشتکه خوشبختانه این مسئله به درستی درک شده است.

بوده اســت ،اظهار کرد :کارگران و کارکنان شــرکت فوالد مبارکه ،سرمایههای

طیبنیا با بیان این که به آیندهای روشــن برای مجموعه بزرگ فوالد مبارکه

بیبدیل ما هستند و قطعا سرمایهگذاری ویژهای در این حوزه خواهیم داشت.

امیدوارهستم ،اذعان داشت :با نیت خالص ،حمایتهای همگان و استعانت از

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه متذکر شــد :برای دستیابی به اهداف خود در

خداوند متعال ،مشکالت را پشت سرخواهیمگذاشت؛ وظیفه خود میدانیم با

فوالد مبارکه باید درصدد حفظ خوشــنامی و دوری از حواشی به عنوان بنگاه

تکیه برسرمایههای انسانی مجموعه فوالد مبارکه و ایجاد توسعه ،انگیزه و امید

نمونه در تراز جمهوری اســامی باشــیم؛ در تداوم برنامهها و استراتژیهای

به آینده محیطی بانشاط ایجادکنیم و زمینهساز تجلی همه ظرفیتها باشیم.

امروزذوبآهن عنوان و اظهارکرد :این مجتمع عظیم صنعتی با وجودکمبود مواد
اولیه،کلیه خطوط ریلیکشوررا تحت پوششکامل قرارداد و تولید این محصول
استراتژیک درذوبآهن به جایگاهی رسیدهکه برای صادراتش برنامهریزیهای
خوبی صورتگرفته است .درزمینه تامین مقاطع ساختمانی برای طرح ساخت
یک میلیون مســکن ،ذوبآهن آمادگی خود را بهصورت کامل اعالم کرده ،با
این همه توانمندی و شیوه تولید جهانی ،بهواقع حیف نیست ذوبآهن بزرگ
همچنان از ســهمیه مواد اولیه برخوردار نباشــد؟ این مقام مسئول ادامه داد:
از ایمیدرو ،وزارت صمت و معاونت معدنی ایــن وزارتخانه تقاضا داریم صنایع

معاونت برنامهریزی و توسعه و هیئتمدیره ذوبآهن با قوت درحال پیگیری
است تا بتوانیم سبد محصوالت ذوبآهن را با افزودن این محصوالتگستردهتر
و ارزشمندترکنیم .عضو هیئتمدیره ذوبآهن اصفهانگفت :برای شرکتهای
تابعه نیزبرنامهریزی خوبی صورتگرفته استکه درریل پیشرفت قرارگرفتند؛
بهعنوان مثال شرکت مهندسی و پویش با ســاخت پاتیل برای مجتمع فوالد
مبارکه ،ذوبآهن اصفهان ،فوالد آلیــاژی و ...توانمندی خود را در ریختهگری
پاتیلهای فوالدی اثبات کرده اســت .وی افزود :بر اساس برنامهریزیهای
صورتگرفته درنظرداریم ،ساختارجدیدی را با همکاری مدیریت امورمجامع و
سهام ذوبآهن برای شرکتهای تابعه تعریف کنیم تا هر یک در این مجموعه
درتخصص خودشان بتوانند بیش ازگذشته دراقصی نقاطکشوربرند ذوبآهن
اصفهان را معرفیکنند.

مدیر پروژههای ایریتک در فوالد مبارکه:

تکیه بر تخصص داخلی ،راه گذر از تحریمهاست
و نورد ســرد از اهم فعالیتهای شــرکت ایریتک در فوالد مبارکه اســت و
این شــرکت به عنــوان پیمانکار جی.ســی( ،)GCام.پی.ســی()MPCو
ام.سی( )management contractشناخته شده و پروژههای فوالدی را
اجرا میکند که عمده آن در شرکت فوالد مبارکه به بهرهبرداری رسیده است.
قائممقام مدیرعامل شرکت ایریتک دراصفهان خاطرنشانکرد :ازآنجاییکه
شرکت ایریتک به عنوان پیمانکارجی.سی( )GCدربخش ذوب ،ریختهگری
و معدن فعالیت میکند ،ساخت پلنت و طرح توســعه گروه فوالد مبارکه را
برعهده دارد.
وی ادامــه داد :مهمتریــن چالش شــرکت مهندســی ایریتــک ،تأمین
ســرمایهگذاری خارجی(فاینانس) اســت و همچنیــن «تکنولوژی» یکی
از چالشهــای پیش روســت که بخشــی از این مشــکالت نیــز به علت
مدیــر پروژههای ایریتک در شــرکت فــوالد مبارکــه اظهار کرد :شــرکت
ایریتک در ســال  ۱۳۵۴برای انتقال فوالد به کشــور با مشــارکت شــرکت
ایتالیایی( )Italiampiantiتشــکیل شــد و پس از راهاندازی شرکت فوالد
مبارکه در ســال  ،۱۳۷۱در ابرپروژههای مهم فوالدســازی این شرکت نقش
داشت.
ســعید عبیری ،افزود :پروژههای احیای مستقیم ،فوالدســازی ،نورد گرم

تحریمهاست ،البته ما توانستیم با تکیه بر توان متخصصان داخلی و دانش
بومیسازی بر بخش اعظمی از این چالشها فائق آییم.
عبیری در پایان اذعان داشــت« :تهدید» تحریم به «فرصت» را در ســاخت
مگامدول احیای مســتقیم شــهید خرازی شــرکت فوالد مبارکه با تکیه بر
بومیسازی به منصه ظهوررساندیم؛ اگرچه تحریمها روند تولید راکاهش داده
اما باعث شده تا به دانش داخلی متخصصان تکیه کنیم.

