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روی خط سیاست

رئیس جمهور:

فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی طی سخنانی در قرارگاه زیستی سپاه که به
صورت ویدئوکنفرانس با فرماندهان سپاه در شهرهای مختلف موضوع کرونا بررسی شد،
اظهارکرد :همه سپاههای استانی در کنار دانشگاه علوم پزشکی آرایش واقع ًا جنگی گرفته
اند .به گزارش فارس ،سرلشکر حسین سالمی افزود :حضور رهبری و کالم شان و توصیه
های شان در این شرایط برای ما بسیار آرامش بخش و نجات بخش و نعمت بزرگی است و
رهبر معظم انقالب با تاکید بر امداد و کمک به مردم در شرایط سخت ،شرایط اضطرار و شرایط بحرانی ،برای
ما فرمان میدهند و ما در همان ابتدای حادثه به فضل الهی حضور پیدا کردیم و در همان موج اولیه سپاه
پاسداران در لبه پیکان و در کنار جامعه پزشکی فداکار و مومن به مستهلک کردن موج اولیه این ویروس
پرداخت.

کمبود  4,5میلیون مسکن در کشور
دبیر کانون سراسری انبوهسازان کشور با بیان این که ثبت نام بیش از انتظار برای مسکن ملی و
عبور آن از رقم یک میلیون نفر نشان میدهد که با یک انباشت تقاضا مواجه ایم ،افزود :رقم 4.5
میلیون کمبود مسکن نشان از یک انباشت تقاضای وحشتناک در کشور است .فرشید پورحاجت
در گفتوگو با فارس گفت :میتوانیم در قالب تعاونی ها ساخت مسکن را برای قشرهای متوسط
جامعه انجام دهیم و بخش مسکن را که پیشران اقتصاد کشور است ،رونق دهیم.

تالش خالیفروشان و سفتهبازان برای باال بردن نرخ ارز
رئیس کل بانک مرکزی گفت :خالیفروشان و سفتهبازان که از مدتها پیش با امید زیاد
برای باال رفتن نرخ ارز در بازار ،معامالتی داشتهاند ،تالش میکنند با عملیات روانی و اعالم
نرخهای باال در کانالهای خود در فضای مجازی ،معامالت فردایی خود را سودآور کنند.
«عبدالناصر همتی» روز دوشنبه با انتشار یادداشتی در صفحه اینستاگرام خود نوشت :در
روزهای پایانی امسال با توجه به اثرات شیوع ویروس کرونا ،عم ً
ال تقاضای واقعی و موثری
برای ارز (اسکناس) در صرافی ها وجود ندارد و نرخ ارز برای واردکنندگان با عرضه قابل توجه صادرکنندگان
غیرنفتی و بانکی ،در سامانه نیما روند نزولی به خود گرفته است.

افزایش  ۱۰۰هزار تومانی نرخ سکه
هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران در روز دوشنبه با رشد حدود
 ۱۰۰هزار تومانی نسبت به روز معامالتی گذشته به نرخ  ۶میلیون و  ۲۰۰هزار تومان رسید.
به گزارش ایرنا ،هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز دیروز  ۶میلیون تومان فروخته
شد .هر گرم طالی خام  ۱۸عیار  ۶۰۲هزار تومان به فروش رسید .مهم ترین علت رشد
قیمت طال و سکه در معامالت دیروز ،رشد دالر و چشم انداز افزایش قیمت اونس است.

آمار و ارقام روند مبارزه با
بیماری کرونا امیدوارکننده است

رئیس جمهور آمــار و ارق ــام رونــد مــبــارزه با
بیماری کرونا را امیدوارکننده توصیف کرد
و گفت :به مردم بسیار عزیز و بزرگوار توصیه
میکنم «در خانه بمانید» و این موضوع شعار
امــســال مــا بــاشــد .بــه گـــزارش ایــرنــا ،حجت
االســـام و المسلمین حسن روحــانــی روز
دوشنبه در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا از
بخش پزشکی و درمانی کشور که کار بسیار
عظیم و بزرگی را انجام دادنــد ،تشکر کرد و
گفت :امیدواریم آن چه در این جلسه گفته
شد از پیک این بیماری و عبور از این پیک،
خودِ آقای دکتر نمکی هر زمان الزم دید این
را بــرای مــردم توضیح بدهد؛ ایــن هم برای
ما بسیار امیدوارکننده بود که میتوانیم با
اهتمام و تالش همگانی از این مسئله عبور
کنیم .وی ضمن قــدردانــی از رهبر انقالب
اسالمی برای تشکیل قرارگاه نیروهای مسلح
به منظور مقابله با کرونا ،گفت :رهبر معظم
انقالب لطف کردند و قرارگاهی را مقرر کردند
که ستاد کل نیروهای مسلح فرماندهی آن را
بر عهده دارد .روحانی افزود :از رهبر معظم
انقالب و از همه نیروهای مسلح سپاسگزاری
می کنیم که همیشه در همه ابتال و سختیها
در خط مقدم بودند و تالش کردند و در این

ایرنا :به گزارش روز دوشنبه پایگاه اطالع رسانی جمعیت هالل احمر ،از روز سه شنبه  ۲۷اسفند تمام مبادی
خروجی  13استان شامل تهران ،قزوین ،خراسان رضوی ،گیالن ،گلستان ،مازندران ،قم ،مرکزی ،اصفهان،
سمنان ،همدان ،البرز و لرستان مورد کنترل و پایش بیماری کرونا قرار می گیرند و از خروج شهروندانی که
دارای عالیم مشکوک باشند ،جلوگیری می شود و این افراد به مدت  14روز قرنطینه می شوند.

دستگیری عوامل انتشار کلیپ بارش بادمجان در پایتخت
مهر :سردار علی ذوالقدر ،رئیس پلیس امنیت پایتخت در گردهمایی (ویدئو کنفرانس) فرماندهی انتظامی
تهران بزرگ اظهارکرد :ویدئویی تحت عنوان بارش بادمجان در پایتخت در شبکههای اجتماعی منتشر شد
که پلیس امنیت سریع ًا عوامل آن را شناسایی و دستگیر کرد .اعضای این گروه  ۵نفره بودند که به پلیس امنیت
هدایت شدند.

چین :ویروس کرونا سال  ۲۰۱۵در آمریکا تولید شده است
ایسنا :ژائو لیجیان ،سخنگوی وزارت خارجه چین امروز (دوشنبه) اعالم کرد ،دالیلی وجود دارند که ثابت میکنند
ویروس کرونا (کووید  )۱۹از سوی دانشمندان آمریکایی در سال  ۲۰۱۵تولید شده و شیوع پیدا کرده است.

آزادی  ۸۳هزار نفر در زمان کوتاه حرکت جهادی
همکاران قضایی بود

رئیس قــوه قضاییه گفت :رسیدگی به پرونده
زندانیان و آزادی  ۸۳هــزار نفر در زمــان کوتاه
حرکت جهادی همکاران قضایی بود .به گزارش
خبرگزاری میزان ،آیت ا ...سید ابراهیم رئیسی
در آخرین جلسه شورای عالی قوه قضاییه در سال
 ۹۸با تأکید بر لزوم بررسی عملکرد دستگاه قضایی در سال گذشته
و ارائــه گــزارش آن به مردم و با اشــاره به در پیش بودن تعطیالت
نوروزی اعالم کرد که دادستانها و دادسراها ،طبق روال همیشگی
در ایام تعطیل نیز فعال و آماده رسیدگی به موارد خاص پیش آمده
خواهند بود .آیت ا ...رئیسی با بیان این که رونق تولید در کشور یک
راهبرد است ،افزود :صدها کارخانه و کارگاه از رونق افتاده بودند یا
در آستانه تعطیلی قرار داشتند اما با تالش همکاران ما در دادسراها
و دادگستریها به ویژه در  ۶ماه اخیر مشکالت شان برطرف شد.

سخنگوی وزارت خارجه چین خواستار لغو تحریمهای
«غیرانسانی» علیه ایران شد
ایسنا :گنگ شوانگ ،سخنگوی وزارت امور خارجه چین با غیر
انسانی خواندن تحریمهای ایــران و اشــاره به تاثیر جدی آن بر
مبارزه با کروناویروس ،خواستار لغو این تحریمها شد.

رعایت کنند .کسبه و شاغالن چه در دولت و
چه در بخش خصوصی که در این روزها شبانه
روز فعال هستند آن ها هم دستورالعملها
و پروتکلهای بهداشتی را مراعات کنند.
وی افــزود :وزارتخانههای بهداشت و کشور
از فــردا(امــروز) خروجیها و جادهها را در
استانهای مختلف اعالم میکنند و مردم با
وسایل تب سنج کنترل میشوند.
اگــر مـــوردی را تشخیص دادنـــد کــه فــردی
باید از جامعه جدا و قرنطینه شود و به خانه
برگردد و حتی بعضی مــوارد باید به مراکز
درمانی مراجعه کند ،دیگر نمیگذارند ادامه
مسیر دهد و ماشین را بر میگردانند .رئیس
جمهور تاکید کرد :از مردم خواهش میکنیم
با عوامل اجرایی همکاری کنند و اگر گفته
می شود که ادامه سفر هم به ضرر خودشان و
هم مردمی است که در مسیر و مقصد هستند،
همکاری کنند چرا که همه این کارها برای
این است که سریع تر بتوانیم از شرایطی که
این ویروس برای ما ایجاد کرده عبور کنیم و به
یک جامعه کام ً
ال سالمت برگردیم.
رئیس جمهور افزود :همچنین قرار شد آغاز
سال تحصیلی آینده همان اول مهر باشد و
برنامهریزیها در این خصوص انجام شود.

از میان خبرها

گوناگون
آغاز کنترل و پایش کرونا در مبادی خروجی  13استان از امروز

حادثه هم وارد صحنه شدند و گزارشی هم که
در این جلسه داده شد ،بخشی از تختهای
آن ها آمــاده شــده ،نقاهتگاههای آن ها هم
فعال شده؛ این کمک بزرگی به کشور و مردم
اســت .روحانی گفت :به همه مــردم توصیه
میکنیم حتی االمکان از خانه خارج نشوند
یا به سفر نروند و اگر هم ضرورتی هست همه
دستورالعملها و پروتکلهای بهداشتی را

افزایش  4تا  6هفتهای به زمان سال تحصیلی

وزیر آموزش و پرورش گفت :با موافقت ستاد ملی
مبارزه با کرونا متناسب با عقب افتادگی دانش
آموزان از  4تا  6هفته به زمان سال تحصیلی در
س ــال آیــنــده اضــافــه مـیشــود.مــحــســن حاجی
میرزایی در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما
افــزود :با اختیاراتی که از ستاد ملی مقابله با کرونا گرفتیم برای
تکمیل دوره آموزشی به زمان آموزشی در انتهای سال تحصیلی
اضافه میکنیم که در این زمینه اختیاراتی به شــورای آمــوزش و
پرورش استانها داده شده است .وی گفت :طبق موافقت سازمان
سنجش آزمون سراسری  ۲۰روز بعد از آخرین روز امتحانات نهایی
برگزار میشود .وی گفت :ما آموزش را در اسفند از دست داده ایم و
اگر بتوانیم با موافقت ستاد ملی مقابله با کرونا بازگشایی مدارس را
در  ۱۶فروردین داشته باشیم باید در جهت جبران زمان از دست
رفته اقدامات الزم را انجام دهیم.

اخبار

تحریریه32222211-32247222:
نمابر32247223 :
مسئول تحرىرىه32230028:
تلفن و نمابرسرپرست32230014 :

ناکامی کمیته  7نفره در توافق برای معرفی
نامزد نخست وزیری عراق
فــارس :رئیس ائتالف سائرون در پارلمان عــراق اعــام کرد که
کمیته  7نفرهای که بــرای انتخاب نامزد نخست وزیــری عراق
تشکیل شده بود در دستیابی به توافق در این قضیه ناکام ماند.

امروز ،رقابت مقدماتی نامزدهای دموکرات انتخابات
ریاست جمهوری آمریکا در  ۴ایالت
فارس :مبارزات مقدماتی نامزدهای دموکرات انتخابات ریاست
جمهوری آمریکا امروز در  ۴ایالت «فلوریدا ،ایلینوی ،اوهایو و
آریزونا» برگزار میشود و کار «برنی سندرز» برای بازگشت به
عنوان نامزد پیشتاز ،سخت به نظر میرسد.

از گوشه و کنار
آمار جان باختگان کرونا در کشور به  ۸۵۳نفر رسید
ایرنا :کیانوش جهانپور ،رئیس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی
وزارت بهداشت اعالم کرد :تاکنون[ظهر دیروز]  ۱۴هزار و ۹۹۱
نفر در کشور به طور قطعی به ویروس کرونا مبتال شده ۸۵۳ ،نفر
بر اثر ابتال به این ویروس فوت کرده و  ۴هزار و  ۹۹۶نفر نیز بهبود
یافتهاند.

کنترل کرونا در هفته اول فروردین در صورت
ایزوالسیون ۴۰درصدی
تسنیم :دکتر حقدوست ،رئیس کمیته اپیدمیولوژی ستاد مقابله
با کرونا گفت :اگر ۲۵درصد ایزوالسیون بیماران را داشته باشیم،
تا آخر اردیبهشت و اگر این رقم به  ۴۰درصد برسد در هفته اول
فروردین ،اپیدمی کرونا کنترل میشود.

مشخص نشدن تکلیف افزایش مستمری و
همسانسازی حقوق بازنشستگان
مهر :بیات ،رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران
تامین اجتماعی با اشــاره به این که تکلیف افزایش مستمری و
همسانسازی حقوق بازنشستگان مشخص نشده است ،گفت:
بازنشستگان سال هاست منتظر اجرای قانون هستند.

انجام پروازها با  ۲۰تا  30درصد ظرفیت
مهر :مرتضی دهقان ،معاون هوانوردی سازمان هواپیمایی ،گفت:
با زمین گیر شدن بسیاری از هواپیماها در دنیا مواجه شدهایم و
در کشور ما نیز که همه ساله در این فصل از سال با اوج تقاضای
سفرهای هوایی مواجه بودیم ،هم اکنون پروازها با  ۲۰تا ۳۰
درصد ظرفیت انجام میشود.

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابــر آراء هئیــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی اســفراین تصرفــات مالکانــه
و بالمعــارض متقاضیــان محــرز گردیــده اســت  .لــذا مشــخصات متقاضیــان و امالک
مــورد تقاضــا بــه شــرح زیــر بــه منظــور اطــالع عمــوم در دو نوبــت بــه فاصلــه 15روز
در دو نشــریه آگهــی هــای ثبتی(کثیــر االنتشــار و محلــی) بــه شــرح ذیــل آگهــی مــی
شــود .بخــش 5پــاک  -1اصلــی روئیــن
.1کالســه  1397114407116000332آقــای منیــره خاکســار مقــدم فرزنــد علی شــش
دانــگ منــزل بــه مســاحت  550/15متــر از پــالک  1685فرعــی از محــل مالکیــت
محمــد علــی مومنــی برابــر رای98/4035
پاک  -60اصلی پشت جوی
.2کالســه  1398114407116000005آقــای حســین محمــدی فرزنــد قنبــر علــی
شــش دانــگ منــزل بــه مســاحت  180متــر از پــالک  282فرعــی از محــل مالکیــت
صفرعلــی قربانــی برابــر رای.3*98/3899کالســه  1398114407116000285آقــای
خالــق کریمیــان فرزنــد حســین شــش دانــگ منــزل بــه مســاحت  160/48متــر از
پــالک  0فرعــی از محــل مالکیــت محمــد علــی فیــاض برابــر رای98/4214
.4کالســه  1398114407116000352آقــای رســول محمــدی فرزنــد براتعلــی شــش
دانــگ منــزل بــه مســاحت  151/42متــر از پــالک  23فرعــی از محــل مالکیــت
ابوالقاســم گوهــری پرتــان برابــر رای98/4048
.5کالســه  1398114407116000353آقــای حســین شــاولی فرزنــد علــی اصغر شــش
دانــگ منــزل بــه مســاحت  199/55متــر از پــالک  0فرعــی از محــل مالکیــت علــی
روشــنی برابــر رای98/4257
.6کالســه  1398114407116000412آقــای غالمرضــا محمدپورجابــری فرزنــد
چراغعلــی شــش دانــگ منــزل بــه مســاحت  172/63متــر از پــالک  0فرعــی از محل
مالکیــت محمدعلــی فیــاض برابــر رای98/4279
پاک  -63اصلی قلعه کریم
.7کالســه  1397114407116000364آقــای علیرضــا رحیمــی فرزنــد محمــد رضــا
شــش دانــگ منــزل بــه مســاحت  292/64متــر از پــالک  2352فرعــی از محــل
مالکیــت محمدرضــا رحیمــی برابــر رای98/4218
.8کالســه  1397114407116000366خانــم نفیســه طهماســبی فرزنــد رمضانعلــی
شــش دانــگ منــزل بــه مســاحت  99/87متــر از پــالک  0فرعــی از محــل مالکیــت
علیرضــا فیــاض برابــر رای.9*98/4223کالســه  1398114407116000114خانــم
معصومــه رحیمــی نصــر آبــاد فرزنــد رحیــم شــش دانگ منــزل بــه مســاحت 223/98
متــر از پــالک  98فرعــی از محــل مالکیــت علــی حقانــی پــور و محمــود حقانی پور
هــر دو فرزنــد محمــد برابــر رای.10 * 98/1974کالســه 1398114407116000320
آقــای جلیــل حیــدری فرزنــد محمــد رضــا شــش دانــگ مغــازه بــه مســاحت
 26/66متــر از پــالک  2264فرعــی از محــل مالکیــت بــرات محمــد باباپــور برابــر
رای.11*98/3984کالســه  1398114407116000339خانــم زهــرا نــوری اردوغانــی
فرزنــد شــعبان شــش دانــگ مغــازه بــه مســاحت  0متــر از پــالک  76فرعــی از محــل
مالکیــت ورثــه شــوکت آغــا روشــنی زعفرانلــو برابــر رای98/4016
.12کالســه  1398114407116000376آقــای علیرضــا محمــودی فرزنــد جواد شــش
دانــگ منــزل بــه مســاحت  153/56متــر از پــالک  0فرعــی از محــل مالکیــت ورثــه
اللــه زار و شــوکت حســنی و ورثــه ســیدعلی اصغر موســوی پــور برابــر رای98/4295
پــاک  -64اصلــی خرینان
.13کالســه  1397114407116000128آقــای علــی کمایســتانی فرزنــد حســن شــش
دانــگ ســاختمان متصــل بــه منــزل بــه مســاحت  47/17متــر از پــالک  5423فرعــی
از محــل مالکیــت حســن کمایســتانی برابــر رای98/3698
.14کالســه  1398114407116000016خانــم زینــب خــوش انــدام فرزنــد ابوالحســن
شــش دانــگ منــزل بــه مســاحت  172/64متــر از پــالک  1664فرعــی از محــل
مالکیــت ورثــه دولخــان لعــل دهقانــی برابــر رای98/3924
.15کالســه  1398114407116000028خانــم معصومــه منعمــی فرزنــد علــی اکبــر
شــش دانــگ منــزل بــه مســاحت  120/3متــر از پــالک  1575فرعــی از محــل
مالکیــت مشــاعی معصومــه منعمــی برابــر رای98/3891
.16کالســه  1398114407116000039آقــای مهــدی امانــی فرزنــد علــی شــش
دانــگ منــزل بــه مســاحت  123متــر از پــالک  0فرعــی از محــل مالکیــت علــی اکبر
جابــری کوشــکی برابــر رای98/3716
.17کالســه  1398114407116000084خانــم ســمانه همــدان نــژاد فرزنــد غالم شــش
دانــگ منــزل بــه مســاحت  168/28متــر از پــالک  246فرعــی از محــل مالکیــت
ورثــه عباســعلی لعــل قــادری برابــر رای98/4298

.18کالســه  1398114407116000166آقــای رجبعلــی قلــی پــور فرزنــد عیدمحمــد
شــش دانــگ منــزل بــه مســاحت  86/08متــر از پــالک  5528فرعــی از محــل
مالکیــت محمدحســین حلمــی برابــر رای98/4045
.19کالســه  1398114407116000237خانــم افســانه شــریفی فرزنــد یــار محمــد
شــش دانــگ منــزل بــه مســاحت  499/76متــر از پــالک  5207فرعــی از محــل
مالکیــت ســرور بانــو وثوقــی برابــر رای98/3928
.20کالســه  1398114407116000238خانــم فرزانــه شــریفی فرزنــد یار محمد شــش
دانــگ منــزل بــه مســاحت  499/46متــر از پــالک  5362فرعــی از محــل مالکیــت
یــار محمــد شــریفی برابــر رای.21*98/3978کالســه 1398114407116000255
آقــای رمضانعلــی مــالزاده فرزنــد علــی شــش دانــگ منــزل بــه مســاحت  179/86متر
از پــالک  0فرعــی از محــل مالکیــت محمــد رضــا و محمــد حســن رضائــی برابــر
رای.22*98/4132کالســه  1398114407116000281خانــم زهــرا شــرفخانی فرزنــد
براتعلــی شــش دانــگ مغــازه بــه مســاحت  30متــر از پــالک  446فرعــی از محــل
مالکیــت عبدالجــواد رحمانــی برابــر رای98/4032
.23کالســه  1398114407116000303آقــای جــواد قرایــی فرزنــد محمــود شــش
دانــگ منــزل بــه مســاحت  71/22متــر از پــالک  2380فرعــی از محــل مالکیــت
مشــاعی جــواد قرایــی برابــر رای98/3981
.24کالســه  1398114407116000370آقــای محمــد رامــش فرزنــد علــی محمــد
شــش دانــگ منــزل بــه مســاحت  102/43متــر از پــالک  2317فرعــی از محــل
مالکیــت مشــاعی محمــد رامــش و 2317فرعــی از محــل مالکیــت فــرج الــه
مهمــان نــواز برابــر رای.25 * 98/3987کالســه  1398114407116000398آقــای
حســن محمــدی فرزنــد براتعلــی شــش دانــگ منــزل بــه مســاحت  258/14متــر از
پــالک  242فرعــی از محــل مالکیــت پیرعلــی لعــل عارفی(ورثــه غالمرضــا) برابــر
رای98/4135
.26کالســه  1398114407116000419خانــم منــور وفائــی قهرمانلــو فرزنــد محمــد
رحیــم شــش دانــگ منــزل بــه مســاحت  194/8متــر از پــالک  5672فرعــی از محــل
مالکیــت فــرج الــه مهمــان نــواز برابــر رای98/4013
پاک  -65اصلی حسن آباد قصبه
.27کالســه  1398114407116000199خانــم ســمیه مقــری پــور فرزنــد اکبرعلــی
شــش دانــگ منــزل بــه مســاحت  120/33متــر از پــالک  31فرعــی از محــل مالکیت
رمضانعلــی لعــل گلســتانی برابــر رای98/3909
.28کالســه  1398114407116000250آقــای اردشــیر رســتمی فرزنــد رجبعلی شــش
دانــگ مغــازه بــه مســاحت  18متــر از پــالک  198فرعــی از محــل مالکیــت علــی
بلبلــی برابــر رای.29*98/4206کالســه  1398114407116000253آقــای زهــره
فارغــی سرچشــمه فرزنــد غالمرضــا  3دانــگ وکالســه 1398114407116000252
آقــای اردشــیر رســتمی فرزنــد رجبعلــی  3دانــگ منــزل بــه مســاحت  187/47متــر
از پــالک  235فرعــی از محــل مالکیــت خانــم اکــرم خســروی وفــا فرزنــد احمــد
و آقــای محســن اســتیری فرزنــد رمضــان و 433فرعــی از محــل مالکیــت محســن
اســتیری برابــر رای.30* 98/3949کالســه  1398114407116000274آقــای جــواد
رضائــی راد فرزنــد علــی رضــا شــش دانــگ منــزل بــه مســاحت  142/96متــر از
پــالک  792فرعــی از محــل مالکیــت محمــد علــی پــور مجــرد برابــر رای98/3770
.31کالســه  1398114407116000321خانــم کبــری رضــازاده چوبــدار فرزنــد
محمــد حســن شــش دانــگ منــزل بــه مســاحت  121/7متــر از پــالک  113فرعــی از
محــل مالکیــت غالمرضــا  ،غالمحســین  ،محمــد  ،صغــری  ،عصمــت  ،رقیــه  ،زیــور
شــهرت همگــی ناظــر حســن آبــادی برابــر رای98/3695
.32کالســه  1398114407116000332خانــم مهرنــاز فرخــی فریمــان فرزنــد ســید
احمــد شــش دانــگ منــزل بــه مســاحت  111/27متــر از پــالک  9فرعــی از محــل
مالکیــت ورثــه حــاج حســن ناظــر حســن ابــادی برابــر رای98/3756
.33کالســه  1398114407116000341خانــم کبــری رضــازاده چوبــدار فرزنــد
محمــد حســن شــش دانــگ منــزل بــه مســاحت  81/37متــر از پــالک  113فرعــی از
محــل مالکیــت غالمرضــا  ،غالمحســین  ،محمــد  ،صغــری  ،عصمــت  ،رقیــه و زیــور
شــهرت همگــی ناظــر حســن آبــادی برابــر رای98/3701
.34کالســه  1398114407116000365آقــای علیرضــا چــاره جــو فرزنــد بــرات
محمــد شــش دانــگ منــزل بــه مســاحت  111/74متــر از پــالک  284فرعــی از محل
مالکیت عیســی ایماندار برابــر رای.35*98/3931کالســه 1398114407116000399
خانــم فاطمــه صادقــی فرزنــد احمــد علــی شــش دانــگ منــزل بــه مســاحت 137/92
متــر از پــالک  482فرعــی از محــل مالکیــت مشــاعی فاطمــه صادقــی برابــر
رای98/3764

پاک  -67اصلی قریه قصبه
.36کالســه  1398114407116000095آقــای محمــد آدینــه فرزنــد ابراهیــم شــش
دانــگ منــزل بــه مســاحت  111/35متــر از پــالک  23فرعــی از محــل مالکیــت
عبدالرضــا روشــنی زعفرانلــو برابــر رای98/4019
.37کالســه  1398114407116000230آقــای میــالد عفتــی فرزنــد نصــرت شــش
دانــگ منــزل بــه مســاحت  104/26متــر از پــالک  33فرعــی از محــل مالکیــت
اســماعیل حقانــی دشــتی برابــر رای98/3741
.38کالســه  1398114407116000231آقــای ســجاد عفتــی فرزنــد نصــرت شــش
دانــگ منــزل بــه مســاحت  125/89متــر از پــالک  33فرعــی از محــل مالکیــت
اســماعیل حقانــی دشــتی برابــر رای98/4151
.39کالســه  1398114407116000256آقــای احمــد عیــدی فرزنــد محمــد علــی
شــش دانــگ منــزل بــه مســاحت  261متــر از پــالک  36فرعــی از محــل مالکیــت
فیــض محمــد امیــری برابــر رای98/4211
.40کالســه  1398114407116000293آقــای حمــزه ســیدآبادی فرزنــد محمد شــش
دانــگ منــزل بــه مســاحت  600متــر از پــالک  23فرعــی از محل مالکیت ســحرنازو
ســپیده محمدی کوشــکی فرزنــدان اســداله برابــر رای98/3895
.41کالســه  1398114407116000305آقــای حامــد موحــد فرزنــد محمدرضا شــش
دانــگ منــزل بــه مســاحت  109/29متــر از پــالک  23فرعــی از محــل مالکیــت
خانمهــا گیــالن و مــژگان روشــنی زعفرانلــو برابــر رای98/3912
.42کالســه  1398114407116000411آقــای علــی اکبــر خیــر آبــادی فرزنــد غــالم
رضــا شــش دانــگ منــزل بــه مســاحت  199/59متــر از پــالک  23فرعــی از محــل
مالکیــت شــهرداری اســفراین برابــر رای98/4128
.43کالســه  1398114407116000434خانــم معصومــه ســادات شــریفیان مقــدم
فرزنــد ســید ابوالقاســم شــش دانــگ منــزل به مســاحت  200متــر از پــالک  23فرعی
از محــل مالکیــت علــی اصغــر خاکشــوری برابــر رای98/4038
.44کالســه  1398114407116000436آقــای اســمعیل محمدیــان فرزنــد قربانعلــی
شــش دانــگ منــزل بــه مســاحت  200متــر از پــالک  23فرعــی از محــل مالکیــت
ـتان
ـه کشـ
ـی قریـ
ـاک  -69اصلـ
عباســعلی عباســی برابــر رای 98/3783پـ
.45کالســه  1398114407116000137خانــم الهــه بــداغ آبــادی فرزنــد ابوطالــب
شــش دانــگ منــزل بــه مســاحت  68/53متــر از پــالک  1397فرعــی از محــل
مالکیــت احمــد نعمتــی ایــرج و 1397فرعــی از محــل مالکیــت حــوا قمــری ایــرج
برابــر رای.46 *98/3915کالســه  1398114407116000216خانــم الهــام کوثــری
پــور فرزنــد تیمــور شــش دانــگ منــزل بــه مســاحت  301/28متــر از پــالک
 3815فرعــی از محــل مالکیــت ورثــه حجــی ابراهیــم صفــی خانی(گوهــر) برابــر
رای.47 *98/3975کالســه  1398114407116000306خانــم آذر فرجــی فرزنــد
حســن شــش دانــگ منــزل بــه مســاحت  183/13متــر از پــالک  607فرعــی از محــل
مالکیــت بــرات وطــن دوســت بزآبــاد برابــر رای98/4022
پــاک  -71اصلــی میــان آبــاد .48کالســه 1398114407116000148
آقــای حســین حســن زاده فرزنــد علــی محمــد شــش دانــگ منــزل بــه مســاحت
 76/87متــر از پــالک  142فرعــی از محــل مالکیــت ســید علــی نقــی طالبــی برابــر
رای.49*98/4251کالســه  1398114407116000153خانــم نرگــس صادقــی
فرزنــد وحیــد  3دانــگ وکالســه  1398114407116000154آقــای عقیــل روحانــی
محمــودی فرزنــد عباســعلی  3دانــگ منــزل بــه مســاحت  48/5متــر از پــالک 144
فرعــی از محــل مالکیــت حســن علیمحمــدی و 1808فرعــی از محــل مالکیــت
ابراهیــم علیمحمــدی برابــر رای.50*98/3967کالســه 1398114407116000259
آقــای وحیــد منصوریــان فرزنــد ناصــر شــش دانــگ منــزل بــه مســاحت  120/09متــر
از پــالک  874فرعــی از محــل مالکیــت حمیدرضــا منصوریــان و 1486فرعــی از
محــل مالکیــت ســند رســمی خــود متقاضــی برابــر رای98/2514
ـی .51کالســه 1396114407116000405
ـه کاهـ
ـی کاتـ
ـاک  -72اصلـ
پـ
آقــای مســعود رحمانــی فرزنــد محمــد شــش دانــگ منــزل بــه مســاحت  100متــر از
پــالک  0فرعــی از محــل مالکیــت زیــور ،اشــرف ،اقــدس و نزاکــت منصوریــان
برابــر رای.52*98/3888کالســه  1397114407116000234آقــای احمــد رضــا
باقــری فرزنــد محمــد ابراهیــم شــش دانــگ اعیــان منــزل بــه مســاحت 202/42
متــر از پــالک  0فرعــی از محــل مالکیــت موقوفــه ادریســیان بــه تولیــت محمــود
ادریســیان برابــر رای.53*98/3902کالســه  1398114407116000342خانــم بتــول
خــوش وحیــد فرزنــد محمــد شــش دانــگ منــزل بــه مســاحت  177/63متــر از
پــالک  0فرعــی از محــل مالکیــت اصغــر زراعتــی برابــر رای.54*98/4322کالســه
 1398114407116000364آقــای غالمحســین محمــدی فرزنــد قنبــر علــی شــش

دانــگ منــزل بــه مســاحت  188/87متــر از پــالک  0فرعــی از محــل مالکیــت اقدس
منصوریــان فرزنــد علــی اکبــر برابــر رای98/4054
ـین .55کالســه 1397114407116000383
ـه حسـ
ـی قریـ
ـاک  -73اصلـ
پـ
آقــای بهــروز عزتــی فرزنــد گل محمــد شــش دانگ منــزل بــه مســاحت  148/26متر
از پــالک  0فرعــی از محــل مالکیــت رحیــم علیــزاده برابــر رای98/4254
.56کالســه  1398114407116000174خانــم اعظــم نقــدی آجقــان فرزنــد حســن
شــش دانــگ منــزل بــه مســاحت  175/95متــر از پــالک  350فرعــی از محــل
مالکیــت مشــاعی اعظــم نقــدی آجقــان و محمدرضــا و محمدعلــی نقــدی ورثــه
مرحــوم حســن نقــدی آجقــان برابــر رای98/4286
.57کالســه  1398114407116000461آقــای جــواد زراعتــی فرزنــد مســیب  3دانگ
وکالســه  1398114407116000462خانــم زهــرا قاســمی فرزنــد محمــد  3دانــگ
مغــازه بــه مســاحت  51/25متــر از پــالک  1773فرعــی از محــل مالکیــت ویــدا
ـا
ـه هـ
ـه خواجـ
ـی قریـ
ـاک  -74اصلـ
حاتمــی برابــر رای 98/3943پـ
.58کالســه  1398114407116000120آقــای علــی اعمائــی فرزنــد محمــد علــی
شــش دانــگ مغــازه بــه مســاحت  37متــر از پــالک  247فرعــی از محــل مالکیــت
زهــرا رنــگ بــوی برابــر رای.59 *98/3761کالســه  1398114407116000133آقای
ســید ابراهیــم ســاداتی فرزنــد ســید علــی شــش دانــگ منــزل بــه مســاحت 141/07
متــر از پــالک  48فرعــی از محــل مالکیــت زهــره حاتمــی فرزنــد اســماعیل برابــر
رای.60*98/3767کالســه  1398114407116000280آقــای وحیــد عطائــی فرزنــد
غالمعلــی شــش دانــگ منــزل بــه مســاحت  170/92متــر از پــالک  36فرعــی از
محــل مالکیــت یونــس حاتمــی میالنلــو ورثــه تیمــور برابــر رای98/3964
پاک  -108اصلی کاته نیشکش
.61کالســه  1398114407116000309آقــای هــادی شــیخ امیرلــو فرزنــد حســین
شــش دانــگ بــاغ بــه مســاحت  32197/95متــر از پــالک  0فرعــی از محــل مالکیت
مشــاعی هــادی شــیخ امیرلــو برابــر رای98/3906
بخش 13پاک  -129اصلی صفی آباد
.62کالســه  1398114407116000273آقــای حمیــد کبکــی فرزنــد علــی شــش
دانــگ بــاغ بــه مســاحت  40000/8متــر از پــالک  0فرعــی از محــل مالکیــت
ذوالفقــار شــرفخانی برابــر رای.63 *98/4261کالســه 1398114407116000371
آقــای محمــود ارغیانــی فرزنــد قنبرعلــی شــش دانــگ بــاغ بــه مســاحت 123116/81
متــر از پــالک  0فرعــی از محــل مالکیــت علــی اصغــر عســگری برابــر رای98/3759
.64کالســه  1398114407116000433آقــای محمــد ابراهیــم حســین آبــادی فرزنــد
عبــاس شــش دانــگ بــاغ بــه مســاحت  26619متــر از پــالک  0فرعــی از محــل
مالکیــت ورثــه شــرف شــرفخانی(ذوالفقار) برابــر رای98/4042
ـز .65کالســه  1397114407116000541آقــای میثم
ـی گپـ
ـاک  -142اصلـ
پـ
رضوانــی فرزنــد حســین شــش دانــگ بــاغ بــه مســاحت  26367متــر از پــالک 0
فرعــی از محــل مالکیــت ابوالمجــن رضوانــی بــاش محلــه برابــر رای98/4051
پاک  -155اصلی کاته علی آباد آقا زاده
.66کالســه  1398114407116000301آقــای محمــد فرهــادی فرزنــد حســینعلی 3
دانــگ وکالســه  1398114407116000302آقــای علــی فرهــادی فرزنــد حســینعلی
 3دانــگ بــاغ بــه مســاحت  37606متــر از پــالک  0فرعــی از محــل مالکیــت بــرات
ســعادتمندی توپکانلــو فرزنــد براتعلــی برابــر رای98/4292
لــذا بــه ایــن وســیله بــه فروشــندگان و مالکیــن مشــاعی و اشــخاص ذینفــع در آرای
اعــالم شــده ابــالغ میگــردد چنانچــه اعتراضــی دارنــد بایــد از تاریــخ انتشــاراولین
اگهــی و در روســتاها از تاریــخ الحــاق درمحــل تــا  2مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره
ثبــت محــل وقــوع ملــک تســلیم و رســید اخــذ نماینــد معترضیــن بایــد ظــرف مــدت
یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض مبــادرت بــه تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومی
محــل نماینــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه اداره ثبــت محــل تحویــل دهنــد در
صورتــی کــه اعتــراض در مهلــت قانونــی واصــل نگــردد یــا معتــرض گواهــی تقدیــم
دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل ارایــه ننمایــد اداره ثبــت محــل برابــر مقــررات
مبــادرت بــه صــدور ســند خواهــد نمــود .ضمــن اینکــه صــدور ســند مالکیــت جدیــد
مانــع مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد شــد .
تاریخ انتشار نوبت اول :دو شنبه 98/12/12
تاریخ انتشار نوبت دوم :سه شنبه 98/12/27
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