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دوﺷﻨﺒﻪ  6ﺗﯿﺮ 1401
میمونی در کشور
غربالگری  ۱۱۸نمونه مشکوک به آبله

یافتهها

شهریه ثابت مدارس غیردولتی اعالم شد

ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻰ

ﺳﺎل ﺳﻰوﯾﮑﻢ | ﺷﻤـﺎره 6829
 naslefardanewsادامه از صفحه یک
Commercial
 27ژوﺋﻦ  27 | 2022ذى اﻟﻘﻌﺪه 1443
بوده و
 naslfardaبه عالوه ،سیب زمینی فوق العاده مغذی
ایرنا :رییس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی وزارت آموزش و پرورش گفت :حداقل شهریه ثابت مدارس
ایرنا :رئیس انستیتوپاستور ایران گفت :ازابتدای خردادماه تاکنون غربالگری  ۱۱۸نمونه مشکوک به آبله میمونی در انستیتوپاستور
حاوی پتاسیم ،منیزیم ،آهن و ویتامینهای B6
غیردولتی  ۴میلیون و حداکثر شهریه  ۳۵میلیون و  ۶۰۰تومان مشخص شده اســت .احمد محمودزاده درباره میزان شهریه مدارس
انجام شده و  ۳۷نمونه نیز در مراکز دیگر انجام شده که در هیچ کدام ابتال به این بیماری ثابت نشده است .رحیم سروری در همایش علمی
و  Cمیباشد.
اظهارداشت :شهریه ثابت و فوق برنامه هر مدرسه به طور جداگانه در سامانه  www.mosharekatha.irاعالم شده است.
آبله میمونی که در انستیتوپاستور برگزار شد ،افزود :پیشگیری و کنترل بیماریهای واگیر جزو تکالیف ماست و  ۱۲مرکز آزمایشگاهی
ساالد سینه مرغ :ســینه مــرغ تهیه شده با
وی افزود :هر مدرسه باید تابلو میزان شهریه را از آموزش و پرورش منطقه دریافت و در مدرسه نصب کند و به این صورت دیگر نیازی به
در کشور جهت تشخیص آبله میمونی ،تجهیز شده است .وی اظهارداشت :انستیتو پاستور ایران کیت غربالگری ارتوپاکس ویروس را
مواد ساالد :گوجه فرنگی ،موزارال و ریحان ،یک
مراجعه خانواده در سامانه نیست ،والدین میتوانند با مراجعه به مدرسه ثبت نام دانش آموزان را کامل کنند .رییس سازمان مدارس و
طراحی کرد و تیم پاسخ سریع انستیتو پاستور برای آمادگی جهت پاسخ به اپیدمیهای احتمالی این بیماری شکل گرفته است .سروری
گزینه سالم و سریع برای شام است .مرغ سرشار
مراکز غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی وزارت آموزش و پرورش خاطرنشان کرد :همچنین خانوادهها میتوانند برای پرداخت
با اشاره به فعالیتهای مهم و شاخص انستیتوپاستورایران ازگذشته تاکنون اظهارداشت :پنج همه گیری بیماریهایی مانند ویا ،حصبه
از پروتئین است .به عالوه ،گوجه فرنگی منبع
شهریه با مدارس به توافق برسند که بخشی را درهنگام ثبت نام و مابقی را در فرآیند سال تحصیلی انجام دهند.
وغیره را انیستیتو پاستور مدیریت کرده و واکسن شکل گرفته و استفاده میشود.
لیکوپن ،یک ترکیب آنتی اکســیدانی که برای
سالمت قلب مفید است ،میباشد.
ساالد تاکو :ســاالد تاکو نیز یک وعده غذایی
آسان است که میتوانید از قبل درست کنید و
سهشنبه  14تیر 1401
خبر ویژه
آماده داشته باشید .برای تهیه یک سس ساده
سال سیویکم | شمـاره 6836
naslefardanews
نظامی قالبی مسلح جنوب تهران
و سالم ،ماست یونانی ســاده را با آبلیمو رقیق
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naslfarda
کرده و روی ساالد بریزید .ماست یونانی حاوی
در اسارت پلیس؛
مقداری پروتئین و کلسیم اضافی است.
گرفتن بحران
ادامه از صفحه
سردار دستگیر شد!
گوشت گاو آرام پز شــده و کلم بروکلی:
یکداخلی تولید ریز سایه شوم مهمان ناخواندهای به نام ریز گرد برسرخاورمیانه پهنشده است!
زیست
ط
محی
دانشمند
کوک،
بنجامین
های
ن
کانو
این ترکیب یک وعــده غذایی محبوب و راحت
ایسنا :معاون اجتماعی پلیس امنیت عمومی تهران
در دانشــکده آبوهوای دانشگاه کلمبیا
گرد در حال گسترش
و مقرون به صرفه است .میتوانید این غذا را در
بزرگ از دستگیری مرد میانســالی خبرداد که با
اســت وی نیز معتقد است که سه عنصر
البته کارشناسان میگویند که امسال این
آرامپز درست کنید .بعالوه ،گوشت گاو مملو از
پوشــیدن لباس یکی ارگانهای نظامی با اسلحه
الزم است تا یک طوفان گردوخاک به راه
طوفانها شدیدتر هستند چون تغییرات
آهن اســت که برای گلبولهای قرمز خون به
تردد میکرد .ســرگرد محمد زیدی بیان داشت:
بیفتد و این عنصرها باد ،یک منبع خاک
اقلیمــی و بیابانزایی به تعــداد آنها
منظور انتقال اکســیژن در بدن حیاتی است و
ماموران پایگاه هفتم پلیس امنیت عمومی تهران
که پوشــش گیاهی آن نزدیک به هیچ
اضافه کرده اســت .بااینحال بررسیها
ویتامین  B12که به بدن برای تولید گلبولهای
بزرگ خبری را در خصوص مردی که با حمل کلت
هست.
خشک
شدت
ه
ب
وهوای
ب
آ
و
باشد
ســالی،
نشــان میدهد به دلیل خشک
قرمز خون کمک میکند.
جنگی و غصــب عناوین نظامی با درجه ســرتیپ
طوفانهای اخیر عــراق به دلیل کمبود
کانونهای داخلی تولید ریز گرد در حال
همبرگــر ماهی قزلآال با ســاالد :ماهی
دومی یکی از ارگانهــای نظامی درحوالی خیابان
انسانی
های
ت
فعالی
و
آب
بحران
بارندگی،
های
گســترش بوده و حیات در استان
سالمون یکی از بهترین منابع اسیدهای چرب
 ۱۷شــهریوردرحال تردد اســت ،دریافت کردند.
شدت گرفتهاند.
مختلف را تهدید میکننــد .طوفان ریز
امگا  3در رژیم غذایی اســت .امگا  3به تقویت
ماموران پلیس با بررســیهای میدانی به دســت
امسال طوفانهای بیشتری
گرد و گردوغبار در ایــران پدیده تازهای
ســامت مغز و جلوگیری از تجمع پالکهای
آوردند ،خبراعالم شده صحت داشته و طی استعالم
قبل
های
ل
ســا
نسبت
به
نیست اما این طوفانها در طول  ۱۵سال
مرتبط با بیماریهای قلبــی در رگها کمک
صورت گرفته ،مشخص شد این فرد نظامی نبوده
داشتهایم
گذشته افزایش چشــمگیری داشتهاند.
میکند.
و در هیچ ارگانهای نیروهای مســلح مشغول به
دانشگاه
اساتید
از
یکی
عبدالرحمن،
سالم
طوفانهایی که در ابتــدا جنوب غربی
فعالیت نیست و بدون داشتن کارت شناسایی ،صرفاً
املت :یک قوطی گوجه فرنگی ،مقداری ادویه و
در عراق است وی معتقد است که کمبود
ایران را فرامیگرفت حاال مدتی اســت
چند تخم مرغ بردارید و در سریعترین زمان یک
با پوشیدن لباس فرم و نصب آرم و عالئم سرداری
سطح
و
کند
ی
م
کم
را
گیاهی
پوشش
آب
در
که به شمال و پایتخت رسیده است.
وعده غذایی ســالم درست کنید .گوجه فرنگی
(سرتیپ دومی) و حمل یک ســاح کلت جنگی
خاک برای طوفــان گردوخــاک مهیا
ایران در بهار امسال دو تعطیلی به خاطر
دارای چندین ترکیب مفید اســت که میتواند
در ســطح شــهر تردد میکند .این مقام انتظامی
مردم
از
برخــی
گوید
ی
م
وی
شــود.
ی
م
ریز گردها را تجربه کردهایم .در شهرهای
به کاهش خطر چاقی ،بیمــاری قلبی و حتی
تصریح کــرد :با هماهنگی مقــام قضایی متهم در
محلی در عــراق از طوفــان گردوخاک
جنوبی کشور اوضاع از این هم بدتر بوده
برخی سرطانها کمک کند .چند قطره روغن
یک عملیات غافلگیرانه دستگیر و در بازرسی بدنی
بهعنوان ریزش زمین یا ســقوط زمین
است .عراق در دهســاله گذشته راههای
زیتون را در یک تابه بزرگ روی حرارت متوسط
از وی یک قبضه سالح کلت کمری کشف و متهم
یاد میکنند .چون این طوفانها الیههای
مشابهی را برای مقابله با خشکسالی و ریز
گرم کنید .یک پیاز خرد شــده ،چند حبه سیر
برای تحقیقات بیشتر به پایگاه هفتم پلیس امنیت
گردها امتحان کرده است .بخشی از این بیشــتری برای برخورد با ایــن بحران کشور است وی با اشاره به هدفگذاری گردوغبــار را در مبدأ که کشــورهای خاک را با خود باال میبرند .عبدالرحمن
خرد شده 2 ،قاشــق چایخوری پاپریکا دودی،
عمومی انتقال یافت .زیدی بیان داشــت :متهم در
راهکار شامل کاشت اکالیپتوس و درخت انجام دهند .درواقع توفانهای ریز گرد و برای کاهش معضل گردوغبار در کشور همســایه اســت ،حل کنیــم .رئیس افزود :ما بهار امسال طوفانهای بیشتری
 1قاشــق چایخوری زیره آسیاب شــده و 4/1
اظهارات اولیه به بزه ارتکابــی خود اعتراف و اظهار
زیتون و نخل خرما در اطراف کربال بود .گردوغبار که در سالهای اخیر به چالشی اظهار کرد :در این بحث هر هفته نشست سازمان محیطزیست بابیان اینکه ،باید به نسبت ســالهای قبل داشتهایم .هر
قاشق چایخوری پودر فلفل قرمز را اضافه کنید.
کرد ،دردوران نوجوانی و جوانی عالقه شدیدی به
اما تأخیر در ساختوساز ،کمبود بودجه مهم تبدیلشده و اغلب استانها را درگیر ســتاد هماهنگــی و سیاســتگذاری با برنامههای ویژه ازجمله ایجاد پوشش طوفان بین یک تا سه روز طول کشیده
مــواد را چند دقیقه روی حــرارت تفت دهید،
مشاغل نظامی و بخصوص درجه سرداری داشته و
قبلی
و بیتوجهی به شکست این پروژه کمک کرده ،دارای دو منشــأ داخلی و خارجی گردوغبار با حضور دستگاههای ذیربط گیاهی در این مسیرها گردوغبار را کنترل اســت .درحالیکه طوفانهــای
چندگوجه فرنگی پوست کنده را له کرده و در
در همان دوران نیز علی رغم عدم استخدام و عضویت
کرد .کابینه دولت عراق دردهم ماه می از است که تعطیلی شهرستان امروز نتیجه برگزار میشــود تا نگرانی مردم در این کنیم ،خاطرنشان کرد :در بحث مدیریت کوتاهتــر بودنــد .وی افــزود :البته این
ماهیتابه بریزید 10 .دقیقه روی حرارت متوسط
در ارگانهای نیروهای مســلح ،به نزدیکان و اقوام
وزارت اقتصاد خواست تا  ۲میلیون دالر فعالیت کانونهای گردوغبار با منشــأ بحث کاهش پیدا کند .وی ادامه داد :در گردوغبار در بُعد داخلی هم دســتگاهها تغییرات آب و هوایی شدید شاخصهای
قرار دهید تا آب گوجهفرنگیها تمام شود .حاال
اعالم کرده در یکی ارگانها و مشاغل نظامی مشغول
بین
بعد بینالمللی مسیر پیمایش گردوغبار مکلف شــدهاند در بازه زمانی  ۱۰ساله واضح تغییرات اقلیمی هســتند .از
برای اجرای پروژه تثبیت تپههای شنی خارجی است.
چند تخم مرغ را در ظرفی شکسته و هم بزنید.
به خدمت اســت که تاکنون به همین منوال ادامه
موضوع گردوغبار را در مبدأ در منطقه خاورمیانه و غرب آسیا احصاء اقداماتی انجام دهنــد و در نقاطی مثل رفتن دریاچه آبشــور آل سارا در ۲۴۱
اختصاص دهد .دولتهای منطقه بر روی
تخممرغ را به مخلوط تفت داده شده در ماهیتابه
داده و حاال مجبور به پوشیدن لباس سرداری شده
از
جدیدی
منبع
بغداد
جنوب
کیلومتری
های
پروژه هشــدار زودهنگام و سیستم
که کشورهای همسایه است ،شــده و در این خصوص نشستهایی با خوزستان که منشأ اصلی هستند هم بنا
اضافه کنید و بگذارید بپزد ،حــاال میل کنید.
و درنهایت هدفش را از این اقدام مجرمانه کســب
گل ،لجن و نمک برای طوفان خاک بر جا
عراق و سوریه برگزارشــده است؛ سعی هم اقدامات ویژهتری صورت بگیرد.
دیدهبانی طوفان سرمایهگذاری کردهاند حل میکنیم
نوش جان.
نفوذ و مشهوریت دراقوام و دوستان خود اعالم کرد.
فعالیتهای انسانی و شدت میگذارد.
اما این دولتها باید اقدامات مشــترک علی سالجقه رئیس سازمان محیطزیست داریم با تقویم زمانی مشــخص موضوع
منبعwww.healthline.com:
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جـامـعـه
Society

سوغات دولتها در ریه ملتها

عکس:مهر

آﮔﻬﻰ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده  3ﻗﺎﻧﻮن و ﻣﺎده  13آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ وﺿﻌﯿﺖ
ﺛﺒﺘﻰ و اراﺿﻰ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎى ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ رﺳﻤﻰ
راى ﺷﻤﺎره  14016030202604533ﻣﻮرخ  1401/3/29ﻫﯿﺎت ﯾﮏ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ آﻗﺎى ﻣﺤﺴﻦ
رﺿﻮاﻧﻰ ﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  631ﮐﺪﻣﻠﻰ  1286981468ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺸﺪاﻧﮓ
ﯾﮏ ﺑﺎب ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  102/65ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﭘﻼك ﺷﻤﺎره  1ﻓﺮﻋﻰ از  13956اﺻﻠﻰ واﻗﻊ
در ﺑﺨﺶ  5اداره ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼك ﺷﻤﺎل اﺻﻔﻬﺎن ﻣﺒﺎﯾﻌﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻋﺎدى از ﻣﺎﻟﮏ رﺳﻤﻰ رﺑﺎﺑﻪ ﺑﯿﮕﻢ
زارﻋﻰ ﺷﻤﺲ آﺑﺎدى از ﺳﻨﺪ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﺻﻔﺤﻪ  517دﻓﺘﺮ  42ﺧﺮوﺟﻰ اﻣﻼك
ﻟﺬا ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻃﻼع ﻋﻤﻮم ﻣﺮاﺗﺐ در دو ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ  15روز آﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷﻮد در ﺻﻮرﺗﻰ ﮐﻪ
اﺷﺨﺎص ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪور ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ اﻋﺘﺮاﺿﻰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر
اوﻟﯿﻦ آﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﻣﺪت دو ﻣﺎه اﻋﺘﺮاض ﺧﻮد را ﺑﻪ اداره ﺛﺒﺖ ﺷﻤﺎل اﺻﻔﻬﺎن واﻗﻊ در اﺻﻔﻬﺎن ﻣﯿﺪان
ﻻﻟﻪ اﺑﺘﺪاى ﺧﯿﺎﺑﺎن ﭘﺮوﯾﻦ ﺟﻨﺐ ﺑﺎزار ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﻰ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﻮده و ﭘﺲ از اﺧﺬ رﺳﯿﺪ ﻇﺮف ﻣﺪت
ﯾﮏ ﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺴﻠﯿﻢ اﻋﺘﺮاض دادﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﻰ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻬﻰ اﺳﺖ در
ﺻﻮرت اﻧﻘﻀﺎى ﻣﺪت ﻣﺬﮐﻮر و ﻋﺪم وﺻﻮل اﻋﺘﺮاض ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺻﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ﻧﻮﺑﺖ اول 1401/4/14 :ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ﻧﻮﺑﺖ دوم1401/4/29 :
رﺋﯿﺲ اداره ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼك ﺷﻤﺎل اﺻﻔﻬﺎن
ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻧﻮﺑﺖ اول 1346015 :ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻧﻮﺑﺖ دوم1346016 :
آﮔﻬﻰ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده  3ﻗﺎﻧﻮن و ﻣﺎده  13آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ وﺿﻌﯿﺖ ﺛﺒﺘﻰ و
اراﺿﻰ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎى ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ رﺳﻤﻰ
 -1راى ﺷﻤﺎره  140160302026003263ﻣﻮرخ  1401/2/28ﻫﯿﺎت ﯾﮏ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﺎﻧﻢ
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺷﻬﺒﺎز ﮔﻬﺮوﺋﻰ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  2706ﮐﺪﻣﻠﻰ  6339287697ﻓﺮزﻧﺪ ﺻﻔﺮﻋﻠﻰ در
ﺳﻪ داﻧﮓ ﻣﺸﺎع از ﺷﺸﺪاﻧﮓ ﯾﮏ ﺑﺎب ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  144/40ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﭘﻼك ﺷﻤﺎره  61ﻓﺮﻋﻰ
از  14915اﺻﻠﻰ واﻗﻊ در اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺨﺶ اداره ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼك ﺷﻤﺎل اﺻﻔﻬﺎن ﻣﺒﺎﯾﻌﻪ ﻧﺎﻣﻪ
ﻋﺎدى ﻣﻊ اﻟﻮاﺳﻄﻪ از ﻣﺎﻟﮏ رﺳﻤﻰ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﻨﺪ اﻧﺘﻘﺎل  18211ﻣﻮرﺧﻪ  52/5/7دﻓﺘﺮ  82اﺻﻔﻬﺎن
 -2راى ﺷﻤﺎره  140160302026003273ﻣﻮرخ  1401/2/28ﻫﯿﺎت ﯾﮏ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ آﻗﺎى ذﺑﯿﺢ
اﻟﻪ ﺷﻬﺒﺎز ﮔﻬﺮوﺋﻰ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  2503ﮐﺪﻣﻠﻰ  6339285627ﺻﺎدره ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﺰﯾﺰاﻟﻪ در
ﺳﻪ داﻧﮓ ﻣﺸﺎع از ﺷﺸﺪاﻧﮓ ﯾﮏ ﺑﺎب ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  144/40ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﭘﻼك ﺷﻤﺎره  61ﻓﺮﻋﻰ
از  14915اﺻﻠﻰ واﻗﻊ در اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺨﺶ اداره ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼك ﺷﻤﺎل اﺻﻔﻬﺎن ﻣﺒﺎﯾﻌﻪ ﻧﺎﻣﻪ
ﻋﺎدى ﻣﻊ اﻟﻮاﺳﻄﻪ از ﻣﺎﻟﮏ رﺳﻤﻰ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﻨﺪ اﻧﺘﻘﺎل  18211ﻣﻮرﺧﻪ  52/5/7دﻓﺘﺮ  82اﺻﻔﻬﺎن
ﻟﺬا ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻃﻼع ﻋﻤﻮم ﻣﺮاﺗﺐ در دو ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ  15روز آﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷﻮد در ﺻﻮرﺗﻰ ﮐﻪ
اﺷﺨﺎص ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪور ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ اﻋﺘﺮاﺿﻰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر
اوﻟﯿﻦ آﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﻣﺪت دو ﻣﺎه اﻋﺘﺮاض ﺧﻮد را ﺑﻪ اداره ﺛﺒﺖ ﺷﻤﺎل اﺻﻔﻬﺎن واﻗﻊ در اﺻﻔﻬﺎن ﻣﯿﺪان
ﻻﻟﻪ اﺑﺘﺪاى ﺧﯿﺎﺑﺎن ﭘﺮوﯾﻦ ﺟﻨﺐ ﺑﺎزار ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﻰ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﻮده و ﭘﺲ از اﺧﺬ رﺳﯿﺪ ﻇﺮف ﻣﺪت
ﯾﮏ ﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺴﻠﯿﻢ اﻋﺘﺮاض دادﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﻰ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻬﻰ اﺳﺖ در
ﺻﻮرت اﻧﻘﻀﺎى ﻣﺪت ﻣﺬﮐﻮر و ﻋﺪم وﺻﻮل اﻋﺘﺮاض ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺻﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ﻧﻮﺑﺖ اول 1401/4/14 :ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ﻧﻮﺑﺖ دوم1401/4/29 :
رﺋﯿﺲ اداره ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼك ﺷﻤﺎل اﺻﻔﻬﺎن
ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻧﻮﺑﺖ اول 1345959 :ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻧﻮﺑﺖ دوم1345960 :
آﮔﻬﻰ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده  3ﻗﺎﻧﻮن و ﻣﺎده  13آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ وﺿﻌﯿﺖ ﺛﺒﺘﻰ و
اراﺿﻰ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎى ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ رﺳﻤﻰ
راى ﺷﻤﺎره  140160302026003613ﻣﻮرخ  1401/3/7ﻫﯿﺎت دو ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺮﯾﻢ دادﺧﻮاه
ﺗﻬﺮاﻧﻰ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  6630ﮐﺪﻣﻠﻰ  1282813692ﺻﺎدره اﺻﻔﻬﺎن ﻓﺮزﻧﺪ ﻓﺮﯾﺪون در
ﺷﺸﺪاﻧﮓ ﯾﮏ ﺑﺎب ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  75/61ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﭘﻼك ﺷﻤﺎره  4ﻓﺮﻋﻰ از  14928اﺻﻠﻰ
واﻗﻊ در اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺨﺶ  5اداره ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼك ﺷﻤﺎل اﺻﻔﻬﺎن ﻣﻮرد درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ
ﺳﻨﺪ ﺷﻤﺎره  154759ﻣﻮرخ  97/6/15دﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ  90اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ اﻧﺘﻘﺎل ﻗﻄﻌﻰ ﺷﺪه و
در ﺟﺮﯾﺎن ﺛﺒﺖ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻟﺬا ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻃﻼع ﻋﻤﻮم ﻣﺮاﺗﺐ در دو ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ  15روز آﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷﻮد در ﺻﻮرﺗﻰ ﮐﻪ
اﺷﺨﺎص ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪور ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ اﻋﺘﺮاﺿﻰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر
اوﻟﯿﻦ آﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﻣﺪت دو ﻣﺎه اﻋﺘﺮاض ﺧﻮد را ﺑﻪ اداره ﺛﺒﺖ ﺷﻤﺎل اﺻﻔﻬﺎن واﻗﻊ در اﺻﻔﻬﺎن ﻣﯿﺪان
ﻻﻟﻪ اﺑﺘﺪاى ﺧﯿﺎﺑﺎن ﭘﺮوﯾﻦ ﺟﻨﺐ ﺑﺎزار ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﻰ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﻮده و ﭘﺲ از اﺧﺬ رﺳﯿﺪ ﻇﺮف ﻣﺪت
ﯾﮏ ﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺴﻠﯿﻢ اﻋﺘﺮاض دادﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﻰ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻬﻰ اﺳﺖ در
ﺻﻮرت اﻧﻘﻀﺎى ﻣﺪت ﻣﺬﮐﻮر و ﻋﺪم وﺻﻮل اﻋﺘﺮاض ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺻﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ﻧﻮﺑﺖ اول 1401/4/14 :ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ﻧﻮﺑﺖ دوم1401/4/29 :
رﺋﯿﺲ اداره ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼك ﺷﻤﺎل اﺻﻔﻬﺎن
ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻧﻮﺑﺖ اول 1345720 :ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻧﻮﺑﺖ دوم1345721 :
آﮔﻬﻰ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده  3ﻗﺎﻧﻮن و ﻣﺎده  13آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ وﺿﻌﯿﺖ ﺛﺒﺘﻰ و
اراﺿﻰ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎى ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ رﺳﻤﻰ
راى ﺷﻤﺎره  140160302026002929ﻣﻮرخ  1401/2/22ﻫﯿﺎت ﭼﻬﺎر ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ
داورى دوﻟﺖ آﺑﺎدى ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  225ﮐﺪﻣﻠﻰ  6609606773ﺻﺎدره از دوﻟﺖ آﺑﺎد ﻓﺮزﻧﺪ
ﺣﺴﯿﻦ ﺑﺼﻮرت ﺷﺸﺪاﻧﮓ ﯾﮏ ﺑﺎب ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  111/17ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ از ﭘﻼك ﺷﻤﺎره 13835
اﺻﻠﻰ واﻗﻊ در اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺨﺶ  5اداره ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼك ﺷﻤﺎل اﺻﻔﻬﺎن ﺧﺮﯾﺪارى ﻣﻊ اﻟﻮاﺳﻄﻪ
از ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ اﻣﯿﻦ اﻟﺮﻋﺎﯾﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﻨﺪ اﻧﺘﻘﺎل ﺷﻤﺎره  2277ﻣﻮرخ  26/1/25دﻓﺘﺮ
 29اﺻﻔﻬﺎن

ﻟﺬا ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻃﻼع ﻋﻤﻮم ﻣﺮاﺗﺐ در دو ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ  15روز آﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷﻮد در ﺻﻮرﺗﻰ ﮐﻪ
اﺷﺨﺎص ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪور ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ اﻋﺘﺮاﺿﻰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر
اوﻟﯿﻦ آﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﻣﺪت دو ﻣﺎه اﻋﺘﺮاض ﺧﻮد را ﺑﻪ اداره ﺛﺒﺖ ﺷﻤﺎل اﺻﻔﻬﺎن واﻗﻊ در اﺻﻔﻬﺎن ﻣﯿﺪان
ﻻﻟﻪ اﺑﺘﺪاى ﺧﯿﺎﺑﺎن ﭘﺮوﯾﻦ ﺟﻨﺐ ﺑﺎزار ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﻰ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﻮده و ﭘﺲ از اﺧﺬ رﺳﯿﺪ ﻇﺮف ﻣﺪت
ﯾﮏ ﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺴﻠﯿﻢ اﻋﺘﺮاض دادﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﻰ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻬﻰ اﺳﺖ در
ﺻﻮرت اﻧﻘﻀﺎى ﻣﺪت ﻣﺬﮐﻮر و ﻋﺪم وﺻﻮل اﻋﺘﺮاض ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺻﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ﻧﻮﺑﺖ اول 1401/4/14 :ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ﻧﻮﺑﺖ دوم1401/4/29 :
رﺋﯿﺲ اداره ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼك ﺷﻤﺎل اﺻﻔﻬﺎن
ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻧﻮﺑﺖ اول 1345753 :ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻧﻮﺑﺖ دوم1345754 :
آﮔﻬﻰ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده  3ﻗﺎﻧﻮن و ﻣﺎده  13آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ وﺿﻌﯿﺖ ﺛﺒﺘﻰ و
اراﺿﻰ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎى ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ رﺳﻤﻰ
راى ﺷﻤﺎره  14016030202604636ﻣﻮرخ  1401/3/29ﻫﯿﺎت ﯾﮏ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ آﻗﺎى ﻋﺒﺪاﻟﻌﻠﻰ
دﻟﯿﺮان ﭘﻮر ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  28148ﮐﺪﻣﻠﻰ  1282209000ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ در ﻗﺴﻤﺘﻰ
از ﺷﺸﺪاﻧﮓ ﯾﮏ ﺑﺎب ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  117/21ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﭘﻼك ﺷﻤﺎره  112ﻓﺮﻋﻰ از 99
اﺻﻠﻰ واﻗﻊ در اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺨﺶ  16اداره ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼك ﺷﻤﺎل اﺻﻔﻬﺎن ﻣﺒﺎﯾﻌﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻋﺎدى از
ﻣﺎﻟﮏ رﺳﻤﻰ ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﻰ اﺗﺶ از ﺳﻨﺪ اﻧﺘﻘﺎل ﺷﻤﺎره  59470ﻣﻮرخ  51/10/5دﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ ﯾﮏ اﺻﻔﻬﺎن
ﻟﺬا ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻃﻼع ﻋﻤﻮم ﻣﺮاﺗﺐ در دو ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ  15روز آﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷﻮد در ﺻﻮرﺗﻰ ﮐﻪ
اﺷﺨﺎص ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪور ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ اﻋﺘﺮاﺿﻰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر
اوﻟﯿﻦ آﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﻣﺪت دو ﻣﺎه اﻋﺘﺮاض ﺧﻮد را ﺑﻪ اداره ﺛﺒﺖ ﺷﻤﺎل اﺻﻔﻬﺎن واﻗﻊ در اﺻﻔﻬﺎن ﻣﯿﺪان
ﻻﻟﻪ اﺑﺘﺪاى ﺧﯿﺎﺑﺎن ﭘﺮوﯾﻦ ﺟﻨﺐ ﺑﺎزار ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﻰ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﻮده و ﭘﺲ از اﺧﺬ رﺳﯿﺪ ﻇﺮف ﻣﺪت
ﯾﮏ ﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺴﻠﯿﻢ اﻋﺘﺮاض دادﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﻰ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻬﻰ اﺳﺖ در
ﺻﻮرت اﻧﻘﻀﺎى ﻣﺪت ﻣﺬﮐﻮر و ﻋﺪم وﺻﻮل اﻋﺘﺮاض ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺻﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ﻧﻮﺑﺖ اول 1401/4/14 :ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ﻧﻮﺑﺖ دوم1401/4/29 :
رﺋﯿﺲ اداره ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼك ﺷﻤﺎل اﺻﻔﻬﺎن
ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻧﻮﺑﺖ اول 1345771 :ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻧﻮﺑﺖ دوم1345773 :
آﮔﻬﻰ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده  3ﻗﺎﻧﻮن و ﻣﺎده  13آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ وﺿﻌﯿﺖ ﺛﺒﺘﻰ و
اراﺿﻰ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎى ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ رﺳﻤﻰ
راى ﺷﻤﺎره  140060302026003136ﻣﻮرخ  1401/2/25ﻫﯿﺎت ﯾﮏ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ آﻗﺎى ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ
ﺟﻮادﯾﺎن ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  280ﮐﺪﻣﻠﻰ  1289440085ﺻﺎدره اﺻﻔﻬﺎن ﻓﺮزﻧﺪ ﺳﯿﻒ اﻟﻪ در
ﺷﺸﺪاﻧﮓ ﯾﮏ ﺑﺎب ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  78/35ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﭘﻼك  13900اﺻﻠﻰ واﻗﻊ در اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺨﺶ 5
اداره ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼك ﺷﻤﺎل اﺻﻔﻬﺎن ﻣﺒﺎﯾﻌﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻋﺎدى ﻣﻊ اﻟﻮاﺳﻄﻪ از ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺪرى
ﻣﻮﺿﻮع ﺳﻨﺪ اﻧﺘﻘﺎل  2338ﻣﻮرﺧﻪ  1324/8/29دﻓﺘﺮ  67اﺻﻔﻬﺎن
ﻟﺬا ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻃﻼع ﻋﻤﻮم ﻣﺮاﺗﺐ در دو ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ  15روز آﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷﻮد در ﺻﻮرﺗﻰ ﮐﻪ
اﺷﺨﺎص ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪور ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ اﻋﺘﺮاﺿﻰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر
اوﻟﯿﻦ آﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﻣﺪت دو ﻣﺎه اﻋﺘﺮاض ﺧﻮد را ﺑﻪ اداره ﺛﺒﺖ ﺷﻤﺎل اﺻﻔﻬﺎن واﻗﻊ در اﺻﻔﻬﺎن ﻣﯿﺪان
ﻻﻟﻪ اﺑﺘﺪاى ﺧﯿﺎﺑﺎن ﭘﺮوﯾﻦ ﺟﻨﺐ ﺑﺎزار ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﻰ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﻮده و ﭘﺲ از اﺧﺬ رﺳﯿﺪ ﻇﺮف ﻣﺪت
ﯾﮏ ﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺴﻠﯿﻢ اﻋﺘﺮاض دادﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﻰ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻬﻰ اﺳﺖ در
ﺻﻮرت اﻧﻘﻀﺎى ﻣﺪت ﻣﺬﮐﻮر و ﻋﺪم وﺻﻮل اﻋﺘﺮاض ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺻﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ﻧﻮﺑﺖ اول1401/4/14 :
ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ﻧﻮﺑﺖ دوم1401/4/29 :
رﺋﯿﺲ اداره ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼك ﺷﻤﺎل اﺻﻔﻬﺎن
ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻧﻮﺑﺖ اول1345759 :
ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻧﻮﺑﺖ دوم1345760 :
ﻫﯿﺎت ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ وﺿﻌﯿﺖ ﺛﺒﺘﻰ اراﺿﻰ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎى ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ
رﺳﻤﻰ
ﺷﻤﺎره 14010160302006002317 :ﺗﺎرﯾﺦ 1401/03/26 :ﺑﺮاﺑﺮ راى ﺷﻤﺎره  2317ﻣﻮرخ
 1401/03/26ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﮐﻼﺳﻪ  1585ﺗﺼﺮﻓﺎت ﻣﺎﻟﮑﺎﻧﻪ آﻗﺎى/ﺧﺎﻧﻢ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ زارع ﺷﺎداﻧﻰ
ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  843ﮐﺪﻣﻠﻰ  1816695645ﺻﺎدره ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﺒﻰ در ﺷﺸﺪاﻧﮓ ﯾﮑﺒﺎب ﺧﺎﻧﻪ
ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  402,09ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﭘﻼك ﺷﻤﺎره  325ﻓﺮﻋﻰ از  72اﺻﻠﻰ واﻗﻊ در اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺨﺶ 14
ﺣﻮزه ﺛﺒﺖ ﻣﻠﮏ ﺧﻤﯿﻨﻰ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﻨﺪ ﺷﻤﺎره  36733ﻣﻮرخ  1360,1,30دﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ 63
و ﺳﻨﺪ ﺷﻤﺎره  66612ﻣﻮرخ  1363و ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻠﮏ و ﮔﺰارش ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﻼﺣﻈﻪ و ﻣﺤﺮز
و ﻣﻔﺮوز ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .ﻟﺬا ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻃﻼع ﻋﻤﻮم ﻣﺮاﺗﺐ در دو ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ  15روز آﮔﻬﻰ ﻣﻰ
ﺷﻮد در ﺻﻮرﺗﻰ ﮐﻪ اﺷﺨﺎص ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪور ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ اﻋﺘﺮاﺿﻰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻰ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر اوﻟﯿﻦ آﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﻣﺪت  2ﻣﺎه اﻋﺘﺮاض ﺧﻮد را ﺑﻪ اﯾﻦ اداره ﺗﺴﻠﯿﻢ و ﭘﺲ از اﺧﺬ
رﺳﯿﺪ ﻇﺮف ﻣﺪت  1ﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺴﻠﯿﻢ اﻋﺘﺮاض دادﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﻰ ﺗﻘﺪﯾﻢ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻬﻰ اﺳﺖ در ﺻﻮرت اﻧﻘﻀﺎى ﻣﺪت ﻣﺬﮐﻮر و ﻋﺪم وﺻﻮل اﻋﺘﺮاض ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﺳﻨﺪ
ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺻﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ﻧﻮﺑﺖ اول1401/03/30 :
ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ﻧﻮﺑﺖ دوم1401/04/14 :
رﯾﯿﺲ اداره ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼك ﺧﻤﯿﻨﻰ ﺷﻬﺮ ﺳﯿﺪ اﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﺣﺴﻦ زاده
ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻧﻮﺑﺖ اول1337154 :
ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻧﻮﺑﺖ دوم1337156 :

آﮔﻬﻰ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده  3ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ وﺿﻌﯿﺖ ﺛﺒﺘﻰ اراﺿﻰ
و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎى ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ
ﺑﺮاﺑﺮآراء ﻫﯿﺎﺗﻬﺎى ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ وﺿﻌﯿﺖ ﺛﺒﺘﻰ
اراﺿﻰ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎى ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ رﺳﻤﻰ ﻣﺴﺘﻘﺮ در واﺣﺪ ﺛﺒﺘﻰ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﯾﮏ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اردﺑﯿﻞ ﺗﺼﺮﻓﺎت ﻣﺎﻟﮑﺎﻧﻪ و ﺑﻼﻣﻌﺎرض
ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻣﺤﺮز ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ  ،ﻟﺬا ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن و اﻣﻼك
ﻣﻮرد ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺸﺮح ذﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻃﻼع ﻋﻤﻮم در دو ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ
 15روز آﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷﻮد در ﺻﻮرﺗﻰ ﮐﻪ اﺷﺨﺎص ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪور ﺳﻨﺪ
ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ اﻋﺘﺮاﺿﻰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر اوﻟﯿﻦ
ﻧﻮﺑﺖ آﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﻣﺪت دو ﻣﺎه اﻋﺘﺮاض ﺧﻮد را ﺑﻪ اداره ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و
اﻣﻼك ﻣﻨﻄﻘﻪ ﯾﮏ ﺗﺴﻠﯿﻢ و ﭘﺲ از اﺧﺬ رﺳﯿﺪ ﻇﺮف ﻣﺪت ﯾﮑﻤﺎه از
ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺴﻠﯿﻢ اﻋﺘﺮاض  ،دادﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﻰ ﺗﻘﺪﯾﻢ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ:
ﺑﺨﺶ ﯾﮏ
ردﯾﻒ  -1ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻰ زﻣﯿﻦ و ﻣﺴﮑﻦ ﺑﺸﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ 14000180063
در ﺷﺸﺪاﻧﮓ ﯾﮏ ﺑﺎب ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  107/94ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﭘﻼك ﺷﻤﺎره
 19347ﻓﺮﻋﻰ ﻣﻔﺮوز ﻣﺠﺰا ﺷﺪه از  5427اﺻﻠﻰ واﻗﻊ در اردﺑﯿﻞ ﺑﺨﺶ ﯾﮏ
اردﺑﯿﻞ ﺧﺮﯾﺪارى از ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ رﺳﻤﻰ ﺧﻮد ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ.
ردﯾﻒ  -2ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻰ زﻣﯿﻦ و ﻣﺴﮑﻦ ﺑﺸﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ 14000180063
در ﺷﺸﺪاﻧﮓ ﯾﮏ ﺑﺎب ﺗﺠﺎرى و ﻣﺴﮑﻮﻧﻰ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  74/5ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﭘﻼك
ﺷﻤﺎره  19348ﻓﺮﻋﻰ ﻣﻔﺮوز ﻣﺠﺰا ﺷﺪه از  5427اﺻﻠﻰ واﻗﻊ در اردﺑﯿﻞ
ﺑﺨﺶ ﯾﮏ اردﺑﯿﻞ ﺧﺮﯾﺪارى از ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ رﺳﻤﻰ ﺧﻮد ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ
ﺑﺨﺶ دو
ردﯾﻒ  - 3آﻗﺎى اﺻﻐﺮ ﻣﻠﮑﻰ آﻗﭽﻪ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  250ﺑﻪ ﮐﺪ
ﻣﻠﻰ  1466036494ﺻﺎدره اردﺑﯿﻞ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺮات در ﺷﺸﺪاﻧﮓ ﺗﺠﺎرى ﺑﻪ
ﻣﺴﺎﺣﺖ  199/33ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﭘﻼك ﺷﻤﺎره  33001ﻓﺮﻋﻰ ﻣﻔﺮوز ﻣﺠﺰا ﺷﺪه
از  2555اﺻﻠﻰ واﻗﻊ در اردﺑﯿﻞ ﺑﺨﺶ دو اردﺑﯿﻞ ﺧﺮﯾﺪارى از ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ رﺳﻤﻰ
ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﻮد ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ
ردﯾﻒ  - 4آﻗﺎى ﻣﺮﺗﻀﻰ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  695ﺑﻪ ﮐﺪ ﻣﻠﻰ
 1462183018ﺻﺎدره اردﺑﯿﻞ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺮات در ﺷﺸﺪاﻧﮓ ﺗﺠﺎرى ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ
 234/02ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﭘﻼك ﺷﻤﺎره  10ﻓﺮﻋﻰ ﻣﻔﺮوز ﻣﺠﺰا ﺷﺪه از 7380
اﺻﻠﻰ واﻗﻊ در اردﺑﯿﻞ ﺑﺨﺶ دو اردﺑﯿﻞ ﺧﺮﯾﺪارى از ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ رﺳﻤﻰ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ
ﺷﻬﺮدارى اردﺑﯿﻞ
ردﯾﻒ -5آﻗﺎى اﺳﺪاﻟﻪ ﻋﯿﺪاﺿﺤﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  85018ﺑﻪ ﮐﺪ ﻣﻠﻰ
 1460847806ﺻﺎدره اردﺑﯿﻞ ﻓﺮزﻧﺪ زﮐﻰ اﻟﻪ در ﺷﺸﺪاﻧﮓ ﯾﮏ ﺑﺎب ﻣﻐﺎزه
ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  20/86ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﭘﻼك ﺷﻤﺎره  32254ﻓﺮﻋﻰ ﻣﻔﺮوز ﻣﺠﺰا ﺷﺪه
از  7316اﺻﻠﻰ وﻗﻄﻌﻪ  6واﻗﻊ در اردﺑﯿﻞ ﺑﺨﺶ دو اردﺑﯿﻞ ﺧﺮﯾﺪارى از
ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ رﺳﻤﻰ ﺣﺴﻦ اﻣﻦ زاده
ردﯾﻒ  -6آﻗﺎى ارﺳﻌﻠﻰ درﮔﺎﻫﻰ ﻣﻐﺎﻧﻠﻮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  23ﺑﻪ ﮐﺪ ﻣﻠﻰ

 5049747619ﺻﺎدره اردﺑﯿﻞ ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﻬﻤﺎر در ﺷﺸﺪاﻧﮓ ﯾﮏ ﺑﺎب ﻣﻐﺎزه
ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  127/35ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﭘﻼك ﺷﻤﺎره  32250ﻓﺮﻋﻰ ﻣﻔﺮوز ﻣﺠﺰا
ﺷﺪه از  7447اﺻﻠﻰ واﻗﻊ در اردﺑﯿﻞ ﺑﺨﺶ دو اردﺑﯿﻞ ﺧﺮﯾﺪارى از ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ
رﺳﻤﻰ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺷﻬﺮدارى اردﺑﯿﻞ
ردﯾﻒ  -7آﻗﺎى ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺟﺒﺮاﺋﯿﻞ زاده ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  114211ﺑﻪ
ﮐﺪ ﻣﻠﻰ  1461139961ﺻﺎدره اردﺑﯿﻞ ﻓﺮزﻧﺪ اﻣﯿﻦ ﻋﻠﻰ در ﺷﺸﺪاﻧﮓ ﯾﮏ
ﺑﺎب ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  125ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﭘﻼك ﺷﻤﺎره  32564ﻓﺮﻋﻰ ﻣﻔﺮوز
ﻣﺠﺰا ﺷﺪه از  7407اﺻﻠﻰ واﻗﻊ در اردﺑﯿﻞ ﺑﺨﺶ دو اردﺑﯿﻞ ﺧﺮﯾﺪارى از
ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ رﺳﻤﻰ اﻟﻪ وردى ﺟﻌﻔﺮى زارع
ردﯾﻒ  -8آﻗﺎى ﻣﺮﺗﻀﻰ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  695ﺑﻪ ﮐﺪ ﻣﻠﻰ
 1462183018ﺻﺎدره اردﺑﯿﻞ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺮات در ﺷﺸﺪاﻧﮓ ﯾﮏ ﺑﺎب ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ
ﻣﺴﺎﺣﺖ  100ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﭘﻼك ﺷﻤﺎره  32565ﻓﺮﻋﻰ ﻣﻔﺮوز ﻣﺠﺰا ﺷﺪه از
 7407اﺻﻠﻰ واﻗﻊ در اردﺑﯿﻞ ﺑﺨﺶ دو اردﺑﯿﻞ ﺧﺮﯾﺪارى از ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ رﺳﻤﻰ
ﻓﺮض اﻟﻪ ﺟﻌﻔﺮى زارع
ردﯾﻒ  - 9آﻗﺎى ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮ ﻧﺠﻔﻰ دوﻟﺘﺴﺮا ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  1ﺑﻪ ﮐﺪ ﻣﻠﻰ
 1466316462ﺻﺎدره اردﺑﯿﻞ ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﻠﻰ در ﺷﺸﺪاﻧﮓ ﯾﮏ ﺑﺎب ﻣﻐﺎزه ﺑﻪ
ﻣﺴﺎﺣﺖ  45/30ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﭘﻼك ﺷﻤﺎره  32266ﻓﺮﻋﻰ ﻣﻔﺮوز ﻣﺠﺰا ﺷﺪه از
 7501اﺻﻠﻰ واﻗﻊ در اردﺑﯿﻞ ﺑﺨﺶ دو اردﺑﯿﻞ ﺧﺮﯾﺪارى از ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ رﺳﻤﻰ
ﺟﻼل اﺑﻮش زاده
ردﯾﻒ  -10ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻰ زﻣﯿﻦ و ﻣﺴﮑﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ
 14000180063در ﺷﺸﺪاﻧﮓ ﯾﮏ ﺑﺎب ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  150ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ
ﭘﻼك ﺷﻤﺎره  32747ﻓﺮﻋﻰ ﻣﻔﺮوز ﻣﺠﺰا ﺷﺪه از  7360اﺻﻠﻰ واﻗﻊ در
اردﺑﯿﻞ ﺑﺨﺶ دو اردﺑﯿﻞ ﺧﺮﯾﺪارى از ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ رﺳﻤﻰ ﺳﺎزﻣﺎن زﻣﯿﻦ و ﻣﺴﮑﻦ
ردﯾﻒ  -11ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻰ زﻣﯿﻦ و ﻣﺴﮑﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ
 14000180063در ﺷﺸﺪاﻧﮓ ﯾﮏ ﺑﺎب ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 119 /16
ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﭘﻼك ﺷﻤﺎره  32648ﻓﺮﻋﻰ ﻣﻔﺮوز ﻣﺠﺰا ﺷﺪه از  7473اﺻﻠﻰ واﻗﻊ
در اردﺑﯿﻞ ﺑﺨﺶ دو اردﺑﯿﻞ ﺧﺮﯾﺪارى از ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ رﺳﻤﻰ دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮرى
اﺳﻼﻣﻰ اﯾﺮان ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﻰ ﺳﺎزﻣﺎن زﻣﯿﻦ و ﻣﺴﮑﻦ
ردﯾﻒ  -12آﻗﺎى ﻋﺒﺎس ﺗﻘﻰ زاده ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  1838ﺑﻪ ﮐﺪ ﻣﻠﻰ
 1462202187ﺻﺎدره اردﺑﯿﻞ ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﻤﺪ اﻟﻪ در ﺷﺸﺪاﻧﮓ ﯾﮏ ﺑﺎب ﻣﻐﺎزه
ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  22ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﭘﻼك ﺷﻤﺎره  32558ﻓﺮﻋﻰ ﻣﻔﺮوز ﻣﺠﺰا ﺷﺪه از21
ﻓﺮﻋﻰ  7422اﺻﻠﻰ واﻗﻊ در اردﺑﯿﻞ ﺑﺨﺶ دو اردﺑﯿﻞ ﺧﺮﯾﺪارى از ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ
رﺳﻤﻰ زﯾﻨﺎل ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه
ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ﻧﻮﺑﺖ اول :ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ 1401/04/14
ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎرﻧﻮﺑﺖ دوم :ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ 1401/04/29
رﺿﺎ اﺣﻤﺪﯾﺎن
رﺋﯿﺲ ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼك ﻣﻨﻄﻘﻪ ﯾﮏ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اردﺑﯿﻞ

