پخش روایت دیده نشده «حاج قاسم» از تلویزیون
ِ

در آستانه فرا رسیدن دومین سالگرد شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی ،مستند « 360درجه محاصره» که به روایت فرماندهی شجاعانه سردار دلها در عملیات نجات مردم آمرلی از چنگال داعش میپردازد،
نخستین بار از شبکه یک سیما پخش میشود .مستند « 360درجه محاصره »ساخته حامد هادیان به زمان حضور داعش در عراق و سقوط موصل و شهرهای شمالی و محاصره شهر «آمرلی» که ساکنان آن اقلیت ترکمان
شیعه عراق هستند اختصاص دارد که به مدت  80روز در محاصره کامل و  360درجه داعش قرار گرفت .در جریان این محاصره ،دسترسی مردم به آب ،خوراک و خدمات مخابراتی قطع شد .سردار سلیمانی در حالی
که شهر در محاصره کامل داعش بود ،در اقدامی شجاعانه شبانه با بالگرد از باالی سر نیروهای داعش گذشت،خود را به شهر رساند و به سازماندهی نیروهای مدافع شهر پرداخت و با تجدید روحیه مقاومت در بین مردم
و نیروها ،مانع از سقوط شهر و قتل عام فجیع مردم شد .مقام معظم رهبری پس از شهادت حاج قاسم در نماز جمعه مورخ  27دی ماه  ،1398به ماجرای محاصره  360درجهای آمرلی و نقش شجاعانه و متهورانه حاج
قاسم در شکستن این محاصره اشاره فرمودند .در پی شکست داعش در آمرلی و مناطق شرقی استان صالحالدین با فرماندهی مستقیم «سرلشکر سلیمانی» ،تروریستهای داعشی روحیه خود را از دست دادند و در موصل
پایتخت خودخوانده خود نیز فرار را بر قرار ترجیح دادند.

نگاهی به زندگی شهید واحد
اطالعات سپاه

آییــن رونمایــی از کتــاب «مــاه تمــام» بــر اســاس نگاهــی
بــر زندگــی شــهید «وحیــد بــدر یکتــا» از نیروهــای واحــد
اطالعــات ســپاه بــا حضــور مســئوالن برگــزار میشــود.
بــه گــزارش ســراج بــه نقــل از روابــط عمومــی انجمــن
پیشکســوتان ســپاس؛ بــه مناســبت چهلمیــن ســالگرد عــروج
شــهید وحیــد بدریکتــا آییــن رونمایــی کتــاب «مــاه تمــام « با
حضــور ســردار مقدمفــر ،خانــواده معظــم شــهیدان بدریکتــا و
شــهید حســن طهرانیمقــدم ،جمعــی از دوســتان ،همرزمــان
و نویســنده کتــاب در روز پنجشــنبه  11آذر  1400برگــزار
شــد .کتــاب « مــاه تمــام» کاری از انتشــارات انجمــن ســپاس،
بــر اســاس زندگــی شــهید وحیــد بدریکتــا از نیروهــای واحــد
اطالعــات ســپاه بــا قلــم مطهــره هدایتــی بــه رشــته تحریــر
درآمــده اســت .وحیــد بدریکتــا از نوجــوان قبــل از انقــاب
کــه بــا حضــور در تظاهراتهــای ضــد رژیــم شاهنشــاهی
فعالیتهــای انقالبــی خــود را آغــاز کــرد و بعــد از پیــروزی
انقــاب بــا جــذب در واحداطالعــات ســپاه در منهــدم کــردن
غائلههــای ضــد انقــاب در شــمال کشــور نقشآفرینــی
کــرده اســت .وی در ســال  61در عملیــات طریــق القــدس آزاد
ســازی بســتان بــه فیــض شــهادت رســید .مطهــره هدایتــی
نویســنده دهــه هفتــادی ایــن اثــر در گفتگویــی تلفنــی درباره
نحــوه نــگارش ایــن کتــاب بیــان کــرد :ســال  1393بنــده
از طریــق فراخــوان انجمــن پیشکســوتان ســپاس ،جهــت
برگــزاری دوره نویســندگی بــا انجمــن آشــنا شــدم .بنــده هــم
بــه جهــت عالقــه در ایــن دورههــا شــرکت کــردم .کتــاب مــاه
تمــام بــه عنــوان اولیــن اثــر بنــده بــا حمایتهــای انجمــن
ســپاس و اســاتید بــه چــاپ رســید .وی افــزود :بنــده بــه
جهــت ســنم از دوران دفــاع مقــدس درک درســتی نداشــتم
واز فضــای آن دوران کامــا دور بــودم ،ولــی همیشــه دغدغــه
داشــتم کــه کتابــی را بــرای معرفــی آن نســل بــه هــم
نســلیهای خــودم ،خصوصــا نوجوانــان بنویســم .لــذا شــهید
وحیــد بدریکتــا بــه خاطــر ســن کــم و نــوع کارش در ســپاه
ســوژه نــگارش مــن قــرار گرفــت .هدایتــی در ادامــه گفــت:
شــهید بدریکتــا بــا وجــود ســن کــم در فعالیتهــای قبــل از
انقــاب حضــور فعــال داشــت .البتــه ناگفتــه نمانــد شــخصیت
و روحیــات شــهید بــه گونـهای بــود کــه خــود مــن بــه عنــوان
نویســنده توانســتم بــا ایشــان همزادپنــداری کنــم .دور نبودن
شــخصیت ایشــان از افــراد عــادی جامعــه ایــن نویــد را بــرای
مــن و هــم نســانم داشــت کــه مــا هــم مــی توانیــم مســیر
رشــد وتعالــی را همچــون شــهدا طــی کنیــم.
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اســماعیلی در آئیــن اختتامیه دومین جایزه ادبی شــهید اندرزگــو :از تولیدات فرهنگی و هنری در تراز انقالب اســامی حمایت میکنیم
وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی در آئیــن
اختتامیــه دومیــن جایــزه ادبــی شــهید اندرزگــو
گفــت :جهتگیــری کالن وزارت فرهنــگ و ارشــاد
اســامی در دولــت مردمــی ،حمایــت از تولیــدات
آثــار فرهنگــی و هنــری در تــراز انقــاب اســامی
اســت و مصمــم هســتیم بــا برنامهریــزی دقیــق و
منســجم بــه یــک کارنامــه خــوب در جهــت حمایت
از اصحــاب فرهنــگ ،قلــم ،هنــر و رســانه در پایــان
چهــار ســاله دولــت برســیم .بــه گــزارش مرکــز
روابــط عمومــی و اطالعرســانی وزارت فرهنــگ و
ارشــاد اســامی ،محمدمهــدی اســماعیلی در آییــن
اختتامیــه دومیــن دوره جایــزه ادبــی شــهید اندرزگو
کــه در مجموعــه فرهنگــی سرچشــمه برگــزار شــد
بــا اشــاره بــه جایــگاه ارزشــمند انقــاب اســامی
اظهــار داشــت :انقــاب اســامی ایــران بیــش از
آنکــه تصــور کنیــم ،مظلــوم اســت .بــا وجــود کارهــا
و فعالیتهــای انجــام گرفتــه ،هنــوز قطــرهای از
دریــای بیکــران مجاهدتهــا ،فضائــل و عظمــت
انقــاب اســامی و تالشهــای صــورت گرفتــه
بــرای روایــت کتــاب انقــاب صــورت نگرفتــه و از
ایــن رو کار جــدی نیــاز اســت.
وی در ادامــه بــه جزییــات جشــنواره جایــزه
ادبــی شــهید اندرزگــو اشــاره کــرد و گفــت :جــای
خرســندی اســت کــه امــروز ایــن جشــنواره در
دومیــن دوره میــان جامعــه جــا افتــاده و بــه
جشــنواره مهمــی در کشــور تبدیــل شــده اســت.
وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی خاطرنشــان کــرد:
بــه برکــت نــام شــهید اندرزگــو روز بــه روز شــاهد
شــکوفایی هرچــه بیشــتر ایــن جشــنواره و جایــزه
ادبــی هســتیم وبرایــن بــاورم کــه ایــن گونــه

میکنیــم.در کنــار حمایــت از جریانهــای فعــال
موثــر انقالبــی موضــوع توســعه فضاهــای فرهنگــی
و هنــری را بــرای کمــک بــه جریانهــای انقالبــی
در دســتور کار داریــم ،فرامــوش نشــود مــا نیــاز بــه
تصدیگــری نداریــم و بایــد امــور بــه خــود اهالــی
فرهنــگ و هنــر واگــذار شــود.
وی بیــان کــرد :از تمامــی کارهــا و فعالیتهــای
جمعــی و مردمــی حمایــت کــرده و در جهــت
تقویــت آنهــا از هیــچ تــاش و کوششــی دریــغ
نخواهیــم کــرد .وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی
در پایــان از دســت انــدرکاران ایــن دوره جشــنواره

ادبــی شــهید اندرزگــو تشــکر و قدردانــی کــرد.
گفتنــی اســت ،بــا حضــور وزیــر فرهنــگ و ارشــاد
اســامی از پنــج اثــر منتخــب در حــوزۀ داســتان
رمــان بزرگســال ،داســتان و رمــان کــودک و نوجــوان
و روایــت تاریــخ ،بــه ســه اثــر «جایــزۀ ویرایــش
کتــاب» و هشــت نوقلمــی کــه در حــوزۀ روایــت
تاریــخ ،آثــار خــود را بــه دبیرخانــه ارســال کردهانــد
تقدیــر شــد .همچنیــن از منصــور انــوری؛ نویســندۀ
رمــان «جــادۀ جنــگ» ،بــه دلیــل تالشهایــش
بــرای نــگارش ایــن رمــان دوازده جلــدی در حــوزۀ
تاریــخ معاصــر تقدیــر بــه عمــل آمــد

جشنواره «رشــد» به یکی از فقیرترین جشنوار ههای ســینمایی بدل شده است
نویســنده و کارگــردان ســینمای ایــران معتقــد
اســت کــه ســینمای کــودک اکنــون بــا مســائل و
چالشهــای گوناگونــی روبــهرو اســت کــه یکــی از
بزرگتریــن آنهــا «رهاشــدگی» اســت.
ســینمای کــودک و نوجــوان از حیــث ماهیــت
و کارکــرد ســینمایی اســتراتژیک و الهامبخــش
بــه شــمار میآیــد کــه نقــش بهســزایی در قــوام
آینــده و فــردای روشــن کشــور دارد؛ زیــرا بســیاری
از کــودکان و نوجوانــان بــا تماشــای فیلمهــای
ســینمایی ،رویاهــا و آینــده مطلوبشــان را در ذهــن
خــود میســازند و در ادامــه ،بــه ســوی ســاختن ایــن
آینــده مطلــوب حرکــت میکننــد.
بــا وجــود اهمیــت راهبــردی و غیرقابــل انــکار
ســینمای کــودک و نوجــوان ،یکــی از معضــات
همیشــگی ایــن ســینما در کشــور مــا عبــارت اســت
از اینکــه هیــچگاه متولــی جــدی و پیگیــری نداشــته
و بســیاری از ســازندگان آثــار کــودک و نوجــوان
پــس از تجربــه یــک شکســت تجــاری ،از ایــن
ســینما رویگــردان شــد ه و بــه قــول معــروف ،عطــای
حضــور در آن را بــه لقایــش بخشــید هاند؛ چراکــه
پشــتیبانی و حمایــت جــدی از ســوی دولــت و ســایر
ســازمانها و نهادهــای مرتبــط دســتاندرکار بــه
چشــم ندید هانــد .پــس از وقــوع انقــاب اســامی

آگهی موضوع ماده  ۳قانون و ماده  ۱۳آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابــر آرا صــادره هیــات هــای موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند
رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی منطقــه غــرب اصفهــان تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضیــان محرزگردیــده اســت
لــذا مشــخصات متقاضیــان و امــاک مــورد تقاضــا بــه شــرح زیــر بــه منظــور اطــاع عمــوم در دو نوبــت بــه فاصلــه ۱۵
روز آگهــی مــی شــود .درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضیــان اعتراضــی داشــته باشــند
مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک تســلیم و پــس
از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضایــی تقدیــم نمایــد.
ردیــف  -۱رای شــماره ۱۴۰۰/۰۸/۲۰ -۹۹۹۷هیــات اول خانــم زهــرا کاظمــی عاشــق آبــادی بــه شناســنامه شــماره ۲۸۹۰کدملــی
 ۱۲۸۳۳۲۵۴۲۱صــادره اصفهــان فرزنــد محمــد در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت ۱۶۰/۳۹مترمربــع قســمتی از پــاک
شــماره  ۶۶اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  ۱۴حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از ســند شــماره ۳۳۲۷۴مــورخ۱۳۹۹/۰۹/۰۳
دفتر خانه شماره  ۲۵۰اصفهان و با توجه به نامه شماره ۱۶/۱۴۰۰/ ۲۶۸۳۷مورخ  ۱۴۰۰/۰۷/۰۳اداره کل راه و شهرسازی
تاریخ انتشار نوبت اول  1400/09/13 :م الف 1233445 :
تاریخ انتشار نوبت دوم  1400/09/28 :م الف 1233447 :
رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
آگهي موضوع ماده  ۳قانون و ماده  ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي وساختمانهاي فاقد سند رسمي

رای شــماره  ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۰۹۰۶۶مــورخ  ۱۴۰۰/۰۷/۰۱هیــات چهــار خانــم نجمــه محمــدي بــه شناســنامه شــماره ۱۳۶۳
کدملــی ۵۶۴۹۵۰۲۸۷۰صــادره جرقویــه ســفلي فرزنــد حســین نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت  ۷۱/۷۱مترمربــع
پــاك شــماره  ۱۵۱۷۸اصلــي واقــع در اصفهــان بخــش  ۵اداره ثبــت اســناد و امــاك شــمال اصفهــان از مالکیــت مالــک رســمی علــى
اكبــر مومنــی از ســند  ۶۶,۱۰,۰۵ -۴۶۸۲۰دفترخانــه  ۹۰اصفهــان لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ۱۰
روز آگهــي مــي شــود در صورتــي کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالكيــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از
تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت شــمال اصفهــان واقــع در اصفهــان میــدان اللــه ابتــدای
خیابــان پرویــن جنــب بــازار گیاهــان دارویــی تســلیم نمــوده و پــس از اخــذ رســيد ،ظــرف مــدت يــك مــاه از تاریــخ تســليم اعتــراض،
دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضايــي تقديــم نماینــد .بديهــي اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق
مقــررات ســند مالكيــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول  1400/09/13 :م الف 1234323 :
تاریخ انتشار نوبت دوم  1400/09/28 :م الف 1234326 :
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان
آگهی ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت شرق اصفهان

در اجــرای مــاده یــک قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی وســاختمانهای فاقــد ســند رســمی و بــر حســب مــاده ۳
قانــون مذکــور آرا ذیــل کــه از طــرف ایــن هیــات مبنــی بــر تاییــد انتقــال عــادی و یــا ســهم مفــروزی متقاضــی صــادر گردیــده
در دو نوبــت بــه فاصلــه  ۱۵روز آگهــی مــی شــود تاشــخص یــا اشــخاصی کــه بــه آرا مذکــور اعتــراض دارنــد از تاریــخ اولیــن
انتشــار ظــرف مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم نمــوده و در مهلــت یــک مــاه از تاريــخ تســليم اعتــراض
فرصــت دارنــد نســبت بــه تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه صالحــه و ارایــه گواهــی مبنــی بــر طــرح دعــوی اقــدام نماینــد
و اقدامــات ثبــت موکــول بــه ارایــه حکــم قطعــی دادگاه خواهــد بــود و در صــورت انقضــا مهلــت و عــدم وصــول اعتــراض
طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــدوصدور ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود .
 -1رای شــماره  ۱۳۹۹۶۰۳۰۲۰۲۷۰ ۱۸۰۴۱مــورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۱عبــاس رضایــی فرزنــد محمدعلــی بشــماره شناســنامه ۸۲۷
صــادره از اصفهــان بشــماره ملــی  ۱۲۸۴۷۸۹۴۸۹در دو دانــگ یکبــاب ســاختمان احداثــی بــر روی قســمتی از قطعــه زمیــن
پــاک  ۴فرعــی از اصلــی  ۱۳۱۹۷واقــع در بخــش  ۵ثبــت اصفهــان بــه مســاحت  ۶۰/۳۳مترمربــع خریــداری طــی ســند رســمی
 -٢رای شــماره  ۱۳۹۹۶۰۳۰۲۰۲۷۰۱۸۰۵۶مورخ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ناصــر زمانــی فرزنــد نصرالــه بشــماره شناســنامه  ۱صــادره
از کوهپایــه بشــماره ملــی  ۵۶۵۹۵۲۷۵۸۲در دو دانــگ یکبــاب ســاختمان احداثــی بــر روی قســمتی از قطعــه زمیــن پــاک ۴
فرعــی از اصلــی  ۱۳۱۹۷واقــع در بخــش  ۵ثبــت اصفهــان بــه مســاحت  ۶۰/۳۳متــر مربــع .خریــداری طــی ســند رســمی
- ۳رای شــماره  ۱۳۹۹۶۰۳۰۲۰۲۷۰۱۸۰۴۳مورخ۱۳۹۹/۱۱/۰۱حســین جعفــری زاده فرزنــد علــی بشــماره شناســنامه  ۱۵صــادره از
جرقویــه شــماره ملــی  ۵۶۴۹۸۹۶۵۴۲در دو دانــگ یکبــاب ســاختمان احداثــی بــر روی قســمتی از قطعــه زمیــن پــاک  ۴فرعــی از
اصلــی  ۱۳۱۹۷واقــع در بخــش  ۵ثبــت اصفهــان بــه مســاحت  ۶۰/۳۳متــر مربــع .خریــداری طــی ســند رســمی
تاریخ انتشار نوبت اول  1400/09/13 :م الف 1234354 :
تاریخ انتشار نوبت دوم  1400/09/28 :م الف 1234355 :
رییس منطقه ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان
آگهی موضوع ماده  ۳قانون و ماده  ۱۳آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابــر آرا صــادره هیــات هــای موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند
رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی منطقــه غــرب اصفهــان تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضیــان محرزگردیــده اســت
لــذا مشــخصات متقاضیــان و امــاک مــورد تقاضــا بــه شــرح زیــر بــه منظــور اطــاع عمــوم در دو نوبــت بــه فاصلــه ۱۵
روز آگهــی مــی شــود .درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضیــان اعتراضــی داشــته باشــند
مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک تســلیم و پــس
از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضایــی تقدیــم نمایــد.
ردیــف  -۱رای شــماره ۱۴۰۰/۰۹/۰۷-۱۰۶۵۱هیــات دوم آقــای ســیف اهلل جویــره بــه شناســنامه شــماره  ۱۰کدملــی
۴۷۲۳۵۲۷۷۶۱صــادره عــراق فرزنــد نصــراهلل در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت ۳۷۳/6مترمربــع قســمتی از پــاک
شــماره  ۲۹فرعــی از  ۳۶اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  ۱۴حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت اســمعیل عباســی ولدانــی
و زهــرا خانــم عباســی طبــق اظهارنامــه ثبتــی
تاریخ انتشار نوبت اول  1400/09/13 :م الف 1234317 :
تاریخ انتشار نوبت دوم  1400/09/28 :م الف 1234319 :
رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
آگهی فقدان سند مالکیت
نظــر بــه اینکــه ســند مالکیــت ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبابخانــه پــاک ثبتــی شــماره  ۲۵فرعــی از  ۱۳۸۶۲اصلــی واقــع در بخــش ۵ثبت
اصفهــان بــه نــام خانــم فاطمــه جبــل عاملــی فروشــانی فرزنــد عزیزالــه دفتــر الکترونیکــی  ۱۳۹۵۲۳۰۲۰۲۶۰۲۲۴۲۳بــه شــماره چاپــی ۹۷۹۳۵۹
ســری د  ۹۴ثبــت و صــادر گردیــده اکنــون نامبــرده بــا ارائــه درخواســت کتبــی بــه شــماره وارده بــه شــماره  ۱۴۰۰/۰۶/۰۹ - ۲۶۰۲۴۰۶۳بــه انضمام
دو بــرگ شــهادت شــهود کــه امضــاء شــهود آن ذیــل شــماره  ۱۹۲۳۶مورخــه ۱۴۰۰/۰۶/۰۸بــه شــماره یکتــا  ۱۴۰۰۰۲۱۵۵۷۷۶۰۰۰۳۵۸بــه گواهی
دفترخانــه  ۳۱۲اصفهــان رســیده مدعــی میباشــند کــه ســند مالکیــت بــه علت جابجائــی مفقود شــده و درخواســت صــدور المثنای اســناد مالکیت
ملــک فــوق را نمــوده انــد ششــدانگ پــاک مذکــور بموجــب ســند رســمی شــماره  ۹۶/۰۴/۱۲ - ۱۳۸۳۶۷دفترخانــه  ۳۶اصفهــان در رهــن بانــک
صــادرات شــعبه طالقانــی میباشــد کــه بموجــب نامــه شــماره ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ - ۶۱۹/۱باصــدور ســند مالکیــت ایشــان موافقــت کــرده اســت .پــاک
مذکــور طبــق گواهــی دفتــر امــاک بازداشــت نمــی باشــد لــذا مراتــب فــوق بــه اســتناد تبصــره یــک اصالحــی ذیــل مــاده  ۱۲۰آییــن نامــه قانــون
ثبــت در یــک نوبــت آگهــی مــی شــود تــا چنانچــه کســی مدعــی انجــام معاملــه نســبت بــه ملــک مرقــوم یــا وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود می
باشــد  ،از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی ظــرف مــدت ده روز اعتــراض خــود را کتبــا ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه بــه ایــن اداره
تســلیم و رســید اخــذ نمایــد تــا مراتــب صورتمجلــس و اصــل ســند مالکیــت بــه ارائــه کننده ســند مســترد گــردد  .بدیهــی اســت اگر ظــرف مدت
مقــرر اعتراضــی نرســید یــا در صــورت اعتــراض اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه ارائــه نشــود اقــدام بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی طبــق
مقــررات خواهــد شــد .م الــف 1234366 :
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه شمال اصفهان

برخــی از مدیــران دولتــی بــه حمایــت و پشــتیبانی
از ســینمای کــودک و نوجــوان پرداختنــد کــه ثمــره
ایــن حمایتهــا ســاخت آثــار مانــدگار و درخشــانی
ماننــد« :بچههــای آســمان»« ،خانــه دوســت
کجاســت؟»« ،خواهــران غریــب»« ،کال هقرمــزی و
پســرخاله»« ،شــهر مو شهــا»« ،دزد عروســکها»،
«پاتــال و آروزهــای کوچــک» و ...بــود .در آن مقطــع
برخــی تهیهکننــدگان خصوصــی بــه طــرق مختلــف
از مراکــزی نظیــر :کانــون پــرورش فکــری کــودکان
و نوجوانــان ،بنیــاد ســینمای فارابــی و ...کمــک
گرفتــه و بــار تولیــد ســینمای کــودک را بــه دوش
کشــیدند امــا پــس از تولیــد چنــد اثــر ناموفــق و
شکســتخورده تجــاری ،تــوان تحمــل ایــن ســینما
را از دســت داده و رفتهرفتــه بســیاری از عوامــل
ســینمای کــودک اعــم از تهیهکننــده ،نویســنده،
کارگــردان و بازیگــر بــه حضــور و تجربــهورزی در
ســایر گونههــای ســینمایی روی آوردنــد .ایــن
وضعیــت تــا بــه امــروز نیــز ادامــه پیــدا کــرده اســت و
ســا لها اســت کــه دیگــر ســهم کــودکان و نوجوانــان
از ســبد بــزرگ ســینمای ایــران فراتــر از برگــزاری
یــک جشــنواره ســاالنه و ســاخت تعــداد معــدودی از
فیلمهــا ی کمرمــق طــی یــک ســال نیســت.
بــرای بررســی وضعیــت کنونــی ســینمای کــودک

نباید جلوی اکران فیلمهای
قابل اصالح را گرفت

رویدادهــا ســهم عمــدهای در ادبیــات داســتانی
داشــته و اثــرات خوبــی بــه جــا میگــذارد.
اســماعیلی بــا تشــریح برنامههــا و اولویتهــای
کاری خــود در دوره جدیــد وزارت فرهنــگ و ارشــاد
اســامی تصریــح کــرد:در وزارتخانــه متبــوع
مبنــای کار مــا تقویــت جریانهــای انقالبــی اســت.
امــروز کــه بــار مســئولیت ســنگین دولــت برعهــده
یــک رئیــس جمهــور مردمــی نهــاده شــده بایــد بــا
کار و فعالیــت جهــادی روز بــه روز شــاهد تحــوالت
جــدی در حوزههــای فرهنگــی و هنــری باشــیم.
وی افــزود :بنــای دولــت مردمــی ایــن اســت تــا بــا
رعایــت اصــل آزادی بیــان ،قلــم و پاسداشــت آنهــا،
فضــای موجــود را بــرای تولیــدات ارزشــمند و فاخــر
فراهــم کنــد .ایــن دولــت معتقــد بــر آزاداندیشــی و
آزادی بیــان اســت ،از ایــن رو تــاش خواهیــم کــرد
فضــا بــرای ایــن مهــم مهیــا شــود.
عضــو شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی ابــراز داشــت:
خــط اصلــی و جهتگیــری کالن ایــن دوره وزارت
فرهنــگ و ارشــاد اســامی را حمایــت از تولیــدات
آثــار فرهنگــی و هنــری در تــراز انقــاب اســامی
قــرار دادهایــم و مصمــم هســتیم تــا بــا یــک
برنامهریــزی دقیــق و منســجم بــه یــک کارنامــه
خــوب در جهــت کمــک و حمایــت از اصحــاب
فرهنــگ ،قلــم ،هنــر و رســانه در پایــان چهارســاله
دولــت برســیم.
اســماعیلی تاکیــد کــرد :بــرای بهبــود اوضــاع و
کمــک بــه اهالــی فرهنــگ و هنــر دســت نیــاز بــه
ســوی همــه هنرمنــدان ،اهالــی قلــم و تمام کســانی
کــه وجودشــان دغدغــه انقــاب اســامی را دارد دراز

فرهنگ و هنر

و وارســی اهــم آســیبها و چالشهایــی کــه ایــن
ســینمای مهــم و اســتراتژیک بــا آن روبــهرو اســت،
بــه ســراغ «علــی قو یتــن» نویســنده و کارگــردان
ســینمای کــودک و نوجــوان رفتیــم و بــا او در ایــن
زمینــه هــمکالم شــدیم
قو یتــن کــه در کارنامــه هنــری خــود ســابقه
ســاخت فیلمهایــی ماننــد« :پــرواز بادباد کهــا»،
«ســنجاقکهای برکــه ســبز»« ،بادهــای بهــاری»،
«ســرود تولــد»« ،آفتــاب ،مهتــاب ،زمیــن»« ،رویــای
ســهراب» و ...را دارد ،ضمــن اشــاره بــه چالشهــای
کلیــدی ســینمای کــودک و نوجــوان در مقطــع
کنونــی بــه خبرنــگار فرهنگــی خبرگــزاری تســنیم
گفــت :ســینمای کــودک بــا مســائل و چالشهــای
گوناگونــی روبــهرو اســت و بــه نظــر مــن بزرگتریــن
آنهــا رهاشــدگی اســت؛ اکنــون شــاهد آن هســتیم
کــه ایــن ســینما بــه حــال خــود رهــا شــده اســت
و پشــتیبانی و حمایتــی از تولیــد و نمایــش آثــار
ســینمای کــودک و نوجــوان صــورت نمیگیــرد.
اکنــون ســینمای کــودک و نوجــوان از تبعیضــی
ناعادالنــه در پخــش و اکــران رنــج میبــرد و ایــن
جد یتریــن معضلــی اســت کــه ســینمای کــودک
بــا آن روبــهرو اســت .قو یتــن تصریــح کــرد:
تهیهکننــدگان شــاغل در بخــش خصوصــی غالبــا

در پــی کســب ســود و بازگشــت ســرمایه هســتند
و عمومــا مایلنــد فیلمهــای تفریحــی و بفــروش
بســازند .البتــه مــن بــا ســاخت فیلمهــای تفریحــی
مخالــف نیســتم و معتقــدم کــه چنیــن فیلمهایــی
هــم بایــد ســاخته شــوند .امــا در ســینمای کــودک و
نوجــوان نمیتــوان اصــل را فــدای فــرع کــرد .درســت
اســت کــه کــودکان و نوجوانــان مــا بــه تفریــح و
تفنــن هــم نیــاز دارنــد و فیلمهــای ســاخته شــده
در ایــن حــوزه بایــد دربرگیرنــده کارکــرد تفریحــی و
ســرگرمی هــم باشــند امــا بایــد بــه ایــن نکتــه مهــم
توجــه داشــت کــه در ســینمای کــودک و نوجــوان
اصــل ،تربیــت ،آمــوزش و پــرورش اســت و آثــار
ســینمایی تولیــد شــده در ایــن حــوزه بایــد در وهلــه
نخســت بــه تربیــت و پــرورش کــودکان و نوجوانــان
منجــر شــود .وی در بخــش پایانــی اظهــارات خــود
خاطرنشــان کــرد :مــن بیــش از آنکــه از ســازما نها
و نهادهــا انتظــار حمایــت و پشــتیبانی داشــته باشــم،
از خــودم انتظــار دارم .گاهــی بــه خــود میگویــم
کــه اگــر انتظــار داشــتی فــان ســازمان یــا نهــاد از
تــو حمایــت کنــد ،پــس اصــا چــرا وارد ایــن عرصــه
شــدی؟ اول از خــودت انتظــار داشــته بــاش و بــرای
تحقــق اهدافــت برنامهریــزی و تــاش کــن و توکلــت
بــه خــدا باشــد.

چنــد روزی اســت کــه بحـ ِ
ـث توقــف ،ممیــزی و جلوگیــری از اکــران
برخــی فیلمهــای ســینمای ایــران ،مطــرح میشــود .حتــی کار بــه
ـان
بیانیــه اتحادیــه تهیهکننــدگان ســینمای ایــران هــم رســید .در میـ ِ
ِ
واقعیــت مهــم وجــود دارد و آن اینکــه
ایــن گــپ و گفتهــا ،یــک
مشــکل از هنرمنــدان نیســت بلکــه مشــکل از آن مدیــری اســت کــه
نمیدانــد بــه کــدام فیلمنامــه بایــد مجــوز ســاخت بدهــد و جلــوی
سـ ِ
ـاخت کــدام فیلــم را بگیــرد .با ســعید مســتغاثی کــه در گــرو ِه جدید
اعضــای پروانــه ســاخت و نمایــش حضــور دارد ،گفتوگویــی کــرده و
او هــم بــه ایــن نکتــه تأکیــد کــرده اســت شــورای پروانــه نمایــش بــا
اصالحاتــی بــه اکثــر فیلمهــا مجــوز میدهــد .اغلــب اعضــای شــوراهای
صــدور پروانــه ســاخت و نمایــش ،نســبت بــه فیلمهــا ســختگیرانه
برخــورد نمیکننــد و اهــل تســاهل و تســامحاند و ســعی دارنــد بــا
همــه فیلمســازان تعامــل داشــته باشــند و بــه آنــان پروانــه نمایــش
بدهنــد.
او همچنیــن تأکیــد کــرده کــه :اعضــای شــورای پروانــه نمایــش بــه
اکثریــت همیــن فیلمهــای غیــر اســتاندارد( ،اگرچــه بــا اصالحاتــی)
پروانــه نمایــش میدهنــد مگــر یــک اثــر واقع ـاً فاجعــه باشــد و هیــچ
کاری نتــوان بــا آن انجــام داد! نصیرایــی در پاســخ بــه ایــن ســؤال
کــه وزیــر ارشــاد و ســازمان ســینمایی دولــت ســیزدهم بایــد چــه
رویکــردی در مقابــل میــراث دولــت قبلــی داشــته باشــد کــه فیلمهایــی
ِ
ن قــرار دارنــد ،تصریــح کــرد :مــن
صــف اکــرا 
ســاخته شــدهاند و در
فکــر میکنــم بایــد نســبت بــه ایــن مــوارد بررســی دقیقتــری
صــورت بگیــرد .صرف ـاً بــا یــک رویکــرد و دســتور نمیتــوان موضــوع
را تعیینتکلیــف کــرد .صرفــاً گفتــه شــود جلــویِ اینهــا را بگیرنــد
یــا صرفــاً همــه اینهــا آزاد باشــد .بــه نظــرم بایــد مــورد بررســی
شــود؛ واقع ـاً اگــر فیلمــی ،محتــوا و ســاختارش بــه نحــوی باشــد کــه
اصالحپذیــر نباشــد و بــا ارزشهــای اســامی و ایرانــی مطابقــت نــدارد،
بایــد جلــویِ آن گرفتــه شــود.
وی افــزود :بــه هیــچ عنــوان فیلــم و یــا ســریالی کــه محتــوا و ســاختار
آن بــه نحــوی باشــد کــه دقیقــهای از آن بــا آرمانهــا و ارزشهــای
ایرانــی اســامی همخوانــی نداشــته باشــد نبایــد اجــازه پخــش داده
شــود .مــردم مــا ایــن همــه ســختی و هزینــه دادنــد و خواهنــد داد
کــه اســام حاکــم شــود؛ در همــه ســطوح و بخشهــا بــه تمــام
معنــا ،ارزشهــای ایرانیاســامیمان محتــرم شــمرده شــود .عضــو
کمیســیون فرهنگــی مجلــس بــا اشــاره بــه اینکــه مدیرانــی کــه پروانــه
ســاخت صــادر کردنــد مقصرنــد نــه هنرمنــدان و عواملــی کــه ایــن
فیلمهــا را ســاختهاند ،افــزود :یــک فیلــم و ســریال ممکــن اســت
بــا یکســری ممیزیهــا امــکان پخــش داشــته باشــد و بخشــی از ایــن
آســیب را برطــرف کــرد کــه ســاختار و محتوای کلــی آن آســیب نبیند.
البتــه در عیــن حــال یــک ســریال و فیلمــی هــم نبایــد پخش شــود؛ در
آن صــورت حتم ـاً وزارتخانــه و مجموعههــای مســئولین مرتبــط بایــد
پاســخگو باشــند .در واقــع آن کســی کــه باعــث و بانــی ایــن آســیب
اســت هنرمنــدان نیســتند بلکــه آن مدیرانیانــد کــه پروانــه ســاخت
صــادر میکننــد .او خاطرنشــان کــرد :نبایــد تصمیمــات بــه ســمتی
بــرود ،آن بازیگــر ،فیلمســاز و یــا تهیهکننــده آســیب بیننــد! بایــد آن
مدیــران دوره قبــل پاســخ بدهنــد .فیلمهــا بایــد مــورد بــه مورد بررســی
شــود و بــرای هرکــدام از آنهــا یــک ســازوکاری تعریفــی شــود .ممکــن
اســت یــک فیلــم بــا اصالحاتــی روی پــرده بــرود و فیلمــی هــم نبایــد
پخــش شــود؛ در عیــن حــال بایــد تدبیــری شــود کــه عوامــل آن کارهــا
متضــرر نشــوند .چــون وقــت ،عمــر و زندگیشــان را گذاشــتند و حــاال
بــه دالیلــی قــرار نیســت فیلمشــان روی پــرده بــرود .آن کســانی کــه
باعــث و بانــی ایــن وضــع شــدند حتمـاً بایــد پاســخگوی ایــن کوتاهیها
باشــند .نصیرایــی همچنیــن دربــاره اقدامــات کمیســیون فرهنگــی
مجلــس در ایــن بــاره ،گفــت :کمیســیون خوشــبختانه ورودی داشــته و
توگــو داشــتیم و همچنیــن در جلســه بــا آقــای جبلــی بــه
بــا وزیــر گف 
صداوســیما هــم تذکــر داده شــد .خوشــبختانه هــم رئیــس رســانه ملّــی
و وزیــر ارشــاد ،نســبت بــه ایــن موضوعــات دغدغــه و حساســیت دارنــد
کــه کارهــای بــا کیفیــت ســاخته شــود .نســبت بــه کارهایــی کــه قبــل
از ایــن پروانــه ســاخت داشــته بــا آن آرمانهــا و ارزشهــای ایرانــی
اســامی در تضــاد باشــد ،صرفـاً نبایــد طــوری بــا آن برخــورد کــرد کــه
هنرمنــد و دس ـتاندرکاران آن اثــر ،متضــرر شــود و بایــد آن مدیــران
مربوطــه پاســخگو باشــند.
او همچنیــن تأکیــد کــرد کــه فیلــم «منصــور» را بــه تماشــا نشســته
و از عوامــل و دس ـتاندرکاران ایــن فیلــم قدردانــی کــرد و گفــت :بــه
نظرمــن ایــن کار زیبایــی بــود؛ محتــوای خوبــی داشــت و بایــد ایــن
کارهــا توســعه پیــدا کننــد.

آگهی موضوع ماده  ۳قانون و ماده  ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
رای شــماره  ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۰۷۴۹۴مــورخ  ۱۴۰۰/۰۶/۱۰هیــات دو آقــای محمــد خدائــی علــی آبــادی بــه شناســنامه شــماره ۳۹۶
کــد ملــی  ۵۴۹۹۲۳۳۳۴۹صــادره از نجــف آبــاد فرزنــد غالمعلــی بصــورت ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت  ۹۴/۷۲مترمربــع از پــاک
شــماره  ۴فرعــی از  ۱۵۱۸۲اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  ۵اداره ثبــت اســناد و امــاک شــمال اصفهــان از مالکیــت رســمی علــی
داوری دولــت آبــادی موضــوع ســند  ۵۰,۱۲,۱۱ - ۷۸۳۴دفتــر  ۱۰۳اصفهــان بــوده کــه مــع الواســطه بــه متقاضــی واگــذار شــده اســت.
لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  ۱۵روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند
مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت
شــمال اصفهــان واقــع در اصفهــان میــدان اللــه ابتــدای خیابــان پرویــن جنــب بــازار گیاهــان دارویــی تســلیم نمــوده و پــس از اخــذ رســید،
ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســليم اعتــراض ،دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهــی اســت در صــورت انقضــای
مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول  1400/09/13 :م الف 1233570 :
تاریخ انتشار نوبت دوم  1400/09/28 :م الف 1233573 :
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان

آگهی ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سندرسمی مستقر در ثبت شرق اصفهان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظــر بــه اینکــه بــه موجــب رای شــماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۰۴۶۴۳مورخ۱۴۰۰/۰۳/۳۱هیــأت قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بمســاحت  ۱۶۰/۴۸متــر مربــع تحــت پــاک
شــماره  ۱۵۱۸۲/۱۶۲۱۰مفــروز و مجــزی شــده از اصلــی مذکــور واقــع در بخــش  ۵ثبــت اصفهــان در مالکیــت خانــم فاطمــه علــی
عســگریان زازرانــی فرزنــد خــداداد بشــماره شناســنامه  ۱۴۳صــادره از فالورجــان بشــماره ملــی  ۱۱۱۱۹۶۶۸۶۹نســبت بــه ششــدانگ
مســتقر گردیــد و پرونــده ثبتــی فاقــد ســابقه تحدیدحــدود میباشــد لــذا بــه اســتناد تبصــره ذیــل مــاده  ۱۳قانــون فــوق الذکــر
و طبــق تقاضــای مالــك تحدیــد حدودملــک مرقــوم در روز شــنبه مورخه۱۴۰۰/۱۰/۱۱ســاعت  ۹صبــح در محــل شــروع و بــه عمــل
خواهــد آمــد و بــه موجــب ایــن آگهــی بــه کلیــه مالکیــن و مجاوریــن اعــام میگــردد تــا در روز و ســاعت مقــرر در محــل حضــور
یابنــد و اعتراضــات مالكيــن و مجاوریــن مطابــق مــاده  ۲۰قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم صــورت مجلــس تحدیــد حــدود و فقــط
تــا ( )۳۰روز پذیرفتــه خواهــد شــد و معتــرض طبــق مــاده  ۸۶آئیننامــه قانــون ثبــت بایــد از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه ایــن اداره
ظــرف یکمــاه دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تســلیم وگواهــی تقدیــم دادخواســت را اخــذ و بــه ایــن واحــد ثبتــی ارائــه
نمایــد و در غیــر اینصــورت متقاضــی ثبــت یــا نماینــده قانونــی وی میتوانــد بــه دادگاه مربوطــه مراجعــه و گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت
را دریافــت و بــه اداره ثبــت تســلیم نمایــد و اداره ثبــت بــدون توجــه بــه اعتــراض عملیــات ثبتــی را بــا رعایــت مقــررات ادامــه میدهــد .
تاریخ انتشار آگهی  1400/09/13 :شناسه آگهی 1233408 :
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه شمال اصفهان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظــر بــه اینکــه خانــم /آقــا حســین صــدری فرزنــد اســماعیل نســبت چهــار دانــگ مشــاع و فاطمــه صــدری کوپایــی فرزنــد حســن نســبت بــه دو
دانــگ مشــاع در اجــرای مقــررات قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی تقاضای صــدور ســند مالکیت
نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه شــماره پــاک  ۴۰۵۶فرعــی از  ۱۰۳۹۳اصلــی مجــزی شــده از اصلــی مذکــور واقــع در بخــش  ۵ثبــت
اصفهــان را نمــوده و آراء شــماره  ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۷۰۰۰۷۲۰و ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۷۰۰۰۷۲۱مــورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۴هیــات حــل اختــاف موضــوع
قانــون مذکــور نســبت بــه آن صــادر شــده و تحدیــد حدودپــاک اولیــه تاکنــون بعمــل نیامــده ،لــذا طبــق تبصــره مــاده  ۱۳قانــون فــوق الذكــر
تحدیــد حــدود پــاک شــماره  ۴۰۵۶فرعــی از  ۱۰۳۹۳۴اصلــی واقــع در بخــش ۵ثبــت اصفهــان بــه نــام نامبــرده نســبت بــه ششــدانگ در روز
دوشــنبه ۱۴۰۰/۱۰/۰۶از ســاعت  ۹صبــح در محــل شــروع و بعمــل خواهــد آمد.لــذا بموجــب ایــن آگهــی بــه کلیــه مالکیــن و مجاوریــن اخطــار
مــی گــردد کــه در ســاعت و روز مقــرر در ایــن آگهــی در محــل حضــور یابند.اعتراضــات مالکیــن مجــاور مطابــق مــاده  ۲۰قانــون ثبــت از تاریــخ
تنظیــم صورتجلــس تحدیــدی تــا  ۳۰روز پذیرفتــه خواهــد شــد اعتــراض بــه تقاضــای تحدیــد حــدود بایســتی توســط معتــرض ظــرف مــدت
یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی بــا تقدیــم دادخواســت به مرجــع ذیصــاح قضائی صــورت پذیــرد .شناســه آگهــی 1233626 :
رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان

آگهی موضوع ماده  ۳قانون و ماده  ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
رای شــماره  ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۱۹۳۵مــورخ  ۱۴۰۰/۰۹/۰۹هیــات چهــار آقــای مرتضــی خــان زاده بــه شناســنامه شــماره  ۱۱۶کــد ملــی
 ۱۲۹۱۰۴۹۰۱۰صــادره فرزندحســین بصــورت ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت ۱۹۱مترمربــع از پــاک شــماره  ۱۳۹۰۰اصلــی
واقــع در اصفهــان بخــش  ۵اداره ثبــت اســناد و امــاک شــمال اصفهــان  -مالکیــت رســمی متقاضــی موضــوع ســند انتقــال ۲۸۴۱۹ .مــورخ
 ۹۹,۱۱,۲۷دفتــر  ۲۳۸اصفهــان لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  ۱۵روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه
اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند الكیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه
اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت شــمال اصفهــان واقــع در اصفهــان میــدان اللــه ابتــدای خیابــان پرویــن جنــب بــازار گیاهــان دارویــی تســلیم
نمــوده و پــس از اخــذ رســید ،ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســليم اعتــراض ،دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد.
بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول  1400/09/13 :م الف 1234163 :
تاریخ انتشار نوبت دوم  1400/09/28 :م الف 1234164 :
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان
آگهی موضوع ماده  ۳قانون و ماده  ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
رای شــماره  ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۰۷۵۰مــورخ  ۱۴۰۰/۰۸/۱۶هیــات دو آقــای حســین اشــرفی بــه شناســنامه شــماره  ۲۲۸۸کــد ملــی
 ۰۴۲۰۲۹۸۵۵۱صــادره ورامیــن فرزنــد مرتضــی نســبت بــه ســه دانــگ مشــاع از شــش دانــگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت ۴۲۵/۸۶
مترمربــع پــاک شــماره فرعــی از  ۳۰۹اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  ۱۶اداره ثبــت اســناد و امــاک شــمال اصفهــان  -تفویــض
وکالــت بشــماره  ۱۱۰۷۱مــورخ  ۹۷,۶,۱۹دفتــر  ۴۲۵اصفهــان از مالکیــت رســمی اکبرفرقانــی ذیــل صفحــه  ۵۰۰دفتــر  ۵۶امــاک
رای شــماره  ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۰۷۵۳مــورخ  ۱۴۰۰/۰۸/۱۶هیــات دو آقــای مصطفــی عباســی بــه شناســنامه شــماره  ۹۲۰۸۵کــد
ملــی  ۱۲۸۱۹۱۷۱۵۱صــادره اصفهــان فرزنــد احمــد نســبت بــه ســه دانــگ مشــاع از شــش دانــگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت
 ۴۲۵/۸۶مترمربــع پــاک شــماره فرعــی از  ۳۰۹اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  ۱۶اداره ثبــت اســناد و امــاک شــمال اصفهــان -
تفویــض وکالــت بشــماره  ۱۱۰۷۱مــورخ ۹۷,۶,۱۹دفتــر  ۴۲۵اصفهــان از مالکیــت رســمی اکبرفرقانــی ذیــل صفحــه  ۵۰۰دفتــر  ۵۶امــاک
لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  ۱۵روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند
مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت
شــمال اصفهــان واقــع در اصفهــان میــدان اللــه ابتــدای خیابــان پرویــن جنــب بــازار گیاهــان دارویــی تســلیم نمــوده و پــس از اخــذ رســید،
ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســليم اعتــراض ،دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهــی اســت در صــورت انقضــای
مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد
تاریخ انتشار نوبت اول  1400/09/13 :م الف 1233592 :
تاریخ انتشار نوبت دوم  1400/09/28 :م الف 1233593 :
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان
آگهی ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت شرق اصفهان

در اجــرای مــاده یــک قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی وســاختمانهای فاقــد ســند رســمی و بر حســب مــاده  ۳قانون مذکــور آرا
ذیــل کــه از طــرف ایــن هیــات مبنــی بــر تاییــد انتقــال عــادی و یــا ســهم مفــروزی متقاضــی صــادر گردیــده در دو نوبــت بــه فاصلــه  ۱۵روز
آگهــی مــی شــود تاشــخص یــا اشــخاصی کــه بــه آرا مذکــور اعتــراض دارنــد از تاریــخ اولیــن انتشــار ظــرف مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را به
ایــن اداره تســلیم نمــوده و در مهلــت یــک مــاه از تاريــخ تســليم اعتراض فرصــت دارند نســبت به تقدیم دادخواســت بــه دادگاه صالحــه و ارایه
گواهــی مبنــی بــر طــرح دعــوی اقــدام نماینــد و اقدامــات ثبــت موکــول به ارایــه حکــم قطعــی دادگاه خواهد بــود و در صــورت انقضــا مهلت و
عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهد شــدوصدور ســند مالکیــت مانــع از مراجعه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بود.
 -۱رای شــماره  ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۷۰۰۸۸۲۱مورخ۱۴۰۰/۰۸/۱۲محمــد غالمــی بیرمــی فرزنــد غالمحســین بشــماره شناســنامه ۴۰۴۷
صــادره از نجــف آبــاد بشــماره ملــی  ۱۰۹۱۴۳۳۱۱۹در ســه دانــگ یکبــاب ســاختمان احداثــی بــر روی قســمتی از قطعــه زمیــن
پــاک  ۸۳فرعــی از اصلــی  ۱۵۱۹۰واقــع در بخــش  ۵ثبــت اصفهــان بــه مســاحت ۲۰۸/۸۸متــر مربع.خریــداری طــی ســند رســمی
 -۲رای شــماره  ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۷۰۰۸۸۲۲مــورخ  ۱۴۰۰/۰۸/۱۲الهــه کاظمــی فرزنــد ایــرج بشــماره شناســنامه  ۲۴۰۸صــادره از اصفهــان
بشــماره ملــی  ۱۲۸۹۷۴۷۱۴۸در ســه دانــگ یکبــاب ســاختمان احداثــی بــر روی قســمتی از قطعــه زمیــن پــاک  ۸۳فرعــی از اصلــی
 ۱۵۱۹۰واقــع در بخــش  ۵ثبــت اصفهــان بــه مســاحت ۲۰۸/۸۸متــر مربــع .خریــداری طــی ســند رســمی
تاریخ انتشار نوبت اول  1400/09/13 :م الف 1233630 :
تاریخ انتشار نوبت دوم  1400/09/28 :م الف 1233631 :
رییس منطقه ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان

در اجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی و بر حسب ماده  ۳قانون مذکور آرا ذیل که از
طرف این هیات مبنی بر تأیید انتقال عادی و یا سهم مفروزی متقاضی صادر گردیده در دو نوبت به فاصله  ۱۵روز آگهی می شود تاشخص
یا اشخاصی که به آرا مذكور 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 شدوصدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .
 -۱رای شماره  ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۷۰۰۴۸۱۹مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶پدرام مشایخی فرزند خسرو بشماره شناسنامه  ۲۴۱صادره از شهر کرد
بشماره ملی  ۴۶۲۱۶۷۲۱۷۷در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک  ۱فرعی از اصلی  ۱۵۲۰۰واقع در بخش
 ۵ثبت اصفهان به مساحت ۸۲/۷۰مترمربع .خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی آقای اسفندیار براهیمی فرزند یداله .
تاریخ انتشار نوبت اول  1400/09/13 :م الف 1233668 :
تاریخ انتشار نوبت دوم  1400/09/28 :م الف 1233671 :
رییس منطقه ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان

آگهي موضوع ماده  ۳قانون و ماده  ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي وساختمانهاي فاقد سند رسمي

رای شــماره  ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۰۶۹۱۶مــورخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۴هیــات یــک آقــاي محمــد علــى علــى نقيــان پــور بــه شناســنامه شــماره ۵۹۵
کــد ملــی ۱۲۸۵۶۴۶۳۹۸صــادره اصفهــان فرزنــد حســن بصــورت ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت ۱۱۹/۳۹مترمربــع از پــاك شــماره
 ۸۶۳فرعــي از  ۹۹اصلــي واقــع در اصفهــان بخــش  ۱۶اداره ثبــت اســناد و امــاك شــمال اصفهــان خریــداری طبــق مبایعــه نامــه عــادي
مــع الواســطه از مالکیــت ناصــر کریمــی جــزی .لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  ۱۵روز آگهــي مــي شــود در
صورتــي کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالكيــت متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند مــي تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــي بــه
مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت شــمال اصفهــان واقــع در اصفهــان میــدان اللــه ابتــدای خیابــان پرویــن جنــب بــازار گیاهــان
دارویــی تســلیم نمــوده و پــس از اخــذ رســید ،ظــرف مــدت يــك مــاه از تاريــخ تســليم اعتــراض ،دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضايــي
تقديــم نماینــد .بديهــي اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكيــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول  1400/09/13 :م الف 1233388 :
تاریخ انتشار نوبت دوم  1400/09/28 :م الف 1233389 :
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان
آگهی موضوع ماده  ۳قانون و ماده  ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
رای شــماره  ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۰۹۶۶۰مــورخ  ۱۴۰۰/۰۷/۱۱هیــات یــک خانــم ســمیه بهمنــی بــه شناســنامه شــماره  ۱۶۴۳کــد ملــی
 ۰۳۸۳۸۷۷۹۵۴صــادره قــم فرزنــد محمــد بصــورت ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بمســاحت  ۱۷۱مترمربــع از پــاک شــماره  ۱۷فرعــی
از  ۱۵۱۷۷اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش اداره ثبــت اســناد و امــاک شــمال اصفهــان -مالکیــت رســمی متقاضــی موضــوع ســند انتقــال
 99/4/16 - ۳۶۹۵۵دفترخانــه  ۲۳۵اصفهــان لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  ۱۵روز آگهــی مــی شــود در
صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه
مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت شــمال اصفهــان واقــع در اصفهــان میــدان اللــه ابتــدای خیابــان پرویــن جنــب بــازار گیاهــان
دارویــی تســلیم نمــوده و پــس از اخــذ رســید ،ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی
تقدیــم نماینــد .بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول  1400/09/13 :م الف 1234357 :
تاریخ انتشار نوبت دوم  1400/09/28 :م الف 1234361 :
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان
آگهي موضوع ماده  ۳قانون و ماده  ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي وساختمانهاي فاقد سند رسمي
رای شــماره  ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۰۹۵۷۴مــورخ  ۱۴۰۰/۰۷/۱۰هیــات یــک آقــاي ســيداصغر خــدادادي شــمس آبــادي بــه شناســنامه
شــماره  ۷۶۹۹کــد ملــي  ۱۲۹۲۲۲۹۸۵۳صــادره اصفهــان فرزنــد محمــد در قســمتي از ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت
۲۵۱/۷۴مترمربــع پــاك شــماره فرعــي از  ۱۳۹۰۰اصلــي واقــع در اصفهــان بخــش اداره ثبــت اســناد و امــاك شــمال اصفهــان از مالــک
رســمی آقــای ســید اصغــر خــدادادی شــمس آبــادی بــه موجــب ســند شــماره  ۸۴۴۶۶مــورخ ۹۷/۲/۲۳دفتــر  ۱۰۸اصفهــان میباشــد.
لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  ۱۵روز آگهــي مــي شــود در صورتــي کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند
مالكيــت متقاضــی اعتراضــي داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت
شــمال اصفهــان واقــع در اصفهــان میــدان اللــه ابتــدای خیابــان پرویــن جنــب بــازار گیاهــان دارویــی تســلیم نمــوده و پــس از اخــذ رســيد،
ظــرف مــدت يــك مــاه از تاریــخ تســليم اعتــراض ،دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهــی اســت در صــورت انقضــای
مــدت مذكــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكيــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول  1400/09/13 :م الف 1234400 :
تاریخ انتشار نوبت دوم  1400/09/28 :م الف 1234402 :
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان
آگهی فقدان سند مالکیت
ســند مالکیــت  ۱۶۱ســهم مشــاع از پنــج هــزار ســهم ششــدانگ پــاک ثبتــی  ۴۶۸فرعــی از -۱۴۸۷۴اصلــی بخــش  ۵ثبــت اصفهــان کــه طبق
دفترالکترونیکــی  ۱۳۹۸۲۰۳۰۲۰۲۶۰۲۶۸۸۲بشــماره ســند چاپــی  ۴۴۰۹۸۰بنــام آقــای ســید عليرضــا ســیاری فرزنــد ســید کریــم کدملــی
 ۱۲۸۹۴۰۳۰۳۱صــادر وتســليم گرديــده اســت و طبــق ســند شــماره  ۹۹۵۰۰مــورخ ۱۳۷۵/۵/۲۰دفتــر  ۳۶اصفهــان بنامبــرده انتقــال شــده
اســت اکنــون درخواســت صــدور ســند مالکیــت المثنــی پــاک فــوق را نمــوده اســت لــذا بــه اســتناد تبصــره یــک اصالحــی ذیــل مــاده ۱۲۰
آئیــن نامــه قانــون ثبــت مراتــب در یــک نوبــت آگهــی میشــود چنانچــه کســی مدعــی انجــام معاملــه نســبت بــه ملــک مرقــوم یــا وجــود ســند
مالکیــت نــزد خــود مــی باشــد از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی ظــرف مــدت ده روز اعتــراض خــود را کتبــا ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت یــا
ســند معاملــه بــه ایــن اداره تســليم و رســید اخــذ نمائیــد تــا مراتــب صــورت مجلــس و اصــل ســند مالکیــت بــه ارائــه کننــده ســند مســترد
گــردد بدیهــی اســت اگــر ظــرف مــدت مقــرر اعتراضــی نرســید یــا در صــورت اعتــراض اصــل ســند مالكيــت یــا ســند معاملــه ارائــه نشــود
اقــدام بــه صــدور ســند مالكيــت المثنــى طبــق مقــررات خواهــد شــد .شناســه آگهــی 1234415 :
رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان

