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اخبار
بساط رباخواري از نظام بانکي
برچيده شود

يکي از مراجع تقليد شيعيان با بيان اينکه
متأسفانه امروز ربا به اشکال مختلف در نظام
بانکي ما ديده ميشود گفت :بايد ماهيت
بانکها تغيير پيدا کند و بس��اط رباخواري
برچيده ش��ود .به گزارش مه��ر ،آيتاهلل
حسين نوريهمداني در درس خارج خود
اظهار کرد :ربا در بانکداري اسالميوجود
ندارد و ربا از ش��ديدترين گناهها و مش��ي
غربيهاس��ت .وي با بيان اينکه متأسفانه
امروز ربا به اشکال مختلف در نظام بانکي
ما ديده ميشود ،افزود :بايد ماهيت بانکها
تغيير پيدا کند و بس��اط رباخواري برچيده
ش��ود .بانک بدون ربا اين است که انسان
پولش را با اعتماد در اختيار بانک قرار دهد
تا در مسير اقتصادي درست و صحيح مورد
استفاده قرار بگيرد نه اينکه بانکها بنگاه
اقتصادي ب��ا ربا راهاندازي کنند .علما بايد
در رسانهها و تلويزيون مردم را نس��بت به
مس��ائل بانکي توجيه کنند ت��ا خواسته و
ناخواسته دچار ربا نشوند.
دستگاه قضايي نياز به تحول دارد

يک��ي از مراج��ع تقلي��د ش��يعيان گفت:
م��ردم ام��روز از دستگاه قضاي��ي راضي
نيستند ،چراکه مشکالتي در اين دستگاه
وج��ود دارد و اين دست��گاه نيازمند تحول
اس��ت .به گزارش تس��نيم ،آيتاهلل ناصر
مکارمشيرازي در ابتداي درس خارج فقه
خود با اش��اره به مس��ئله طوالني ش��دن
رسيدگي به پروندهها گفت :يکي از داليل
اين مسئله را فزوني پروندهها بيان ميکنند،
اين مس��ئله فرهنگي بوده و بايد به مردم
آموزش داده شود تا بين خود اختالفات را
حلوفصل کنند تا کار به دادگاه و رسيدگي
قضايي نکشد .وي تشريفات رسيدگي به
پروندهها را يکي ديگر از داليل باال بودن
حجم پروندهها بيان و تصريح کرد :وقتي
تش��ريفات زياد ش��د سبب طوالني شدن
زم��ان رسيدگي ب��ه پروندهها ميش��ود،
عامل ديگر طوالني کردن زمان رسيدگي
بهصورت عمد از سوي وکال است که بايد
جلوي سوءاستفاده اينها گرفته شود.

ب��ه گزارش «عص��ر ايرانيان» به نق��ل از پايگاه
اطالعرساني دفتر مق��ام معظم رهبري ،حضرت
آيتاهلل خامنهاي رهبر معظم انقالب اسالميدر

حکميحجتاالسالم حبيباهلل ش��عباني موثقي
را بهعن��وان نماين��د ه وليفقي��ه و ام��ام جمع�� ه
ش��هر همدان منصوب کردند .مت��ن حکم رهبر
انق�لاب اسالميب��ه اي��ن ش��رح اس��ت :جناب
حجتاالس�لام آقاي حبيباهلل ش��عباني موثقي
دامتافاضات��ه ،اکنون با پايان يافتن مس��ئوليت
جن��اب حجتاالس�لام آقاي حاج ش��يخ محمد
طهمح ّمدي دامتتوفيقاته و با تش��کر فراوان از

فعاليتهاي علميو اجتماعي ايش��ان در دوران آن
مس��ئوليت خطير ،جنابعالي را ب��ه امامت جمعه
همدان و نمايندگي خ��ود در آن استان منصوب
ميکنم .همدان در شمار پيشروان حرکت انقالبي
و مفتخ��ر به تقديم چهرههاي برجس��ته جهاد و
شهادت و نيز شخصيتهاي عاليقدر علم و عرفان
است .انتظار ميرود با همه توان در خدمت حرکت
ديني و انقالبي آن خطه تالش نمائيد .با علماي

ديني و فرزانگان دانشگاهي و فعاالن عرصههاي
اجتماعي هم��کاري و از جوانان مؤمن و انقالبي
پشتيباني کنيد .سلوک مردميبا همه قشرها بويژه
جوانان و تکريم خانوادههاي شهيدان و ايثارگران
را ممشاي هميش��گي خود قرار دهيد و از فضل
و تقوا و بصيرت که بحم��داهلل از آن برخورداريد
محتواي خطبههاي جمعه را غنا ببخشيد .توفيق
جنابعالي را از خداوند متعال مسألت ميکنم.

در ديدار با رئيس جمهور کشورمان صورت گرفت

تقدير آيتاهلل سيستاني از نقش «دوستان» عراق در پيروزي عليه داعش

گروه سیاسی :مرجع عاليقدر شيعيان عراق در ديدار با رئيس جمهور
کشورمان ضمن استقبال از توسعه روابط عراق با همسايگان از نقش
«دوستان» اين کش��ور در غلبه بر تروريستهاي داعش تقدير کرد.
حس��ن روحاني ،رئيسجمهور اي��ران در رأس هيأت همراه با آيتاهلل
علي سيس��تاني مرجع شيعيان عراق ،در نجف اش��رف ديدار کرد .به
نوش��ته پايگاه اطالعرساني دفتر آيتاهلل سيستاني ،حسن روحاني در
توگوهايش با مقامات
اي��ن ديدار ضمن ارائه گزارش��ي از نتاي��ج گف 
عراق��ي ،دستاوردهاي سفر خود در راست��اي توسعه روابط دوجانبه بر
مبناي «دوستي» و «حسن همجواري» را شرح داد .آيتاهلل سيستاني
ني��ز تأکيد کرد که از هرگونه گام��يدر راستاي توسعه روابط عراق با
همس��ايگانش بر مبناي منافع دو طرف و احترام به حاکميت و عدم
دخالت در امور داخلي يکديگر استقبال ميکند .او با اش��اره به جنگ
م��ردم عراق با داعش و فداکاريهاي عراقيها در راستاي پيروزي بر
اي��ن گروهک ،از نقش «دوست��ان» در تحقق اين پيروزي تقدير کرد.
آيتاهلل سيس��تاني همچنين مبارزه با فساد و بهبود خدماتي عموميو
انحصار سالح در دست حکومت و سازمانهاي امنيتي را الزم دانست
و ابراز اميدواري کرد که دولت عراق در اين زمينهها موفق باشد .او بر
ضرورت در پيش گرفتن سياستهاي منطقهاي و بينالمللي بر مبناي

ت��وازن و اعتدال تأکيد کرد و گفت که ملتها بايد از خس��ارت و آالم
بيش از اين به دور بمانند.
اهميت ديدار رئيس جمهور ايران با مرجع شيعيان عراق


حجتاالسالموالمسلمين حسن روحاني در آخرين ايستگاه سفر سهروزه
خود به عراق با آيتاهلل سيد علي حس��يني سيستاني زعامت عاليقدر
حوزه علميه نجف که از او به عنوان مرجع اعتدال ،گفتوگو و همچنين

مؤثرترين شخصيت امروز عراق ياد ميشود ،ديدار و گفتوگو کرد .بر
اساس ديدگاه برخي از تحليلگران و کارشناسان ،سفر رسميو علني
رئيسجمهور ايران به عراق بعد از ش��ش سال حضور در اين مس��ند
فارغ از اهميتهاي سياسي ،اقتصادي و امنيتياش ،يکي از مهمترين
دستاوردهايش ديدار با مرجعي است که در چند سال اخير به جز موارد
بس��يار معدودي بسياري از بزرگان ارش��د سياست حتي خود عراق را
ب��راي ديدار و مالقات به حضور نپذيرفته است و همواره تالش کرده
است ،همچون اسالف پيشينش در حوزه علميه نجف وجهه مردميو
دينياش بر وجه ه سياسياش غلبه داش��ته است .آيتاهلل سيس��تاني
ک��ه از او به عنوان قويترين مرد عراق از زمان اش��غال اين کش��ور
توسط آمريکا و سقوط رژيم بعث تا به امروز نامبرده ميش��ود ،بسيار
ب��ه ندرت در مألعام ظاهر ميش��ود و يا به صورت عموميسخنراني
ميکند و با رسانهها نيز به صورت مستقيم مصاحبهاي نداشته است.
عموم ًا مواضع و ديدگاههاي اين مرجع عاليقدر که تالش داش��ته به
صورت رسميو مس��تقيم بر صحنه سياست و اجرايي حضور نداش��ته
باشد از طريق بيانيههاي مکتوب مهر شده او يا خطبههاي نماز جمعه
توسط نمايندگان او و يا مصاحبههاي مکتوب دفترش با رسانهها اعالم
ميشود.

شمخاني :تفکر انقالبي ،دشمن را در  ۹۸مايوس ميکند

دبير ش��وراي عالي امنيت ملي سال آينده
را س��ال پيروزيهاي جديد در داخل براي
حل مش��کالت م��ردم و در منطقه براي
تقويت و توسعه پي��روزي محور مقاومت
و آغازي مقتدرانه ب��راي گام دوم انقالب
اسالميدانست .دريابان علي شمخاني در
مراسم بزرگداشت ياد و خاطره شهداي بدر
و خيبر و شهداي شمال غرب کشور اظهار
کرد :ا اش��اره به جايگاه ارزشمند و واالي
خانوادههاي معظم ش��هيدان که با صبر و
مجاهدت مس��تمر از آرمان الهي عزيزان
خود پاسداري و صيان��ت نمودهاند افزود:
منشأ اصلي قدرت جمهوري اسالميايران
فرهنگ مقاومت و شهادت است و از اين

«اينستکس» جويي باريک و کمثمر است

رو مباني و مظاهر اين فرهنگ نوراني بيش
از هر موضوع ديگري در معرض تهاجم و
تخريب دشمنان قرار دارد.شمخاني جنگ
اقتصادي و رواني دش��من را که با شدت
و گس��تردگي بيسابقهاي در جريان است
ابزاري براي دلس��رد کردن جامعه از تداوم
مقاومت و پذيرش مس��ير تس��ليم و ذلت
عنوان کرد و افزود؛ پيروزي بدون مقاومت و
تالش حاصل نميشود و با برنامهريزيهاي
صورت گرفته و تفکر انقالبي سال  ۹۸را
سال مأيوس سازي دشمن قرار ميدهيم.
دبير ش��وراي عالي امنيت ملي سال آينده
را س��ال پيروزيهاي جديد در داخل براي
حل مش��کالت م��ردم و در منطقه براي

تقويت و توسعه پي��روزي محور مقاومت
و آغازي مقتدرانه ب��راي گام دوم انقالب
اسالميدانس��ت.وي اف��زود؛ مقابله با بي
ثبات سازان و مخالفان استقالل کش��ور
موجب ش��کوفايي ظرفيتها و استعدادها
خواهد ش��د ميشودو اين درياي بي کران
به طور قطع جوي باريک وابسته شدن به
قدرتها و چشم اميد داشتن به دشمن را
درمينوردد.وي با اشاره به افق بلند انقالب
اسالميکه اکتفاء به حداقلها در آن جايي
ندارد افزود :روابط امروز ايران با عراق ثمره
مقاومت و همپيماني راهبردي و اينستکس
اروپاييه��ا مثالي از ج��وي باريک و کم
ثمر است.شمخاني با تبيين شرايط امروز

منطقه و مواجه شدن رژيم صهيونيستي با
ناکاميهاي مستمر اظهار داشت :رژيميکه
به دنبال تس��لط از نيل تا فرات بود امروز
در مرزه��اي بي اعتبار خ��ودش محصور
شده و سردمداران آن از ترس موشکهاي
مقاومت خواب آرام ندارند.وي تاکيد کرد؛
تجليل از شهداي گرانقدري مانند عباس
بابايي ،آبشناسان ،رداني پور ،کاوه و باکري
نبايد ظاهري و نمادين باش��د ،بلکه آنها
الگوي ما در تداوم بخش��يدن به آرمانهاي
بلند انقالب اسالميهستند که از اسالم و
انق�لاب و نظام دفاع کردند تا ايران آزاد و
مستقل بماند و ايراني با افتخار و سربلندي
زندگ��ي کند.دريابان ش��مخاني در ادامه

با اش��اره به اقتدار برآمده از تفکر انقالبي
که موجب ايجاد ظرفيت بازدارندگي قابل
اتکا براي کش��ور شده است اظهار داشت:
تفکر انقالب��ي ،هرگز خ��ود را محدود به
امکان��ات موجود و يا تأمين ني��از از خارج
نميداند و همواره به دنبال ايجاد الگوهاي
موفق با اتکا ب��ه جوانان و تجربه بزرگان
کشور است.دبير شوراي عالي امنيت ملّي
گفت :تماميتح��رکات بيگانگان و برخي
کش��ورهاي ش��رور در منطقه غرب اسيا
بويژه اقدامات غير عادي برخي کشورهاي
منطقه که سابقه سي��اه انها در حمايت از
جريانهاي تروريستي اثبات شده است را
تحت رصد دائميداريم.

اخبار
دشمن نميخواهد
«حافظه تاريخي م ّلت» ف ّعال باشد

عضو مجمع تش��خيص مصلحت نظام
گفت :روند پيشرفت ملت به واسطه يک
تجربه تلخ متوقف ميش��ود .به گزارش
خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس ،سعيد
جليلي در همايش «صيانت» اظهار کرد:
روند پيش��رفت يک ملت ممکن است به
واسطه يک تجربه تلخ متوقف شود .بدون
حفظ حافظه ملي نميتوان تجربه ملي را
حفظ کرد ،لذا يکي از حرکتهاي جدي
دش��من عالوه بر جنگ سخت ،ممانعت
از فع��ال بودن حافظه ملت است و مرکز
اسن��اد انق�لاب کمک به ثب��ت حافظه
ملي ميکند .جليلي گفت :امروز ش��اهد
حرکتهايي براي پوشاندن موفقيتهاي
مل��ت و تحريف و تقطيع تاريخ کش��ور
هس��تيم .البت��ه لزوم ًا بهص��ورت عريان
دس��ت به تحريف نميزنن��د ،از جمله در
عرصههاي��ي چ��ون فيلم ،رم��ان ... ،که
ميت��وان در آنها يک مقطعي از تاريخ را
ناديده بگيرند يا به محاق ببرند .بسياري
از تجارب م��ا در انقالب اسالمي ،صرف
ي��ک روايت نيس��ت ،بلک��ه بهرهگيري
صحيح از اين روايتهاست .ما در انقالب،
روايتهاي��ي داري��م که اگ��ر درست ،به
کار گرفته ش��ود به نظريهپردازي کمک
ميکند .وي خاطرنشان کرد :روايتها اگر
در زمان خودش صورت نگيرد ،ديگر آن
آثار خود را نخواهد داشت.
اروپاييها با «اينستکس» به دنبال
کنترل درآمدهاي نفتي ايران هستند

عضو فراکس��يون والي��ي مجلس گفت:
ه��دف اروپاييه��ا از حض��ور اي��ران در
اينستکس کنترل و نظارت درآمدهاي نفتي
کش��ورمان است و همچنين رصد کردن
مخارج پولهاي جمهوري اسالميايران
است .محمود بهمني در گفتوگو با خانه
ملت ب��ه هدف اصلي «اينس��تکس» در
رابطه همکاري با ايران اشاره کرد و گفت:
اروپاييها بهواسطه اينستکس به دنبال اين
هستند ،که پولهاي ايران چگونه هزينه
ميشود .درآمدهاي نفتي کشورمان بايد در
حساب اينستکس واريز شود و ميخواهند
از همي��ن طري��ق کنترل و نظ��ارت اين
درآمدها را در اختيار داش��ته باشند .وي به
عدم اعتماد به اروپاييها اش��اره و تصريح
کرد :اگر اروپاييها صادقانه با ايران برخورد
کنند ،تعام�لات با اين کش��ورها ايرادي
ن��دارد ،اما م��ا در صداقت اين کش��ورها
مشکوکهستيم.
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) پالک  -7اصلی بخش  6ثبت علی آباد کتول (
ردیف -1آقای الل محمد پورنیاکان به شناسنامه شماره  176کد ملی  3620447667صادره زاهدان فرزند عید محمد در ششدانگ عرصه
و اعیان یک قطعه باغ به مساحت 63324.95مترمربع مفروز و مجزا شده از پالك شماره  -7اصلی (قریه جهان بینی)واقع در علی آبادکتول،
روستای جهان بینی ،اراضی کشاورزی بخش  6حوزه ثبت علي آباد كتول به شماره کالسه 1396114412005000336
) پالک  -16اصلی بخش  6ثبت علی آباد کتول (
ردیف  -2آقای ولی اله کتولی به شناسنامه شماره  5154كدملي  2268869733صادره علی آباد فرزند موسی در ششدانگ عرصه واعیان
یک قطعه زمین مزروعی به مس��احت  63000مترمربع مفروز و مجزا ش��ده از پالك شماره  -16اصلی (قریه حاجی کالته ) واقع درعلی
آبادکتول روستای حاجی کالته  ،اراضی کشاورزی روستا بخش  6حوزه ثبت علي آباد كتول به شماره کالسه1396114412005000352
) پالک  -20اصلی بخش  6ثبت علی آباد کتول (
ردیف  -3خانم زهرا زنگانه به شناسنامه شماره كدملي  2260082394صادره علی آباد فرزند مختار در ششدانگ اعیان یک قطعه زمین به
انضمام بیست وسه سهم از بیست و چهار سهم ششدانگ عرصه که جهت مابقی آن اجاره نامه بااداره اوقاف و امور خیریه تنظیم شده است
به مساحت  152.08مترمربع مفروز و مجزا شده از پالك شماره  -20اصلی ( قریه جنگلده ) واقع درعلی آباد کتول  ،خیابان طالقانی شمالی
کوچه بوستان  37بخش  6حوزه ثبت علي آباد كتول به شماره کالسه1395114412005000089
(پالک  -19اصلی بخش  6ثبت علی آباد کتول)
ردیف  – 4خانم سکینه یعقوبی به شناسنامه شماره 173كدملي  4879822760صادره گنبد فرزند حیدر در ششدانگ عرصه واعیان یک
قطعه زمین که درآن احداث بنا شده به مساحت 124مترمربع مفروز و مجزا شده از پالك شماره  -19اصلی واقع درعلی آباد کتول خیابن ولی
عصر(عج)،کوچه فجر سی بخش  6حوزه ثبت علي آباد كتول به شماره کالسه 1397114412005000082
ردیف  -5آقای رمضان قربانی به ش��ناسنامه ش��ماره  5756كدملي  2268875751صادره علی آباد فرزند قنبرعلی در سه دانگ مش��اع
از شش��دانگ عرصه واعیان یک قطعه زمین که در آن احداث بنا ش��ده به مس��احت  355.08مترمربع مفروز و مجزا شده از پالك شماره
 -19اصلی واقع درعلی آباد کتول  ،خیابان طالقانی شمالی نبش کوچه بوستان  18بخش  6حوزه ثبت علي آباد كتول به شماره کالسه
1396114412005000182
ردیف  - -6آقای روح اله قربانی به ش��ناسنامه ش��ماره  6كدملي  4591765555صادره ش��اهرود فرزند قنبرعلی درسه دانگ مش��اع از
شش��دانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین که در آن احداث بنا ش��ده به مس��احت  355.08مترمربع مفروز و مجزا ش��ده از پالك شماره
 -19اصلی واقع در علی آبادکتول ،خیابان طالقانی ش��مالی نبش کوچه بوستان  18بخش  6حوزه ثبت علي آباد كتول به ش��ماره کالسه
1396114412005000183
ردیف  -7آقای سید رضا میر دیلمی به شناسنامه شماره  2260055354كدملي  2260055354صادره علی آباد فرزند سید ابوالفضل در
ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین مزروعی به مساحت  8500.73مترمربع مفروز و مجزا شده از پالك شماره  -19اصلی واقع در علی
آبادکتول ،انتهای خیابان طالقانی جنوبی پشت دربند بخش  6حوزه ثبت علي آباد كتول به شماره کالسه 1396114412005000156
ردیف  -8آقای هادی جباری به شناسنامه شماره  6كدملي  2269597087صادره علی آباد فرزند علی در ششدانگ عرصه و اعیان یک
قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت  68.40متربع مفروز و مجزا شده از پالك شماره  -19اصلی واقع در علی آباد کتول ،خیابان
مزرعه  ،بعداز بانک سپه بخش  6حوزه ثبت علي آباد كتول به شماره کالسه 1396114412005000302
ردیف  -9آقای مصطفی منتظری کتولی به ش��ناسنامه ش��ماره  1285كدملي  2269335651صادره علی آباد فرزند محمد حس��ن در
شش��دانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین که در آن احداث بنا ش��ده به مس��احت  370.17متربع مفروز و مجزا ش��ده از پالك ش��ماره
 -19اصل��ی واق��ع در علی آب��اد کتول ،خیابان منوچهری  ،بین کوچه صبا 17و 19بخش  6حوزه ثبت علي آباد كتول به ش��ماره کالسه
1396114412005000186
ردیف  -10آقای مهدی جهان آبادی به شناسنامه شماره  7008كدملي  3621971335صادره زاهدان فرزند ملنگ در ششدانگ عرصه و
اعیان یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت  147مترمربع مفروز و مجزا شده از پالك شماره  -19اصلی واقع در علی آبادکتول
،خیابان سی متری شمالی ،کوچه امید پانزده بخش  6حوزه ثبت علي آباد كتول به شماره کالسه 1396114412005000084
ردیف -11خانم معصومه قربانی به ش��ناسنامه ش��ماره  3127کدملی  4590447037صادره شاهرود فرزند قنبرعلی در ششدانگ عرصه
و اعیان یک قطعه زمین که در آن احداث بنا ش��ده به مس��احت  153.47مترمربع مفروز و مجزا ش��ده از پالك ش��ماره  -19اصلی واقع
در عل��ی آبادکت��ول خیابان طالقانی ش��مالی خیابان ابراهیمی کوچه ش��کوفه  12بخ��ش  6حوزه ثبت علي آباد كتول به ش��ماره کالسه
1396114412005000181
ردیف  -12آقای امیرکریم کشته به شناسنامه شماره  25992کدملی  3673237950صادره زابل فرزند شیرمحمد در ششدانگ عرصه و اعیان
یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت  105.95مترمربع مفروز و مجزا شده از پالك شماره  -19اصلی واقع در علی آبادکتول
خیابان سی متری شمالی – کوچه امید  20بخش  6حوزه ثبت علي آباد كتول به شماره کالسه 1394114412005000007
ردیف  -13آقای حسین نظری به شناسنامه شماره  146کدملی  2269355059صادره علی آباد فرزند علی در ششدانگ عرصه و اعیان
یک قطعه زمین که در آن احداث بنا ش��ده به مس��احت  108.42مترمربع مفروز و مجزا ش��ده از پالك شماره  -19اصلی (قریه علی آباد)
واقع در علی آباد کتول خیابان مجلس��ی غربی خیابان گلش��هر نبش کوچه بن بس��ت بخش  6حوزه ثبت علي آباد كتول به شماره کالسه
1392114412005000026
ردیف  -14آقای عیسی خسروی نوده به شناسنامه شماره  7کدملی  2269569504صادره علی آباد فرزند ناد علی در ششدانگ عرصه و
اعیان یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت  102.05مترمربع مفروز و مجزا شده از پالك شماره  -19اصلی واقع در علی
آبادکتول خیابان امام رضا نبش خیابان کانال نوده بخش  6حوزه ثبت علي آباد كتول به شماره کالسه 1391114412005001397
ردیف  -15خانم رقیه شیخ نظری به شناسنامه شماره  97کد ملی  2269344596صادره علی آباد فرزند حضرتقلی در ششدانگ عرصه واعیان
یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت  184.86مترمربع مفروز و مجزا شده از پالك شماره  -19اصلی واقع در علی آباد کتول
،خیابان شهید اسمعیل حسینی  ،نبش کوچه الله چهارده بخش  6حوزه ثبت علي آباد كتول به شماره کالسه 1391114412005000273
ردیف  -16آقای حس��ن سنگدوینی به ش��ناسنامه ش��ماره  433كدملي  2120625492صادره گرگان فرزند علی اصغر در شش��دانگ
عرصه و اعیان یک قطعه زمین که در آن احداث بنا ش��ده به مس��احت  144.67مترمربع مفروز و مجزا ش��ده از پالك ش��ماره  19اصلی
واقع در علی آبادکتول  ،خیابان طالقانی شمالی خیابان عباس شهید کوچه گلستان  3بخش  6حوزه ثبت علي آباد كتول به شماره کالسه
1396114412005000215

ردیف  -17آقای سید علی اصغر حس��ینی حسین آباد به شناسنامه ش��ماره  831كدملي  2120508313صادره گرگان فرزند سید محمد
در شش��دانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین که در آن احداث بناش��ده به مس��احت  104.73مترمربع مفروز و مجزا شده از پالك شماره
 -19اصلی واقع در علی آبادکتول  ،خیابان طالقانی شمالی کوچه پست کوچه بن بست دوم بخش  6حوزه ثبت علي آباد كتول به شماره
کالسه 1392114412005000022
ردیف  -18آقای رضا طالعی به شناسنامه شماره  51كدملي  5309819381صادره مهدی شهر فرزند علی اکبر در ششدانگ عرصه واعیان
یک قطعه زمین که درآن احداث بنا شده به مساحت  26.85مترمربع مفروز و مجزا شده از پالك شماره - 19اصلی واقع در علی آباد کتول
خیابان سی متری شمالی نبش کوچه امید  16بخش  6حوزه ثبت علي آباد كتول به شماره کالسه 1397114412005000021
ردیف  -19خانم سمیرا شیخ نظری به شناسنامه شماره  146كدملي  2269409981صادره علی آباد فرزند علی در ششدانگ عرصه و اعیان
یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت  381مترمربع مفروز و مجزا شده از پالك شماره  -19اصلی (قریه علی آباد) واقع درعلی
آباد کتول خیابان طالقانی جنوبی ،کوچه شفق دو بخش  6حوزه ثبت علي آباد كتول به شماره کالسه 1393114412005000320
ردیف  -20خانم فاطمه گرخیل به شناسنامه شماره  1140كدملي  6249637249صادره آزادشهر فرزند حسین
در ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت  146مترمربع مفروز و مجزا شده از پالك شماره  -19اصلی
واقع درعلی آباد کتول ،خیابان آیت کوچه شقایق  15بخش  6حوزه ثبت علي آباد كتول به شماره کالسه1397114412005000052
ردیف  -21آقای حمید محمدی به شناسنامه شماره  3113كدملي  4879355674صادره گنبد فرزند یزدان
در شش��دانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین که در آن احداث بنا ش��ده به مس��احت  118مترمربع مفروز و مجزا ش��ده از پالك شماره
 -19اصلی قریه واقع درعلی آباد کتول ،خیابان آیت ،کوچه بن بس��ت ش��قایق بیس��ت وپنج بخش  6حوزه ثبت علي آباد كتول به شماره
کالسه 1396114412005000163
ردیف  -22آقای محمد رضا قربانی به شناسنامه شماره  24كدملي  4591658910صادره شاهرود فرزند رحیم
در شش��دانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین که در آن احداث بنا ش��ده به مس��احت  40مترمربع مفروز و مجزا ش��ده از پالك ش��ماره
 -19اصلی واقع درعلی آباد کتول خیابان شهید قندی ،نرسیده به جنب مجتمع قصرنوین بخش  6حوزه ثبت علي آباد كتول به شماره
کالسه1397114412005000042
ردیف  -23آقای ولی اله بلوکی به شناسنامه شماره  7كدملي  2269643811صادره علی آباد فرزند نصراله
در شش��دانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین که در آن احداث بنا ش��ده به مس��احت  233.25مترمربع مفروز و مجزا ش��ده از پالك
ش��ماره  -19اصل��ی واقع درعل��ی آباد کتول ،خیابان فرمانداری سابق،کوچه ایثارهش��ت بخش  6حوزه ثبت علي آباد كتول به ش��ماره
کالسه1395114412005000172
ردی��ف  -24آق��ای سید ابوالفضل موسوی به ش��ناسنامه ش��ماره  143كدمل��ي  2269351614صادره علی آب��اد فرزند سید محمد علی
در شش��دانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین که در آن احداث بنا ش��ده به مس��احت  304.95مترمربع مفروز و مجزا ش��ده از پالك
ش��ماره  -19اصلی واقع درعلی آباد کتول ،خیابان ش��هید قندی (قصر)،کوچه مطهرهش��ت بخش  6حوزه ثبت علي آباد كتول به شماره
کالسه1397114412005000182
ردیف  -25خانم پروین یوسفی به شناسنامه شماره  184كدملي  2269359917صادره علی آباد فرزند محمد یوسف
در ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت  220.39مترمربع مفروز و مجزا شده از پالك شماره -19
اصلی واقع درعلی آباد کتول ،کوچه حمام گلشن گلشن  ،4بخش  6حوزه ثبت علي آباد كتول به شماره کالسه139611441200500076
ردیف  -26آقای محمد باقرپارسا به شناسنامه شماره  1125كدملي  2268831442صادره علی آباد فرزند حسین
علی در شش��دانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین که در آن احداث بنا ش��ده به مس��احت  551مترمربع مفروز و مجزا ش��ده از پالك
ش��ماره  -19اصل��ی واق��ع درعلی آب��اد کتول ،خیابان مزرعه ،کوچه بهش��ت بیس��ت بخش  6ح��وزه ثبت علي آباد كتول به ش��ماره
کالسه1396114412005000028
ردیف  -27آقای محمدرضاقره خانی قلی آباد به شناسنامه شماره  100كدملي  2269391845صادره علی آباد فرزند علی در ششدانگ عرصه
و اعیان یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت  59مترمربع مفروز و مجزا شده از پالك شماره  -19اصلی (علی آباد) واقع در
علی آباد کتول ،خیابان مزرعه کوچه بهشت  5بخش  6حوزه ثبت علي آباد كتول به شماره کالسه1395114412005000243
ردیف  -28آقای محمودپلنگ سنگدوینی به شناسنامه شماره  597كدملي  2269116909صادره علی آباد فرزندرمضان
در شش��دانگ عرص��ه و اعی��ان یک قطعه زمین که در آن احداث بنا ش��ده به مس��احت  53.12مترمربع مفروز و مجزا ش��ده از پالك
ش��ماره  -19اصل��ی واق��ع درعلی آب��اد کتول خیاب��ان مزرعه بعداز کوچه بهش��ت  14بخش  6ح��وزه ثبت علي آباد كتول به ش��ماره
کالسه1391114412005001300
ردیف  -29خانم فاطمه سنچولی به شناسنامه شماره  5كدملي  2269765508صادره علی آباد فرزند عباسعلی
در شش��دانگ عرص��ه و اعی��ان یک قطعه زمین که در آن احداث بنا ش��ده به مس��احت  70.83مترمربع مفروز و مجزا ش��ده از پالك
ش��ماره  -19اصلی واقع در علی آباد کتول خیابان آیت ،کوچه ش��قایق بیس��ت و ش��ش بخش  6حوزه ثبت علي آباد كتول به ش��ماره
کالسه1392114412005000389
ردیف  -30آقای جوادشکی به شناسنامه شماره  8كدملي  2269463382صادره علی آباد فرزند علی اکبر در سه دانگ مشاع از ششدانگ
عرصه و اعیان یک قطعه زمین که در آن احداث بنا ش��ده به مس��احت  26.28مترمربع مفروز و مجزا ش��ده از پالك ش��ماره  -29اصلی
(قریه خارکالته )واقع درعلی آباد کتول خارکالته خیابان بهار روبروی رنگ فروشی قاسمی بخش  6حوزه ثبت علي آباد كتول به شماره
کالسه1392114412005000550
ردیف  -31آقای غالمرضا کوهکن به شناسنامه شماره  1902كدملي  4888659036صادره مینودشت فرزند عبداله
در شش��دانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین که در آن احداث بنا ش��ده به مس��احت  240مترمربع مفروز و مجزا ش��ده از پالك شماره
 -29اصل��ی (قری��ه خارکالت��ه )واقع درعلی آباد کت��ول  ،خیابان هنرستان کوچه س��رو  3بخش  6حوزه ثبت علي آباد كتول به ش��ماره
کالسه1396114412005000335
ردیف  -32آقای اسمعیل نصرتی به شناسنامه شماره  2361كدملي  2268843408صادره علی آباد فرزند حسن
در ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت  155.35مترمربع مفروز و مجزا شده از پالك شماره
 -29اصلی (قریه خارکالته ) واقع درعلی آباد کتول  ،خیابان پاسداران  ،خیابان کبودوال  ،کوچه آبشاربیست و نه بخش  6حوزه ثبت علي
آباد كتول به شماره کالسه1397114412005000143
ردیف  -33آقای محمدرضا هادیزاد به شناسنامه شماره  361كدملي  2269496906صادره علی آباد فرزند حسن
در ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت  161.40مترمربع مفروز و مجزا شده از پالك شماره
 -29اصلی (قریه خارکالته ) واقع درعلی آباد کتول  ،خیابان بلوار دانش��گاه کوچه دانش بخش  6حوزه ثبت علي آباد كتول به ش��ماره
کالسه1396114412005000298
ردیف  -34خانم زکیه باباکردی به شناسنامه شماره  36كدملي 2269579135صادره علی آباد فرزند جواد

در شش��دانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین که در آن احداث بنا ش��ده به مس��احت  44.97مترمربع مفروز و مجزا شده از پالك شماره
 -29اصلی (قریه خارکالته )واقع درعلی آباد کتول  ،خیابان شهید مطهری ،کوچه پاساژ باباکردی بخش  6حوزه ثبت علي آباد كتول به
شماره کالسه1392114412005000665
ردیف  -35آقای علی اکبر خیری به شناسنامه شماره  3كدملي  1062352475صادره نیشابور فرزند محمد کاظم در ششدانگ عرصه و
اعیان یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت  309.48مترمربع مفروز و مجزا شده از پالك شماره  -29اصلی (قریه خارکالته
)واقع درعلی آباد کتول خیابان نفت سیاه بخش  6حوزه ثبت علي آباد كتول به شماره کالسه1392114412005000450
ردیف  -36آقای دانیال برزگر به شناسنامه شماره  1070كدملي  2269850971صادره علی آباد فرزند رمضانعلی در ششدانگ عرصه و اعیان
یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت  142.99مترمربع مفروز و مجزا شده از پالك شماره  -29اصلی (قریه خارکالته) واقع
درعلی آباد کتول ،خیابان آیت کوچه شقایق  20بخش  6حوزه ثبت علي آباد كتول به شماره کالسه1397114412005000034
ردیف  -37خانم فاطمه قاسمی تودشکچوئی به شناسنامه شماره  618كدملي  5658934753صادره کوهپایه فرزند محمد علی در ششدانگ
عرصه و اعیان یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت  107.80مترمربع مفروز و مجزا شده از پالك شماره  -29اصلی (قریه
خارکالته ) واقع درعلی آباد کتول  ،خیابان هنرستان بخش  6حوزه ثبت علي آباد كتول به شماره کالسه1396114412005000222
ردیف  -38آقای نورمحمدزنگانه به ش��ناسنامه ش��ماره  2042كدملي  2268839605صادره علی آباد فرزند نورعلی در شش��دانگ عرصه
و اعیان یک قطعه زمین که در آن احداث بنا ش��ده به مس��احت 101.75مترمربع مفروز و مجزا ش��ده از پالك ش��ماره  -29اصلی (قریه
خارکالت��ه )واق��ع درعل��ی آباد کتول  ،خیابان ش��هید میر شمس��ی نبش کوچه معراج  3بخ��ش  6حوزه ثبت علي آباد كتول به ش��ماره
کالسه1397114412005000102
ردیف  -39خانم زهرا لعل راضیه به شناسنامه شماره  3864كدملي  0638218764صادره اسفراین فرزند علی اکبر
در شش��دانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین که در آن احداث بنا ش��ده به مس��احت  137.02مترمربع مفروز و مجزا ش��ده از پالك
ش��ماره  -29اصلی (قریه خارکالته )واقع درعلی آباد کتول ،خیابان آیت ،کوچه ش��قایق ده بخش  6حوزه ثبت علي آباد كتول به ش��ماره
کالسه1397114412005000151
ردیف  -40خانم سکینه مزیدی به ش��ناسنامه ش��ماره  967كدملي  2269075013صادره علی آباد فرزند یوسف در سه دانگ مش��اع از
شش��دانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین که در آن احداث بنا ش��ده به مس��احت  202.42مترمربع مفروز و مجزا ش��ده از پالك شماره
 -29اصل��ی (قری��ه خارکالته )واقع درعلی آباد کتول  ،خارکالته ،خیابان امام حس��ین (ع) بخش  6حوزه ثبت علي آباد كتول به ش��ماره
کالسه1396114412005000345
ردیف  -41آقای حمید محمدی به شناسنامه شماره  83كدملي  2269494121صادره علی آباد فرزند علی در ششدانگ عرصه و اعیان یک
قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت  270مترمربع مفروز و مجزا شده از پالك شماره  -29اصلی واقع درعلی آباد کتول خیابان
بلوار دانشگاه،کوچه دانش هشت  ،کوچه بن بست بخش  6حوزه ثبت علي آباد كتول به شماره کالسه1396114412005000130
ردیف  -42آقای مهدی شکی به شناسنامه شماره  79كدملي  2269910443صادره علی آباد فرزند علی اکبردر سه دانگ مشاع از ششدانگ
عرصه و اعیان یک قطعه زمین که در آن احداث بنا ش��ده به مس��احت  26.28مترمربع مفروز و مجزا ش��ده از پالك ش��ماره  -29اصلی
(قریه خارکالته) واقع درعلی آباد کتول خارکالته خیابان بهار روبروی رنگ فروشی قاسمی بخش  6حوزه ثبت علي آباد كتول به شماره
کالسه1392114412005000551
ردیف  -43آقای علی اکبر شاه حسینی به شناسنامه شماره  49كدملي  2269382692صادره علی آباد فرزند غالمعلی
در ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت  62مترمربع مفروز و مجزا شده از پالك شماره  -29اصلی
(قریه خارکالته )واقع درعلی آباد کتول ،خیابان امام حسین (ع) ،کوچه فرودس پنجاه و یک بخش  6حوزه ثبت علي آباد كتول به شماره
کالسه1394114412005000105
ردیف  -44آقای احمدرضا باباکردی به شناسنامه شماره  43كدملي  2269628624صادره علی آباد فرزند جواد در ششدانگ عرصه و اعیان یک
قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت  34.23مترمربع مفروز و مجزا شده از پالك شماره  -29اصلی (قریه خارکالته )واقع درعلی
آباد کتول خیابان کارخانه پنبه کوچه پاساژباباکردی بخش  6حوزه ثبت علي آباد كتول به شماره کالسه1391114412005001903
ردیف  -45آقای فضل اهلل سمیعی به شناسنامه شماره  12كدملي  4879725633صادره علی آباد فرزند عبدالرسول
در شش��دانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین که در آن احداث بنا ش��ده به مس��احت  45.78مترمربع مفروز و مجزا شده از پالك شماره
 -29اصلی (قریه خارکالته )واقع درعلی آباد کتول  ،خیابان امام رضا(ع) ،روبروی پارک شهر،پاساژسعیدی بخش  6حوزه ثبت علي آباد كتول
به شماره کالسه1391114412005000335
بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکورو عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
آگهی اصالحی
ردیف  -46پرونده کالسه 139560312005004048مربوط به تقاضای آقای مصطفی سعادتی نژاد مبنی بر صدورسند مالکیت ششدانگ
از پالک شماره  -13اصلی واقع در بخش پنج،در میزان و سهم متقاضی سهم اوقاف از قلم افتاده که مقدار  116سهم و  475هزارم سهم
مش��اع از  120سهم شش��دانگ عرصه واعیان که مقدار  3سهم و  525هزارم سهم مشاع از  120سهم ششدانگ آن وقف است ،که بدین
صورت اصالح می گردد.
ردیف  -47پرونده کالسه  1139760312005001185مربوط به تقاضای آقای عبدالحمید باباکردی مبنی بر صدور سند مالکیت ششدانگ
از پالک شماره  – 29اصلی واقع دربخش شش نام پدر متقاضی ابراهیم قید گردیده بودکه نام صحیح پدر متقاضی جواد می باشد  ،که بدین
صورت اصالح می گردد.
ردیف  -48پرونده کالسه  139760312005001187مربوط به تقاضای آقای اسمعیل رجنی مبنی بر صدور سند مالکیت شش��دانگ از
پالک شماره  – 29اصلی واقع دربخش شش نام پدر متقاضی مالک قید گردیده بودکه نام صحیح پدر متقاضی محمدعلی می باشد  ،که
بدین صورت اصالح می گردد.
ردیف  -49پرونده کالسه 139760312005001092مربوط به تقاضای خانم فاطمه مش��ایخی مبنی بر صدور سند مالکیت شش��دانگ از
پالک شماره 6317فرعی از پالک  -29اصلی بخش  6واقع در علی آباد حداول ضلع شرقی ملک از قلم افتاده که شرقا:حد اول به طول 1
متر دیواریست به کوچه دانش  13و حد دوم به طول  25.10متر دیواربه دیوار منزل اله مراد سنچولی می باشد .که بدین صورت اصالح
می گردد.
ضمنا»اعالم می دارد مهلت اعتراض نسبت به آگهی اصالحی یک ماه از تاریخ اولین انتشار آگهی می باشد  .بدیهی است درصورت انقضای
مدت مذکورو عدم وصول اعتراض طبق مقررات اداره ثبت اسنادو امالک علی آباد کتول سند مالکیت به نام متقاضیان صادر خواهد نمود .
عیسی حسن قاسمی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک علی آباد کتول
م.الف 51949 :
تاریخ انتشار نوبت اول :چهار شنبه 1397/12/8
تاریخ انتشار نوبت دوم  :پنجشنبه 1397/12/23

