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پیام تسلیت رییس نصر به مناسبت
درگذشت آیتاهلل هاشمی رفسنجانی

رییس س����ازمان نظام صنفی رایانهای کشور ،طی
پیامی ضایعه درگذشت آیتاهلل هاشمی رفسنجانی،
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام را تسلیت گفت.
بسم اهلل الرحمن الرحیم
انا هلل و انا الیه راجعون
های آیت اهلل هاشمی در جهت بازسازی ،رشد
تالش
و توسعه اقتصاد کشور چه در دوران مسوولیت ایشان
بهعنوان رییس جمهور و چه در مناصب دیگر و تاکید و
حمایتهای بیدریغ ایشان بر تکیه بر توان و مشارکت
بخش خصوصی برای حرک����ت رو به جلوی صنایع
همواره راهگشای توسعه اقتصادی کشور بوده است.
همچنین بینش و درک صحیح ایشان در هموار
ساختن مسیر دانش و آگاهی مردم و بهرهمندی از
مزایای صنعت فناوری اطالعات و ارتباطات و استفاده
از تکنولوژیهای روز دنیا هیچگاه از خاطرهها زدوده
نخواهد شد.
با امید تداوم راه و بینش این عالم فقید ،ارتحال یار
دیرین امام راحل و یاور انقالب اس��ل�امی را از طرف
صنف فناوری اطالعات و ارتباطات کشور به رهبر معظم
انقالب ،مردم انقالبی و خانواده ایشان تسلیت میگویم
و از درگاه خداوند رحمان برای روح بلند و ملکوتی آن
مرحوم رحمت الهی و علو درجات خواستارم.
ناصرعلی سعادت
رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور
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فناوران  -معاون فنی گمرک با اعالم استرداد حقوق ورودی کاالهای صادراتی ظرف  ۱۵روز گفت :کاالهای مربوط به  ۴۷درصد اظهارنامهها بدون کارشناسی وارد
کشور میشود.فرود عسگری افزود :در  40روز اخیر میزان اظهارنامههایی که مشمول کارشناسی مجازی نمیشود ،افزایش پیدا کرده است و چیزی نزدیک به  47درصد
اظهارنامههای ما در گروهی قرار میگیرد که نیازی به کارشناسی ندارد و به کمک سامانههای الکترونیکی مستقیما به صندوق و درب خروج میرود و بارگیری میشود.

با استقرار دبیرخانه کمیته فنی فناوری اطالعات  JTC1در نظام صنفی رایانهای کشور

نصر کشور بازوی سازمان استاندارد در تدوین استانداردهای بینالمللی حوزه  ITشد

سازمان نظام صنفی رایانهای کش���ور ،دبیرخانه رسمی
کمیته فنی مشترک فناوری اطالعات (با نام )ISIRI-ITTC
در ایران شد.
فناوران -ناصرعلی سعادت رییس سازمان نظام صنفی
رایانهای کشور گفت :تاکنون دو دوره از کمیته فنی فناوری
اطالعات (از  1388تا  1391و از س���ال  1392تا )1395
تشکیلشده است .از شهریورماه س���ال جاری ،سازمان
نظام صنفی رایانهای با ارایه یک طرح سهساله موفق شد
از طریق تایید و کسب مجوز از س���ازمان ملی استاندارد
ایران ،دبیرخانه کمیته فنی فناوری اطالعات را در سازمان
متمرکز کند.
رییس سازمان نظام صنفی رایانهای کشور با بیان اینکه
عنوان بازوی فنی
طور رس���می به
سازمان از این پس به
س���ازمان ملی اس���تاندارد ایران در تدوین استانداردهای
بینالمللی حوزه فناوری اطالعات در کش���ور خواهد بود،
گفت :اکنون س���ازمان ،معادل  ISO/IEC JTC1در سطح
بینالمللی بوده و میتواند در تدوین اس���تانداردهای فنی
فناوری اطالعات در سطح بینالمللی ایفای نقش کند.
در دوره س���وم کمیته فنی فناوری اطالعات ناصرعلی
عنوان
س���عادت بهعنوان رییس کمیت���ه ،آزاده داننده به

سعادت :اکنون
سازمان نصر کشور
معادلISO/IEC JTC1
در سطح بینالمللی
بوده و میتواند در
تدوین استانداردهای
فنی فناوری اطالعات در
سطح بینالمللی ایفای
نقش کند

نایبرئیس و علی آذرکار دبیر کمیته معرفی شدند.
سعادت در جایگاه کمیته فنی فناوری اطالعات توضیح
داد :کمیته فنی فناوری اطالعات متناظر ،ISO/IEC JTC1
مهمترین نهادی که توسط س���ازمان بینالمللی استاندارد
المللی الکتروتکنیک ( )IECبهمنظور
( )ISOو سازمان بین
تدوین استانداردهای حوزه فناوری اطالعات از سال 1987
تشکیلشده ،در سطح ملی است .فعالیت اصلی این کمیته،
ایجاد زیرساختهای الزم فنی برای مشارکت متخصصان
داخلی در تدوین اس���تانداردهای بینالمللی حوزه فناوری
اطالعات اس���ت .او به فعالیت و مشارکت موثر کمیسیون

ای
اس���تاندارد و تدوین مقررات سازمان نظام صنفی رایانه
استان تهران در فعالسازی این کمیته پرداخت.
ای کشور با بیان اینکه
رییس سازمان نظام صنفی رایانه
دورههای کمیته فنی فناوری اطالعات سهس���اله بوده و
اکنون س���ومین دوره این کمیته آغاز شده ،گفت :در دور
نخست متاسفانه کمیته دستاورد چندانی نداشت و ایزو نیز
سطح مشارکت آن را از  Pبه  Oتنزل داد .یکی از اهداف
هیا ترییسه ،تالش برای ارتقای مجدد کمیتههای فرعی
آن به  Pاست.
وی افزود :با توجه به ارتباطات تنگاتنگ س���ازمان نظام
ای استان تهران با سازمان ملی استاندارد ایران
صنفی رایانه
و در پی عدم انجام فعالیتهای مش���خصی در دوره اول،
کمیسیون استاندارد و تدوین مقررات پیشنهاد فعالسازی
مجدد آن را در دیماه س���ال  91تهی���ه و پس از تایید
رییس کمیته ،به سازمان ملی استاندارد ایران ارایه کرد.
پس از طی مراحل مختلف و تایید دبیرخانه کمیته ملی
رییسه دوره دوم از طریق انتخابات
استانداردهای ایزو ،هیات
در اواخر مهرماه  1392شکل گرفت.
س���عادت در این خصوص ادامه داد :در این انتخابات
محمدرضا میراس���کندری به نمایندگی از سازمان فناوری

اطالعات بهعنوان رییس ،مرتض���ی مهدوی به نمایندگی
رییس و آزاده داننده به
عنوان نایب
از س���ندیکای افتا به
نمایندگی از سازمان نظام رایانهای استان تهران بهعنوان
دبیر برگزیده شدند.
رییس س���ازمان نظام صنفی رایانهای کش���ور با بیان
ضرورت فعالیت کمیته فنی فناوری اطالعات افزود :فعاالن
و کارشناس���ان حوزه فناوری اطالع���ات (تولیدکنندگان،
فروشندگان ،خریداران ،بخشهای دولتی ،دانشگاهی و)...
میتوانند از طریق مشارکت در این کمیته ،در فرآیند تدوین
استانداردهای بینالمللی این حوزه مشارکت داشته باشند.
س���عادت بر بیان اینکه این کمیته ،پل ارتباطی میان
متخصصان داخلی و خارجی در حوزه تدوین استانداردهای
بینالمللی حوزه فناوری اطالعات است ،ادامه داد :از طریق
مشارکت در  ،ISIRI/ITTسازمان ملی استاندارد ایران در
حوزه تدوین و اشاعه اس���تانداردهای فناوری اطالعات نیز
تواند متخصصان داخلی
تر خواهد شد .این مشارکت می
فعال
های جدید فناوری اطالعات در سطح جهانی آشنا
را با حوزه
المللی
کرده و سطح تعامالت را با متخصصان و خبرگان بین
توانند نیازهای
برآن ،کارشناسان داخلی می
ارتقا دهد .عالوه
داخلی را نیز در تدوین استانداردهای بینالمللی لحاظ کنند.

طرح

تعریف  ۶۰۰طرح توسعه فناوری
و تجاری سازی

معاون توس���عه فناوری معاونت علمی با اعالم
تعریف  ۶۰۰طرح توسعه فناوری و تجاریسازی
در دو سال اخیر در معاونت توسعه فناوری گفت:
حاصل تالش این ستادها در دوسال اخیر ،تعریف
حدود  ۶۰۰طرح توسعه فناوری و تجاریسـازی
در حـوزههـای مـرتبط بـا اولویتهای نقشه جامع
علمی کشور است.
فناوران -علی وطنی افزود :بس���یاری از این
هـای کـالن ملـی و بـا
ها در سطح پـروژه
پروژه
رویکرد بازار محور تعریف شده و درنتیجه به منظور
سـازی و کـاربردی بـودن طـرحهـا
تضمین تجاری
بـا اسـتفاده از مـدل تسهیالت حمایت شدهاند.
معاون توسعه فناوری معاونت علمی ادامه داد:
عالوهبراین تالش شده است با شکلدهی نهادهای
تخصصی با حداکثر استفاده از ظرفیتهای موجـود
کشـور ،حـوزههـای اولویتدار با تمرکز ساختاری
یک
اختصار مروری بر عملکرد هر
پیگیری شود که به
از این نهادها میشود.

استرداد حقوق ورودی کاالهای
صادراتی ظرف  ۱۵روز
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با هماهنگی معاونت علمیوفناوری ریاستجمهوری انجام میشود

شهرکصنعتی

ورود دولت به موضوع ساماندهی فعالیت فینتکها
وفناوری
زودی و ب���ا حمایت معاون���ت علمی
ها ب���ه
تک
فعالیت فین
شود.
جمهوری و نظارت بانک مرکزی ساماندهی می
ریاست
فناوران -علیرضا دلیری ،معاون توس���عه مدیری���ت و منابع معاونت
ها
تک
جمهوری درباره حمایت معاونت علمی از فین
وفناوری ریاست
علمی
بنیان که
گفت :با توجه به اختصاص یک بند از نظ���ام تامین مالی دانش
ش���ود ،بانک مرکزی مسوولیت تدوین
تازگی تدوین و تقدیم دولت می
به
ها را دارد ،اما از طرفی با توجه به اینکه
دستورالعمل برای فعالیت این شرکت
توانند از این
های جدید است و مردم می
ها براساس فناوری
تک
فعالیت فین
تر و با اطمینان بیشتری خدمات خود را دریافت کنند؛
تر و سریع
طریق سهل
لذا این موضوع مورد توجه و حمای���ت معاونت علمی قرار گرفت؛ زیرا این
بنیان است.
های دانش
ها جدید و براساس فعلیت
فناوری
های جدید
ها فناوری
تک
ها گفت :فین
تک
وی درباره جزییات فعالیت فین
وکارهای اینترنتی خدمات
اندازی کسب
عرصه مالی هستند که پس از راه
شود و در اصل اینها
ها انجام می
تک
کارها توسط فین
و
مالی برای این کسب

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
مرحله سی و ششم
برابر آراء صادره هیــات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نور تصرفات مالکانه و
بالمعارض متقاضیان ذیل محرز گردیده اســت لذا به منظور اطالع عموم مراتب
در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که اشخاص نسبت به
صدور ســند مالکیت متقاضیان ذیل اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ
انتشــار اولین آگهــی به مدت دو ماه اعتــراض خود را به این اداره تســلیم و
پس از اخذ رســید ،ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم دادخواست خود را به مراجع
قضایی تقدیم نمایند.
قریه امیرآباد پالک یک اصلی بخش  10ثبت نور
 2206فرعی آقای عباس عزت پناه ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان
به مساحت  219/24متر مربع خریداری بالواسطه از اکبر رحیمی مالک عادی
 2207فرعــی آقای وحید زاغ پشــت نیتل ششــدانگ یــک قطعه زمین با
ســاختمان به مســاحت  214/52متر مربع خریداری بالواســطه از علی رحیمی
مالک عادی
قریه ایزدشهر پالک  2اصلی بخش  10ثبت نور
 3063فرعی از  1550فرعی آقای احســان عزت پناه ششدانگ یک قطعه
زمین با ساختمان به مساحت  1662/97متر مربع مالک رسمی
 3064فرعی از  682فرعی آقای حسینعلی فالح ششدانگ یک قطعه زمین
با ساختمان به مساحت  369/08متر مربع مالک رسمی
قریه رستمرود پالک  3اصلی بخش  10ثبت نور
 3498فرعی آقای جواد جلیلی ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یک قطعه
زمین با ســاختمان به مســاحت  5489/44متر مربع به ارث رســیده از قربان
جلیلی مالک عادی
 3498فرعی آقای محمد صادقی پور محالتی سه دانگ مشاع از ششدانگ
یــک قطعه زمیــن با ســاختمان بــه مســاحت  5489/44متر مربــع خریداری
بالواسطه از سیدابوالفضل هاشمی مالک عادی
 3499فرعی آقای مهرداد تیرنیتلی ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یک
قطعه زمین با ســاختمان به مساحت  199/65متر مربع خریداری بالواسطه از
سیده زهرا علی نقیپور مالک عادی
 3499فرعی آقای علی تیرنیتلی ســه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه
زمین با ســاختمان به مساحت  199/65متر مربع خریداری بالواسطه از سیده
زهرا علی نقیپور مالک عادی
شهر نور پالک  4اصلی بخش  10ثبت نور
 15379فرعی خانم فاطمه اقبالی ششــدانگ یک قطعه زمین با ســاختمان
به مســاحت  374/91متر مربع خریداری بالواســطه از علی گــدا اقبالی مالک
عادی
 15380فرعــی آقای زینالعابدین محمدی ششــدانگ یــک قطعه زمین با
ساختمان به مساحت  456/80متر مربع واگذاری از مسیح محمدی مالک عادی
 15421فرعی آقای محسن صادقی ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان
به مســاحت  241/48متر مربع خریداری بالواسطه از نصرت اله صادقی مالک
عادی
 15422فرعــی آقــای قدرتاله مقصودی ششــدانگ یک قطعــه زمین با
ساختمان به مساحت  262/70متر مربع خریداری بالواسطه از خورشید قدیر
مالک عادی
 15423فرعی آقای علی محمدی ســه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه
زمین با ساختمان به مساحت  33/38متر مربع خریداری بالواسطه از رضا علی
محسنی مالک عادی
 15423فرعی آقای خدیجه عیســی پور سه دانگ مشاع از ششدانگ یک
قطعه زمین با ســاختمان به مســاحت  33/38متر مربع خریداری بالواســطه از
علی محمدی مالک عادی
 15426فرعی خانم ســعیده بطوئی قزوینی ششــدانگ یک قطعه زمین با
ســاختمان به مســاحت  257/15متر مربع خریداری بالواسطه از مجید اسدی
مالک عادی
 15427فرعی خانم شهربانو چاکری ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان
به مساحت  282/33متر مربع خریداری بالواسطه از ایرج ذکوی مالک عادی
قربه عباسا پالک  6اصلی بخش  10ثبت نور
 1396فرعی آقای ارســالن محمدی گمینی ششــدانگ یــک قطعه زمین با

شوند.
ها یا فروشندگان کاال می
ها با شرکت
واسطه بانک
ها درکشور
دلیری با بیان اینکه مدت کوتاهی از آغاز فعالیت این شرکت
رسانی کمک شایانی
گذرد ،گفت :پیشرفت تکنولوژی و سرعت خدمات
می
کند و این امر در تمام دنیا اجرایی شده و در کشور ما
به کسب و کار می
تک کار خود را آغاز
نیز در مدت کوتاهی بیش از  20شرکت یا مجموعه فین
اند.
کرده و بیزینس موفقی داشته
معاون توسعه مدیریت و منابع معاونت علمی اظهار کرد :اکنون قوانین
ها تعریف نشده ،به همین دلیل ممکن است آنها
تک
خاصی برای فعالیت فین
در آینده برای ادامه فعالیت خود با مشکالتی مواجه شوند به همین منظور
فعالیت آنها باید ساماندهی شود.
دلیری گفت :پس از برگزاری جلسات مشترک بانک مرکزی و معاونت
های آنها باید
ها به این نتیجه رسیدیم که فعالیت
تک
علمی و نمایندگان فین
در یک چارچوب خاص بررسی و تعریف شود که در این میان معاونت علمی
عنوان متولی امور مالی
های جدید و بانک مرکزی به
متولی حمایت از فناوری

ســاختمان به مساحت  318/26متر مربع خریداری بالواسطه از رجبعلی مال مالک
عادی
قریه خوریه پالک  10اصلی بخش  10ثبت نور
 547فرعی آقای ســیدمحمود موسوی ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان
به مســاحت  313/78متر مربع خریداری بالواسطه از سید حسین موسوی مالک
عادی
قریه سلیاکتی پالک  16اصلی بخش  10ثبت نور
 931فرعــی آقای صدیقه رنجبر ششــدانگ یک قطعه زمین با ســاختمان به
مساحت  200متر مربع خریداری بالواسطه از عارف نیکنژاد مالک عادی
 936فرعی آقای رامین رضا پور ششــدانگ یک قطعه زمین با ســاختمان به
مساحت  229/59متر مربع خریداری بالواسطه از منصور راعی مالک عادی
 937فرعی آقای رامین رضا پور ششــدانگ یک قطعه زمین با ســاختمان به
مساحت  220/44متر مربع خریداری بالواسطه از منصور راعی مالک عادی
 938فرعی آقای رامین رضا پور ششــدانگ یک قطعه زمین با ســاختمان به
مساحت  283/44متر مربع خریداری بالواسطه از بهادر رضاپور مالک عادی
قریه رویان پالک یک اصلی بخش  6الحاقی ثبت نور
 1932فرعــی آقــای خانــم نداآصفی ششــدانگ اعیان یک قطعــه زمین به
مساحت  995متر مربع خریداری بالواسطه از افشین روحانی مالک عادی
 1933فرعی از  1731آقای کمیل خاکپور ســه دانگ مشاع از ششدانگ یک
قطعه زمین با ساختمان به مساحت  279/25متر مربع مالک رسمی
 1933فرعی از  1731آقای جعفر عال سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه
زمین با ساختمان به مساحت  279/25متر مربع مالک رسمی
قریه رویان پالک  2اصلی بخش  6الحاقی ثبت نور
 1286فرعــی خانم گنوش بارســیقیان اعیان ششــدانگ یــک قطعه زمین با
ســاختمان به مســاحت  294/80متر مربع خریداری بالواسطه از یحیی دیوساالر
مالک عادی
قریه چالسیو پالک  4اصلی بخش  6الحاقی ثبت نور
 162فرعــی خانــم ملوک احمدی ششــدانگ یک قطعه زمین با ســاختمان به
مساحت  356/15متر مربع خریداری بالواسطه از وحید احمدی مالک عادی
 163فرعی آقای اســمعیل زارعی ششــدانگ یک قطعه زمین با ساختمان به
مساحت  629/76متر مربع خریداری بالواسطه از قربان رهنما مالک عادی
 164فرعی خانم نازنین امام جمعه ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان به
مساحت  962/40متر مربع خریداری بالواسطه از نوید امام جمعه مالک عادی
 165فرعی خانم نازنین امام جمعه ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان به
مساحت  414/40متر مربع خریداری بالواسطه از نوید امام جمعه مالک عادی
 166فرعــی خانم اعظم دهرویه ششــدانگ یک قطعه زمین با ســاختمان به
مساحت  238/43متر مربع خریداری بالواسطه از حمزه چاشمی مالک عادی
 167فرعــی خانــم فریــده مطهــری فریمانــی ششــدانگ یک قطعــه زمین با
ســاختمان بــه مســاحت  1825/18متر مربع خریــداری بالواســطه از محمدرضا
اردشیر الریجانی مالک عادی
 168فرعــی آقــای محمدمهــدی ناطــق نوری ششــدانگ یک قطعــه زمین با
ســاختمان به مســاحت  523/65متر مربــع خریداری بالواســطه از قربان رهنما
مالک عادی
 169فرعــی آقــای محمدمهــدی ناطــق نوری ششــدانگ یک قطعــه زمین با
ســاختمان به مســاحت  651/50متر مربــع خریداری بالواســطه از قربان رهنما
مالک عادی
 170فرعــی آقــای محمدمهــدی ناطــق نوری ششــدانگ یک قطعــه زمین با
ســاختمان به مســاحت  517/17متر مربــع خریداری بالواســطه از قربان رهنما
مالک عادی
 171فرعــی آقــای قربان رهنما ششــدانگ یک قطعه زمین با ســاختمان به
مســاحت  377.20متر مربع خریداری بالواســطه از محمدمهــدی ناطقنوری مالک
عادی
قریه کالج پالک  14اصلی بخش  6الحاقی ثبت نور
 61فرعی آقای غالم حسن دیوساالر ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان به
مساحت  363متر مربع خریداری بالواسطه از الهیار ساالر مالک عادی
 62فرعی آقای حســین دیوســاالر ششــدانگ یک قطعه زمین با ساختمان به
مساحت  295/31متر مربع خریداری بالواسطه از البنین ساالر مالک عادی
قریه دینگوه پالک  39اصلی بخش  6الحاقی ثبت نور
 31فرعی آقای حســین اقبال مقدم ششــدانگ یک قطعه زمین با ســاختمان
به مســاحت  279/16متر مربع خریــداری بالواســطه از عبدالباقی اقبال مقدم

کشور توافق کرده و دستورالعملی تهیه شد تا با همکاری خود نمایندگان
تک بتوانند تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت کنند.
فین
معاون توسعه مدیریت و منابع معاونت علمی با بیان اینکه مدت کمی از
گذرد ،یادآور شد :با توجه به خودجوش بودن
ها می
تک
زمان آغاز به کار فین
های
افزارهای جدید در فعالیت
ها و نرم
ها و اینکه فناوری
فعالیت این شرکت
شود و وقتی چیزی شکل گرفت و ساماندهی
خود انجام می
بازرگانی خودبه
اولیه در بخش خصوصی انجام گرفت ،دولت باید ورود پیدا کند و ش���کل
قانونی به آن بدهد.
تک در ششمین همایش بانکداری
دلیری به برگزاری پنل اختصاصی فین
الکترونیکی پرداخت و گفت :یکی از محورهای اصلی این همایش موضوع
عنوان نماینده
ها بود که در میزگرد اختصاصی که با حضور من به
تک
فین
معاونت علمی ،نماینده بانک مرکزی ،نماینده سازمان فناوری اطالعات و
تک برگزار شد ،مزایا و معایب آن بررسی شد
های فین
نمایندگان شرکت
که خروجی مثبتی داشت.

مالک عادی
قریه گلندرود پالک  42اصلی بخش  6الحاقی ثبت نور
 176فرعــی آقــای جعفــر نائیج ششــدانگ یک قطعــه زمین با ســاختمان به
مساحت  615/45متر مربع خریداری بالواسطه از کیانوش نائیج مالک عادی
 177فرعــی آقای کیانوش نائیج ششــدانگ یک قطعه زمین با ســاختمان به
مساحت  414/31متر مربع خریداری بالواسطه از داود ادیب مالک عادی
 178فرعی خانم ایران بزرگ حداد ســه دانگ مشــاع از ششدانگ یک قطعه
زمین با ســاختمان به مســاحت  1064/65متر مربع خریداری بالواسطه از ناصر
دیوساالر مالک عادی
 178فرعی آقای اسماعیل نیل چیان سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه
زمین با ســاختمان به مســاحت  1064/65متر مربع خریداری بالواسطه از ناصر
دیوساالر مالک عادی
قریه سراسب پالک  20اصلی بخش  5یالرود ثبت نور
 398فرعی از  167فرعی آقای مظاهر ثقفی جمشــیدی ششــدانگ یک قطعه
زمین با ســاختمان به مساحت  1265/61متر مربع خریداری بالواسطه از حسین
ثقفی مالک رسمی
قریه بلده پالک  14اصلی بخش  7ثبت نور
 1177فرعــی آقــای عبــاس ســلطان احمدی ششــدانگ یک قطعــه زمین با
ســاختمان به مساحت  33/98متر مربع خریداری بالواسطه از حسین تاژور مالک
عــادی بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عــدم وصول اعتراض طبق
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر
به دادگاه نخواهد شد .م الف 9508857
تاریخ انتشار نوبت اول 1395/10/22
تاریخ انتشار نوبت دوم 1395/11/6
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان نور
آگهی تحدید حدود
در اجــرای تبصــره  13قانــون تعییــن و تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و
ســاختمانهای فاقد ســند رســمی و مــاده  - 13آییننامه اجرایــی آن برابر رأی
صادره هیئت رسیدگی بدینوســیله عملیات تحدید حدود پالکهای ثبتی ذیل در
تاریخهــای مقرر در محل وقوع ملک بعمل خواهد آمد لذا مالکین و اشــخاصی که
دارای حقوق ارتفاقی نســبت به ملک مورد تقاضا دارند دعوت میشــود در محل
وقوع ملک حضور بهم رسانند.
امالک متقاضیان واقع در میانگله پالک  - 40اصلی بخش 18
آقــای صمــد وکیلی ششــدانگ یــک قطعــه زمین با بنــای احداثی بمســاحت
 329/77متر مربع ساعت  8صبح مورخ 95/11/16
امالک متقاضیان واقع دروالشد پالک  - 54اصلی بخش 18
آقای احســان و بهنام و ایمان شــهرت همگی پناهی والشــدی هر یک نســبت
به  2ســهم از  6ســهم  5دانگ و  20سیر مشاع عرصه بانضمام ششدانگ اعیانی
یــک قطعه زمین بابنــای احداثی بمســاحت  5841/06متر مربع ســاعت  8صبح
95/11/16
امالک متقاضیان واقع در نیم چاه پالک  - 55اصلی بخش 18
آقای محمدعشــری مزدی ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداث بمساحت
 180متــر مربع ســاعت  8صبح مــورخ  95/11/16آقای روحالــه غالمی آکردی
ششــدانگ یک قطع زمین با بنای احداث بمســاحت  87/54متر مربع ســاعت 8
صبح مورخ 95/11/16
آقــای محمدباقر زارعی ســورکی ششــدانگ یــک قطعه زمین بابنــای احداث
بمساحت  285/43متر مربع ساعت  8صبح مورخ 95/11/17
امالک متقاضیان واقع در نکا پالک  - 57اصلی بخش 18
آقای محمدباقر ابراهیمی ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداث بمساحت
 174/94متر مربع ساعت  8صبح مورخ 95/11/17
آقــای مقــداد احمدی ششــدانگ یــک قطعه زمین بــا بنای احداث بمســاحت
 118/92متر مربع ساعت  8صبح مورخ 95/11/17
آقــای غفارعلی معافی ششــدانگ یک قطعــه زمین با بنای احداثی بمســاحت
 158/45متر مربع ساعت  8صبح مورخ 95/11/17
آقای حســین شــیخی ششــدانگ یک قطعه زمین بــا بنای احداثی بمســاحت
 108/50متر مربع ساعت  8صبح مورخ 95/11/17
آقــای عســکر صادقی گلــوردی ششــدانگ یک قطعــه زمین با بنــای احداثی
بمساحت  197/15متر مربع ساعت  8صبح مورخ 95/11/18
آقــای ابراهیــم خرم والشــدی ششــدانگ یک قطعــه زمین با بنــای احداثی
بمساحت  97/82متر مربع ساعت  8صبح مورخ 95/11/18

مدیرعام��ل ش��رکت
ش��هرکهای صنعتی تهران
با اعالم اصالح شهرسازی و
س��اماندهی هشت شهرک
صنعتی خصوصی در استان
تهران گفت :این شهرکها بدون
طراحی و یکشبه در دولت
قبل مصوب شدند.
ایسنا -محمدرضا قاهری
بدر افزود :براساس ابالغ معاون
عمرانی استاندار تهران طی
دستورالعملی قرار بر این شده
نقشههای اجرایی این هشت
شهرک تهیه تا اصالح آنها
توسط معاونت برنامه و بودجه
مدنظر قرار گی��رد؛ بنابراین
ساماندهی این هشت شهرک
کلی��د خ��ورده و در انتظار
اصالحیه مهندس مشاور است.

آقای عباس اکبرزاده ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی بمساحت
 135/98متر مربع ساعت  8صبح مورخ 95/11/18
خام مرتضی و حبیب قلیزاده هر یک نســبت به  3دانگ از ششدانگ یک
قطعه زمین با بنای احداثی بمســاحت  151/83متر مربع ساعت  8صبح مورخ
95/11/18
آقای سیداســماعیل موســوی آبلوئی ششــدانگ یک قطعه زمیــن با بنای
احداثی بمساحت  39/73متر مربع ساعت  8صبح مورخ 95/11/19
آقــای محمدکاظــم ملــک باال ششــدانگ یک قطعــه زمین با بنــای احداثی
بمساحت  235/78متر مربع ساعت  8صبح مورخ 95/11/19
خانم شهربانو خدادادی ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی بمساحت
 99/18متر مربع ساعت  8صبح مورخ 95/11/19
آقای جان علی قلندری ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی بمساحت
 210/39متر مربع ساعت  8صبح مورخ 95/11/19
آقای قســمت اله راجی تنهابادی ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی
بمساحت  889/46متر مربع ساعت  8صبح مورخ 95/11/20
خانــم ســیده لبابه موســوی ششــدانگ یک قطعــه زمین با بنــای احداثی
بمساحت  184/75متر مربع ساعت  8صبح مورخ 95/11/20
خانم صدیقه و کلثوم ابراهیمی هر یک نســبت به  3دانگ از ششــدانگ
یک قطعه زمین با بنای احداثی بمســاحت  123/31متر مربع ســاعت  8صبح
مورخ 95/11/20
خانم فائزه جانینژاد ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی بمســاحت
 106/56متر مربع ساعت  8صبح مورخ 95/11/20
آقای حمیدرضا سیدی ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی بمساحت
 275/60متر مربع ساعت  8صبح مورخ 95/11/21
آقــای رمضانعلی عالیشــاهی ششــدانگ یک قطعــه زمین با بنــای احداثی
بمساحت  176/71متر مربع ساعت  8صبح مورخ 95/11/21
آقــای وحید جعفری زرندینی ششــدانگ یک قطعه زمین بــا بنای احداثی
بمساحت  42/08متر مربع ساعت  8صبح مورخ 95/11/21
آقــای ولــی الــه خلیلی پاجی ششــدانگ یک قطعــه زمین با بنــای احداثی
بمساحت  393/59متر مربع ساعت  8صبح مورخ 95/11/21
آقای صالح افشــار ششــدانگ یک قطعــه زمین با بنای احداثی بمســاحت
 41/51متر مربع ساعت  8صبح مورخ 95/11/23
آقــای رحمان دارابی ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی بمســاحت
 395/85متــر مربع ســاعت  8صبح مورخ  95/11/23آقــای ابراهیم اژکان
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی بمساحت  201/90متر مربع ساعت
 8صبح مورخ 95/11/23
آقــای تقــی و حبیــب ترابی ابلوئــی هر یک نســبت به  3دانگ مشــاع از
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی بمساحت  205/81متر مربع ساعت
 8صبح مورخ 95/11/23
آقای ســیدخالق قلعه ســری ششــدانگ یک قطعــه زمین با بنــای احداثی
بمساحت  36901/35متر مربع ساعت  8صبح مورخ 95/11/24
آقای محمدعلی دهقان ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی بمساحت
 114/43متر مربع ساعت  8صبح مورخ 95/11/24
آقــای ســلمان آزاد نــوذری ششــدانگ یک قطعــه زمین با بنــای احداثی
بمساحت  186/73متر مربع ساعت  8صبح مورخ 95/11/24
آقــای امراله راجی شــهنازی ششــدانگ یــک قطعه زمین با بنــای احداثی
بمساحت  335/73متر مربع ساعت  8صبح مورخ 95/11/24
آقــای محمودعلــی تصادقی ششــدانگ یک قطعــه زمین با بنــای احداثی
بمساحت  152/48متر مربع ساعت  8صبح مورخ 95/11/25
آقای احمد پاشــایی ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی بمســاحت
 163/38متــر مربــع توضیح اینکه مســاحت ملــک از  200/50متر مربع به
 163/38متر مربع کاهش یافته است ساعت  8صبح مورخ 95/11/25
آقای محمدمهدی شــیخ ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی بمساحت
 384/35متر مربع ساعت  8صبح مورخ 95/11/25
آقای روحاله علی بیکی ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی بمساحت
 271/57متر مربع ساعت  8صبح مورخ 95/11/25
آقای فرجاله طوســی ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی بمساحت
 154/08متر مربع ساعت  8صبح مورخ  95/11/25م الف 9508850
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