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شب قدر
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»َلیَلُة الَقدِر َخیٌر ِمن  أ

هیجدهــم مــاه مبــارک رمضــان، روزی اســت 
قلــب  بــزرگ  اندوهــی  برســد،  شــب  بــه  وقتــی  کــه 
امــت اســام را می فشــارد؛ زیــرا ســحرگاهش مــوالی 
عبــادت  محــراب  در  علیه الســام  علــی   متقیــان 
و نمــاز ضربــت می خــورد و ایــن شــب را شــب قــدر 

دانســته اند. 
ج تریــن  پرار شــریف ترین،  بزرگ تریــن،  قــدر  شــب 
ــت.  ــان اس ــه زم ــب ها در چرخ ــِن ش ــز و رازتری ــر رم و پ
شــب  ایــن  دربــاره  گفتــن  ســخن  کــه  راســتی  بــه 
کــه بــه فرمــوده  مبــارک، بســیار مشــکل اســت. شــبی 
بــه  رمضــان  مــاه  قلــب  صــادق)ع(،  امــام  حضــرت 

می آیــد.  شــمار 
و  کــه دل عاشــقان  اســت  ایــن چــه شــب عزیــزی 

ربــوده... را  دوســت  کــوی  ســالکان 
ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید
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گروه فوالد مبارکه: مدیر عامل 

 افزایش نیاز به ورق های فوالدی
کی ازرونق اقتصادی   حا

صفحه 12کشور است

کل فرهنگ و ارشاد اسالمی  مدیر 
کرد: کید   استان اصفهان تا

 نقش مهم رسانه ها در توسعه 
و ارتقای فرهنگ و دانش عمومی

صفحه 12

آمریکا و اذنابش داعش بین المللی هستند
در صفحه سیاست )2( بخوانید

رئیس قوه قضائیه:

نایب رئیس انجمن سنگ آهن ایران هشدار داد:

 معادن کشور
 در آستانه سقوط

صفحه  3

روزنامه برگزیده فرهنگستان زبان و ادب فاریس

صاحبان محترم مشاغل
نوبت چهارم

سامانه  طریق  از  مالیات  پرداخت  و  مالیاتی  اظهارنامه  الکترونیکی  ارائه   مهلت 

www.tax.gov.ir حداکثر تا پایان خردادماه سال جاری می باشد.
گروه بندی صاحبان مشاغل

قبل از اصالح قانون مالیات ها در 94/4/31، صاحبان مشاغل طبق ماده 95 ق.م.م مشمول بندهای الف، 
ب و ج می شدند که مشموالن بندهای الف و ب در ماده 96 قانون مذکور تصریح شده بود؛ اما بعد از 
اصالحیه ماده 96 حذف و صاحبان مشاغل در گروه های اول، دوم و سوم گروه بندی شدند که به استناد 
ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 95 ق.م.م این گروه بندی بر اساس شاخص ها و معیارهایی از قبیل نوع 
و یا حجم فعالیت صورت می گیرد که طبق ماده مذکور برخی مشاغل از جمله دارندگان کارت بازرگانی و 
صاحبان کارخانه ها و واحدهای تولیدی و بهره برداران معادن دارای جواز تاسیس و پروانه بهره برداری از 

وزارتخانه های ذیربط در زمره گروه اول قرار دارند.
 مودیان محترم مالیاتی جهت ارائه اظهارنامه مالیات عملکرد خود میتوانند به دفاتر پیشخوان خدمات 

دولت، کافی نت ها، دفاتر پست در سطح استان مراجعه فرمائید.

روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان م الف 45076

تجدیدآگهی مناقصه عمومی
نوبت اول

شهرداری زرین شهر  به استناد بودجه عمرانی مصوب سال 1396 خود در نظر دارد نسبت 
اولیه  اعتبار  با  آماده سازی معابر شهرک مشاغل شهری زرین شهر  اجرای عملیات  به 

4.000.000.000 ریال از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید؛ لذا از متقاضیان واجد شرایط 

تاریخ  از  بیشتر  اسناد مناقصه و کسب اطالعات  آید جهت دریافت  به عمل می  دعوت 

انتشار تا پایان وقت اداری مورخ 96/4/7 به شهرداری زرین شهر مراجعه نمایند.

جواد جمالی - شهردار زرین شهر

| پیش بینی برداشت 40 هزار تن 
جو در چهارمحال و بختیاری  

صفحه 3

| ارسال الکترونیکی صورت 
گامی در جهت   معامالت، 

پویایی نظام مالیاتی  صفحه 3

 | داروهای الغری و زیبایی 
عامل افزایش اعتیاد زنان  صفحه 11

معاون برنامه ریزی شهرداری اصفهان خبر داد: 

| تهیه نقشه توصیفی شهر 
اصفهان  صفحه 4

کرد: سازمان حمایت از مصرف کنندگان اعالم 

| پیامک ارزان می شود  صفحه 3

اخبار روز
نگاهی به دستمزدهای نجومی در سینما

 وقتی پای پول
 در میان است

صفحه 10

در صفحه سیاست )2( بخوانید

کمیسیون امنیت ملی: رئیس 

ح مقابله با سنای آمریکا   طر
به زودی نهایی می شود

و  ملی  امنیت  کمیسیون  رئیس  بروجردی،  عاءالدین 
سیاست خارجی در مجلس شورای اسامی، در پاسخ به 

ح... سؤالی مبنی بر اینکه چرا مجلس با وجود طر

آگهی مناقصه عمومی
کت  آب و فاضالب استان اصفهان  �ش

)سهامی خاص(

نوبت اول

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد از طریق مناقصه خرید ذیل را مطابق جدول زیر از فروشنده 
ذیصالح انجام دهد. 

 مبلغ  تضمین
)ریال( نوع بودجه موضوع مناقصه شماره مناقصه

502.250.000 عمرانی
خرید لوله پلی اتیلن دو جداره فاضالبی کاروگیت کوپلر سر خود در اقطار : 

500،400،300،250،200 میلیمتر جهت مناطق: خوراسگان - شاهین شهر
96-2-80

مهلت تحویل اسناد مناقصه به دبیرخانه خریدار: تا ساعت 15:30 روز شنبه مورخ 1396/04/03 
گشایش پاکات مناقصه: از ساعت 08:00 صبح روز یکشنبه مورخ 1396/04/04

محل دریافت اسناد مناقصه:  
 پایگاه اینترنتی www.abfaesfahan.ir   تلفن: 031-36680030 

www.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شماره تلفن:  031-36680030 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

گهی روزنامه کیمیای وطن 4-95013701جذب آ



یادداشت
به قلم سردبیر

ادخال سرور از نگاه امام رضا)ع(                                   
ــد کســانی  ــه فرمودن ــام معصــوم)ع( اســت ک از ام
نشــانه های خاصــی  بهشــت می رونــد کــه  بــه 
ــت در  ــورد اس ــار م ــه چه ــانه ها ک ــن نش ــد؛ ای دارن
کالم امــام عبارتنــد از: گشــاده رویی؛ ایــن صفــت از 
صفــات خــاص پیامبــر)ص( اســت؛ زیــرا حضــرت 
ــلم  ــه و س ــه و آل ــی هللا علی ــی صل ــد مصطف محم
چهــره ای گشــاده و خنــدان داشــتند و تبســم از 

لب هــای مبارکشــان محــو نمی شــد. 
نشــانه دیگــر خوش زبانــی اســت کــه ســبب جلــب 
توســعه  را  انســانی  روابــط  و  محبــت می شــود 

 . می بخشــد
ســومین نشــانه مومــن، مهربانــی نســبت بــه 
ــو و  ــن اهــل عف ــه موم ــران اســت و آخــر اینک دیگ
گذشــت اســت و دســت بخشــنده دارد؛ بــه هــر حال 
ــی باشــد،  ــد اهــل ســرور و شــادی باطن مؤمــن بای
غــم و غصــه اش را نمایــان نکنــد و از طرفــی هرگــز 

ــود.  ــو نش ــش مح ــد از لبان ــم و لبخن تبس
ــاده رویی  ــا گش ــد و ب ــوس باش ــخص عب ــه ش اینک
ــا مــردم برخــورد نکنــد، از رذایــل اخالقــی اســت.  ب
مســلمان نه تنهــا بایــد شــاد باشــد، بلکــه بایــد 
ــز  ــران نی ــه دیگ ــود را ب ــرور خ ــادی و س ــن ش ای
منتقــل کنــد؛ بــه طــوری کــه هــر کســی بــا او دیــدار 
می کنــد از دیــدارش مســرور و شــادان شــود و غــم 

ــرود.  ــش ب ــدوه از دل و ان
البتــه نبایــد در ایجــاد ســرور راه هــای باطلــی 
رفــت و نیــازی هــم نیســت کــه بــا ابزارهــای 
ــرا  ــم؛ زی ــام دهی ــد انج ــم کاری مفی ــل بخواهی باط
ــن  ــز دروغی ــرور نی ــد، س ــوده باش ــزار آل ــی اب  وقت
و واهــی خواهــد بــود؛ از همیــن روســت کــه پــس 
از ســرورهایی کــه از ابزارهــای باطــل پدیــد می آیــد، 
غمــی ســنگین بــر جــان مســتولی می شــود و 
ــاند.  ــدان می کش ــردگی دو چن ــه افس ــخص را ب ش
ــرد  ــره ب ــز به ــاح و جای ــرور مب ــای س ــد از ابزاره  بای
و زمینــه و بســتر زیــارت را بــه شــادی مبــاح رنگیــن 
ــض  ــادت مح ــس از عب ــال پ ــه اعم ــرد. این گون ک
چــون نمــاز و روزه از مهم تریــن اعمــال عبــادی 
بشــر اســت. از ایــن روســت کــه امــام رضــا)ع( در 
تشــویق مــردم بــه ایــن عمــل می فرماینــد: »لیــس 
شــیء مــن االعمــال عنــدهللا عزوجــل بعدالفرائــض 

افضــل مــن ادخــال الســرور علــی المومــن«
 »بعــد از انجــام واجبــات، کاری بهتــر از ایجــاد 
خوشــحالی بــرای مومــن، نــزد خداونــد بــزرگ 
ــط  ــرور در محی ــاد س ــا ایج ــه ب ــرا ک ــت.« چ نیس
چنــدان  دو  را  خــود  خوش خویــی  ارتباطــی، 
اینکــه  بــر  افــزون  و  گذاشــته  نمایــش  بــه 
ــادی  ــوی و م ــره معن ــان به ــدگان از ایش زیارت کنن
می برنــد، از نظــر روحــی و روانــی نیــز تقویــت 
می شــوند و آثــار آن در ارتباطــات دیگــر ایشــان نیــز 

می شــود. نمایــان 

خبر سیاسی
جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه:
»آتش به اختیار«، یعنی فروکش 

نکردن روحیه انقالبی و جهادی
عبــدهللا  المســلمین  و  حجت االســالم 
حاجی صادقــی جانشــین نماینــده ولــی فقیــه 
ــاره ســخنان مقــام معظــم رهبــری  در ســپاه، درب
کــه بــه دانشــجویان فرمودنــد: »آنجایــی کــه 
ــی  احســاس می کنیــد دســتگاه مرکــزی اختالالت
ــا  ــد، آنج ــت کن ــت مدیری ــد درس دارد و نمی توان
آتــش بــه اختیــار هســتید«، اظهــار داشــت: ایــن 
جملــه ایشــان یعنــی روحیــه انقالبــی و جهــادی 
دانشــجویان تحــت فشــارها و جوســازی هایی 
ــجویان  ــد و دانش ــش نکن ــود دارد، فروک ــه وج ک
آنچــه را وظیفــه انقالبــی، دینــی و جهــادی خــود 
می داننــد، ماننــد امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر 

ــد. ــام دهن ــری انج ــی و تب و تول
دانشــجویان  دیگــر  عبــارت  بــه  افــزود:  وی 
دیپلمــات نیســتند و کارشــان دیپلماســی نیســت؛ 
لــذا اگــر جایــی فریــادی بــر ســر اســتکبار 
ــئوالن  ــی از مس ــه برخ ــد ب ــگاه نکنی ــد، ن می زنی
ــد،  ــه دلیــل نگاه هــای دیپلماتیــک کــه دارن کــه ب
بایــد  دانشــجویان  بزننــد؛  فریــاد  نمی تواننــد 
فریــاد خــود را بــر ســر اســتکبار بزننــد؛ بــه عنــوان 
مثــال اگــر دانشــجویان می خواهنــد از آل ســعود 
ــد. ــام دهن ــن کار را انج ــد ای ــد، بای ــری بجوین تب

حجت االســالم حاجی صادقــی بــا بیــان اینکــه 
ــه مــا  ــرآن ب ــن همــان موضوعــی اســت کــه ق ای
آموختــه تــا در جــای خــود »اشــداء علــی الکفــار و 
رحمــاء بینهــم« باشــیم، ادامــه داد: پــس بــه طــور 
کلــی می تــوان گفــت مفهــوم »آتــش بــه اختیــار 
دســتور  منتظــر  و  ســازش ناپذیری  بــودن«، 

نبــودن اســت.
ــام  ــه اینکــه ســخن مق ــا اشــاره ب وی در ادامــه ب
معظــم رهبــری بــه نوعــی هشــدار بــرای مســئوالن 
بــود، ادامــه داد: بــه عبــارت دیگــر ســخن ایشــان 
ــد  ــا بای ــب اســت کــه چــرا م ــن مطل ــه ای ناظــر ب
ــام  ــم؛ مق ــاه بیایی ــم و کوت ــه کنی ــدر مالحظ این ق
ــه نوعــی  ــا ایــن ســخن خــود ب معظــم رهبــری ب
ایــن مقــدار کوتــاه  عنــوان کردنــد کــه چــرا 

می آییــد؟
ــه در ســپاه ســپس  ــی فقی ــده ول جانشــین نماین
ــر معظــم انقــالب  ــه از رهب ــن جمل درخصــوص ای
ذکــر  در  فرمودنــد: »مســئولین  اســالمی کــه 
ــوان  ــم، عن ــند« ه ــح باش ــالمی صری ــی اس مبان
کــرد: بعضــی از مســئوالن مــا بــه دنبــال تفکــرات 
را  اســالمی  می خواهنــد  و  هســتند  التقاطــی 
ــم از ســازمان  ــا اع ــا خوشــایند دنی ــد ت ــو کنن بازگ
امــا  باشــد؛  اســتکباری  کشــورهای  و  ملــل 
ــد موضــع اســالم   ایشــان تاکیــد داشــتند کــه بای
و قــرآن را بیــان کــرد، حتــی اگــر خوشــایند آن هــا                            

. شد نبا
وی تاکیــد کــرد: ایشــان در واقــع بــه نوعــی آیــات 
قــرآن را تعبیــر کردنــد؛ لــذا در بیــان موازیــن 
اســالمی، نبایــد کوتــاه آمــد و ایــن هــم ارتباطــی 
ــدارد؛ چــون  ــا خوشــایند بــودن بــرای دیگــران ن ب

ــا. مهــر ــد دنی ــه عب ــدهللا هســتیم، ن ــا عب م
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عبــدهللا رضیــان، نماینــده مــردم در مجلــس شــورای 
ــم  ــتی دوازده ــه تروریس ــلیت حادث ــن تس ــالمی، ضم اس
ــته  ــه گذش ــتی هفت ــه تروریس ــران گفت:حادث ــان ته رمض
مجلــس و مرقــد امــام خمینــی)ره( و گــزارش مســئوالن 
ــمنی و  ــق دش ــت از عم ــاره حکای ــور در این ب ــی کش امنیت
ــران  ــت ای ــالب و مل ــام و انق ــن نظ ــمنان ای ــت دش  خباث

دارد.
نماینــده مــردم در مجلــس شــورای اســالمی افــزود: اظهار 
ــور  ــژه رئیس جمه ــکا، به وی ــات آمری ــخیف مقام ــر س نظ
ایــن کشــور و مقامــات عربســتان و بعضــی از جیره خــواران 
آن هــا نشــان داده کــه داعش عروســک دســت آن هاســت.

رضیــان ادامــه داد: ایــن عناصــر فاســد بــا هدایــت آن هــا 
ــرای آن هــا  دشــمن جــان همــه ملــت ایــران هســتند و ب
ــد شــما از چــه ســنخ و جناحــی باشــید. ــی نمی کن تفاوت

رفتارهــای  گاهــی  متاســفانه  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
صدمــه  موجــب  کشــور  در  جناح هــا  خودخواهانــه 
ــی  ــگاه خدای ــرد: ن ــادآوری ک ــد، ی ــد ش ــت خواه ــه مل  ب
قطب بنــدی  و  تفرقــه  بــه  زدن  دامــن  از  پرهیــز  و 
ــن  ــت و ای ــی اس ــه ایران ــروز جامع ــاز ام ــی ترین نی اساس
ــتوار  ــی اس ــا و ارزش های ــدار باوره ــر م ــالب ب ــام و انق نظ
ــه  ــالب همیش ــم انق ــری معظ ــت رهب ــا هدای ــت و ب اس

ســربلند و اســتوار و قدرتمنــد بــوده اســت. مهــر

سرمقاله
به قلم مدیرمسئول

شب قدر
و آنــان را بــه راســتی چنــان مســت و از خــود بیخــود 
ــد  ــاره اش ندارن ــن درب ــارای ســخن گفت ــه ی ــرده ک ک
آنــان  پیشــه  را  و ســکوت  دوختــه  را  دهانشــان 

ــت؟ ــاخته اس س
شــب قــدر، گســترده ترین ســفره رحمــت و پرنعمت ترین 

ــت.  مائده لطف خداس
ــن  ــفره دل و ریخت ــودن س ــب گش ــدر، ش ــب ق ش
ــار در  ــر به ــون اب ــتن چ ــل گریس ــاز و فص ــک نی اش

ــت.  ــار اس ــدگار غف ــتان آفری آس
محاســبه  آیینــه  روبــه روی  قــدر،  شــب  در 
ــم و  ــار می بینی ــان را بی غب ــره ج ــینیم و چه می نش
ــاران اشــک، دل را در ســحر رحمــت و مغفــرت  ــا ب ب

می دهیــم.  شست وشــو 
شــب قــدر، فرصتــی اســت تــا چهــره دل را بــا 
ــرت  ــه فط ــویم و ب ــر ش ــوییم و پاک ت ــه بش آب توب

برگردیــم. خویــش  بی عیــب 
دم  بــا  خویــش  احیــای  شــب  قــدر،  شــب 
ــت  ــرای آن اس ــدر، ب ــب ق ــت. ش ــیحایی دعاس مس
ــش را  ــر خوی ــیم، تقدی ــش را بشناس ــدر خوی ــه ق ک
 رقــم بزنیــم، قــدرت اراده و انتخــاب را بیازماییــم 
و خویشــتِن جدیــد را بــا قلــم توبــه و جوهــر اشــک، 
ترســیم کنیــم. حیــف اگــر در شــب قــدر، قــدرِ خــود 

نشناســیم! 
ــدر از  ــب ق ــم: »ش ــدر می خوانی ــارک ق ــوره مب در س
هــزار مــاه برتــر اســت.« چــه برکتــی باالتــر از اینکــه 
یــک شــب، همســنگ هــزار مــاه، یعنــی ســی هــزار 
شــب یــا 83 ســال و چهارمــاه، معــادل زندگــِی یــک 
ــر آن شــب چــه  ــرد؟ مگ ــرار گی ــی، ق انســان معمول
ــت؟  ــه اس ــی یافت ــن صفت ــه چنی ــی ای دارد ک ویژگ
ــم در آن  ــرآن کری ــزول ق ــدر، در ن ــب ق ــری ش برت
ــت.  ــن اس ــه زمی ــی ب ــتگان درگاه اله ــدن فرش و آم
ــم  ــال دریابی ــه کم ــه آن را ب ــی ســعادت ک ــس زه  پ

و از آن غفلت نورزیم.
ــک  ــش از ی ــول ســال بی ــدر در ط ــه شــب ق در اینک
شــب نیســت و آن شــب نیــز در مــاه مبــارک رمضــان 
ــی  ــدارد؛ ول ــدی وجــود ن ــع شــده، شــک و تردی واق
اینکــه کــدام یــک از شــب های عزیــز ایــن مــاه 

ــوم نیســت.  ــا معل ــرای م ــدر اســت، ب شــب ق
در بعضــی روایــات یکــی از ســه شــب نوزدهــم 
ــه  ــاه رمضــان ب بیســت و یکــم و بیســت و ســوم م
ــه  ــت؛ چنانک ــده اس ــی ش ــدر معرف ــب ق ــوان ش عن
ــن  ــدر را در بی ــد: »شــب ق ــام صــادق)ع( فرمودن ام
شــب های نوزدهــم، بیســت و یکــم و بیســت و 

ــن.«  ــب ک ــوم طل س
اکنــون و در روز هیجدهــم مــاه مبــارک رمضــان بایــد 
ــن  ــب زنده داری ای ــا ش ــا ب ــم ت ــاده کنی ــود را آم خ
ــان  ــه خــدا بســپاریم و از گناه ــز، دل را ب شــب عزی
خویــش توبــه کنیــم و آینــده ای درخشــان را از 

ــویم.  ــتار ش ــان خواس ــدای من خ
ــدر... شــبی  ــد: »شــب ق ــی)ره( فرمودن ــام خمین ام
ــدر  ــت و ق ــی اس ــنت اله ــای آن س ــه احی ــت ک  اس
اســت.  واالتــر  مــاه  هــزار  از  آن،  منزلــت   و 
شــب  آن  در  خلــق  مقــدرات  اســت کــه  شــبی 
ــا  پایه ریــزی می شــود... در شــب قــدر، مســلمانان ب
ــِی  ــد بندگ ــود را از قی ــات، خ ــب زنده داری و مناج ش
غیرخــدای تعالــی کــه شــیاطیِن جــن و انــس 
هســتند، رهــا می کننــد و بــه عبودیــت خداونــد 

درمی آینــد.«
ــه  همچنیــن مقــام معظــم رهبــری، حضــرت آیت الّل
ــد:  ــدر می فرمای ــب ق ــت ش ــاره اهمی ــه ای، درب خامن
ــد  ــان را هرچــه می توانی ــاه رمضــان... دل هایت »در م
بــا ذکــر الهــی نورانــی کنیــد تــا بــرای ورود در 
ــاده شــوید...؛ شــبی  ــدر آم ســاحت مقــدس لیلة الق
ــرده  ــه آســمان متصــل ک ــن را ب ــه فرشــتگان، زمی  ک
 و دل هــا را نوربــاران و محیــط زندگــی را بــا نــور فضــل 
و لطــف الهــی منــور می کننــد. شــب ِســلم و ســالمت 

معنــوی...، شــب ســالمت دل هــا و جان هــا. 
ــای  ــی، بیماری ه ــای اخالق ــفای بیماری ه ــب ش ش
بیماری هــای  و  مــادی  بیماری هــای  معنــوی، 
ــان  ــفانه دام ــروز متأس ــه ام ــی ک ــی و اجتماع عموم
ــای  ــه ملت ه ــان، از جمل ــای جه ــیاری از ملت ه بس
ــه اســت. ســالمت از همــه این هــا  مســلمان را گرفت
در شــب قــدر ممکــن و میســر اســت؛ بــه شــرطی کــه 

ــا آمادگــی وارد شــب قــدر شــوید.« ب

آیــت هللا آملــی الریجانــی در جلســه مســئوالن 
ــی از  ــهادت جمع ــلیت ش ــا تس ــی ب ــی قضای عال
هموطنــان در جریــان حــوادث تروریســتی اخیر در 
مجلــس شــورای اســالمی و حــرم مطهــر حضــرت 
ــودی  ــن آرزوی بهب ــی)ره( و همچنی ــام خمین ام
ــه  ــن حادث ــان ای ــرای مصدوم ــریع تر ب ــه س هرچ
تصریــح کــرد: جمهــوری اســالمی در طــول حیــات 
 خــود همــواره در مقابــل حکومت هــای ســلطه 
و اذنــاب منطقــه ای آن هــا ایســتاده و اجــازه 
دولت هــای  و  آمریــکا  رؤیاهــای  کــه  نــداده 
خبیــث  حــکام  به ویــژه  آن هــا،  دست نشــانده 
تروریســت ها  از  حمایــت  جهــت  در   ســعودی 
و اقــدام علیــه جریــان مقاومــت در منطقــه محقق 
شــود و همیــن امــر، هزینه هــای ســنگینی را 
بــر آنــان تحمیــل کــرده اســت؛ بنابرایــن طبیعــی 
ــه  ــی ضرب ــکار در پ ــای جنایت ــه دولت ه ــت ک اس

ــوری اســالمی باشــند. ــه جمه زدن ب
رئیــس قــوه قضائیــه بــا اشــاره بــه واکنــش کاخ 
ــن  ــران، چنی ــتی ته ــوادث تروریس ــه ح ــفید ب س
واکنشــی را نشــان دهنده حمایــت آشــکار آمریــکا 
اینکــه  بیــان  بــا  و  دانســت  تروریســت ها  از 
چنیــن موضع گیــری لکــه ننگــی بــر دامــان 

از حقــوق بشــر   حکومت هــای مدعــی دفــاع 
و مقابلــه با تروریســم اســت، افــزود: خوشــبختانه 
آمریــکا و اذنــاب منطقــه ای آن، امــروز چهــره 
آشــکار  گذشــته  از  بیــش  را  خــود  واقعــی 
کردنــد و مشــخص شــد کســانی کــه در کنــار 
ــد و  ــم می پردازن ــت از تروریس ــه حمای ــر ب  یکدیگ
ــی         ــش بین الملل ــد، داع ــیر می کنن ــص شمش رق

هســتند.
از  دیگــری  بخــش  در  قــوه قضائیــه  رئیــس 
بــه فرمایش هــای  بــا اشــاره  ســخنان خــود 
اخیــر مقــام معظــم رهبــری در حــرم مطهــر 
بــا  امــام خمینــی)ره( و همچنیــن در دیــدار 
دانشــجویان تصریــح کــرد: یکــی از مهم تریــن 
ــر معظــم انقــالب توجــه  ــکات مــورد تأکیــد رهب ن
جــدی بــه حرکــت انقــالب، مواضــع صریــح امــام 
و ارزش هــای اصیــل انقــالب بــود کــه الزم اســت 
همــه دلســوزان فرهنگــی، سیاســی، اقتصــادی و 
ــه ایــن مســئله توجــه داشــته باشــند. نبایــد  ... ب
ــود.  ــوش ش ــالب فرام ــخ انق ــم تاری ــازه دهی اج
آیــت هللا آملــی الریجانــی همچنیــن تعبیــر »آتــش 
بــه اختیــار« در ســخنان اخیــر رهبــر معظــم 
انقــالب را در جمــع دانشــجویان مــورد اشــاره 

قــرار داد و گفــت: ایــن تعبیــر بــرای جوانــان 
ــه اختیــار«  مومــن بســیار پرمعناســت. »آتــش ب
در عرصــه فرهنگــی، یعنــی دلســوزان انقــالب 
دلیــل کــم کاری  بــه  نبایــد  جوانــان  به ویــژه 
ــی برخــی مســئوالن، کارهــای فرهنگــی را  احتمال
بــر زمیــن بگذارنــد؛ بلکــه بایــد هماننــد مجاهدیــن 
ــی  ــاد انقالب ــن، در صــف اول جه ــل قاعدی در مقاب
حضــور داشــته باشــند و در مســیر تحقــق اهــداف 

ــند. ــای آن بکوش ــالب و ارزش ه ــی انق فرهنگ
ــه  ــا اشــاره ب ــی در ادامــه ب آیــت هللا آملــی الریجان
ــر  تصویــب ســند 2030 یونســکو و گالیه هــای رهب
ــرد:  ــان ک ــر، خاطرنش ــن ام ــالب از ای ــم انق معظ
مباحــث حقوقــی مربــوط بــه ایــن ســند از جملــه 
میــزان تعهــدآور بــودن و حــق تحفــظ ایــران دربــاره 
آن، مجــال دیگــری را می طلبــد؛ منتهــا فرمایــش 
ــری  ــث دیگ ــه بح ــر ب ــری ناظ ــم رهب ــام معظ مق
ــر  ــکا ب ــا ات اســت و آن اینکــه وقتــی کشــور مــا ب
ارزش هــای انقالبــی و اســالمی خــود دارای ســند 
ــناد  ــه اس ــازی ب ــه نی ــت، چ ــوزش اس ــول آم تح
دیگــر دارد؟ در واقــع بــه اعتقــاد ایشــان پیوســتن 
بــه چنیــن اســنادی اســتقالل و خودبــاوری اصیــل 

ــد. ــرار می ده ــدف ق ــی را ه ــی و دین انقالب
رئیــس قــوه قضائیــه بــا اشــاره ای گــذرا بــه بعضی 
ایــرادات حقوقــی حاکــم بــر رونــد تصمیم گیــری 
دربــاره ســند 2030 از ســوی دولــت از جملــه تاکید 

بــر تحقــق کامــل مفــاد آن در کنــار اجــرای ســند 
تحــول آمــوزش از یــک ســو و ناســازگاری ســند 
ــا آن از ســوی دیگــر، بــر لــزوم  تحــول آمــوزش ب
نصب العیــن قــرار دادن تذکــرات رهبــر معظــم 
ــرد  ــد ک ــه در حــوزه فرهنگــی تاکی ــالب از جمل انق
ــد  ــر معظــم انقــالب، تاکی و گفــت: فرمایــش رهب
بــر اســتقالل هویــت فرهنگــی کشــور اســت. 
امیدواریــم همــه مســئوالن و دلســوزان نظــام بــه 
ایــن فرمایش هــای ایشــان توجــه داشــته باشــند 
و موجبــات ارتقــای فرهنگــی کشــور را فراهــم 

کننــد.

ــتگاه  ــتن دس ــالع داش ــه اط ــوه قضائی ــس ق رئی
قضایــی از جزئیــات ایــن ســند الاقــل بــه اســتناد 

ــد  ــی منتشــر کرده ان آنچــه در شــبکه های اجتماع
ــار  ــرد: انتظ ــه ک ــت و توصی ــض دانس را دروغ مح
مــی رود دولــت محتــرم بــا خــودداری از تبلیغــات 
مغالطه آمیــز،  حرف هــای  بیــان  و  رســانه ای 
ــده  ــر عه ــه ب ــن زمین ــود را در ای ــئولیت کار خ مس
ــرم  ــریک ج ــردن ش ــدا ک ــال پی ــه دنب ــرد و ب گی

نباشــد.
ــالب  ــم انق ــر معظ ــدات رهب ــا تاکی ــم ب  امیدواری
از  فــارغ  مســئول،  دســتگاه های  همــه  نیــز 
ــند  ــا س ــط ب ــاد مرتب ــدی مف ــق و ج ــی دقی بررس
2030 مســیری را کــه رهبــر معظــم انقالب ترســیم 
کرده انــد، دنبــال کننــد و مســئوالن نیــز در فضایــی 
ــرح  ــی دارد، از ط ــدت و همدل ــه وح ــاز ب ــه نی ک
ــه  ــالف و مقابل ــب اخت ــه موج ــا ک ــی ادعاه بعض

ــد. ــود، بپرهیزن ــوا می ش ــان ق می
پایانــی  بخــش  در  الریجانــی  آملــی  آیــت هللا 
ســخنان خــود بــا اشــاره بــه فیوضــات مناســبات 
پیــش رو، به ویــژه شــب های بــا برکــت قــدر 
تصریــح کــرد: حســب تصریــح قــرآن کریــم، 
شــب های قــدر بهتــر از هــزار مــاه هســتند. هــزار 
مــاه بیــش از هشــتاد ســال اســت کــه عمــر یــک 
انســان را شــامل مــی شــود. بــر ایــن اســاس در 
ــک راه هشــتاد ســاله  ــوان ی ــدر می ت شــب های ق
کل روابــط عمومــی  را یــک شــبه طــی کــرد. اداره 

قــوه قضائیــه

رئیس قوه قضائیه:

 آمریکا و اذنابش 
داعش بین المللی هستند
دولت در ماجرای سند 2030، به دنبال شریک جرم نباشد

ادامه از صفحه اول

ســردار یعقــوب ســلیمانی، مســئول ســازمان اردویــی راهیــان 
نــور و گردشــگری بســیج، بــا اشــاره بــه ســخنان اخیــر 
مقــام معظــم رهبــری در دیــدار بــا دانشــجویان گفــت: 
ــه  ــه ب ــا توج ــار« ب ــه اختی ــش ب ــارت »آت ــگاه عب ــا و جای معن
 منظومــه فکــری رهبــر معظــم انقــالب کامــال مشــخص 

است.
وی بــا بیــان اینکــه اردوهــای راهیــان نــور، آتــش بــه اختیــار 
بــه جریــان افتــاد و ادامــه دارد، افــزود: اردوهــای راهیــان نــور 
از ابتــدا بــه صــورت مردم نهــاد آغــاز بــه کار کــرده و خــود ایــن 
نمــاد تبلــور ســخنان مقــام معظــم رهبــری در برگــزاری ایــن 
اردوهاســت؛ چــرا کــه متولیــان اردوهــای راهیــان نــور منتظــر 
ــا  ــن اردوه ــاال زده و ای ــتین ب ــود آس ــده اند و خ ــئوالن نش مس

ــد. ــدازی کرده ان را راه ان

ــی بســیج خاطرنشــان کــرد: »آتــش  مســئول ســازمان اردوی
بــه  اختیــار« در عرصــه فرهنــگ، دقیقــا بــه همیــن معناســت؛ 
 یعنــی وقتــی مــا نیــروی فرهنگــی داریــم و جنــگ فرهنگــی 
ــه  ــدن از ناحی ــل ش ــال تحمی ــام در ح ــدرت تم ــا ق ــرم ب و ن
ــده کل میــدان کــه رهبــر معظــم  ــر ماســت و فرمان اســتکبار ب
ــرد  ــتور نب ــرده و دس ــخص ک ــا را مش ــد، جهت ه ــالب باش انق
می دهــد مــا خــود بایــد میــدان نبــرد را شناســایی کنیــم و در 

ــم. ــرد بپردازی ــه نب آن ب
ــرد را  ــه نب ــا عرص ــرد: م ــد ک ــان تاکی ــلیمانی در پای ــردار س س
ــای  ــزاری اردوه ــا برگ ــم و ب ــدا کرده ای ــی پی ــه فرهنگ در عرص
راهیــان نــور، یــاد و خاطــره و هــدف واالی شــهدا را زنــده نگــه 
می داریــم و اردوهــای راهیــان نــور، بزرگ تریــن عملیــات 

ــی کشــور اســت. تســنیم فرهنگ

بهمــن طاهرخانــی بــا اشــاره بــه حادثــه تروریســتی مجلــس 
ــراز  ــان و اب ــکاران و هموطن ــهادت هم ــالمی و ش ــورای اس ش
ــت:  ــت، گف ــت و دول ــری، مل ــام معظــم رهب ــه مق تســلیت ب
ــم  ــل بررســی و علی رغ ــر قاب ــده از ســه منظ ــه پیش آم حادث
دردنــاک بــودن، فرصــت مغتنمــی اســت بــرای تجدیــد نظــر 
در عملکــرد گذشــته و نــگاه بــه مســائل بین المللــی، داخلــی 

ــه. و حــوزه انتخابی
ــه  ــا اشــاره ب ــس شــورای اســالمی ب ــردم در مجل ــده م نماین
ــه  ــه در هفت ــرد: آنچ ــح ک ــل تصری ــه بین المل ــائل عرص مس
گذشــته شــاهد آن بودیــم، زنــگ خطــری بــرای مــا بــود کــه 
بیــش از پیــش قــدر اتحــاد و انســجام ملــی را بدانیــم و در 
ــع ترســیم اصــول  ــت آن کوشــا باشــیم. در واق ــظ و تقوی  حف
امــروزه  بین الملــل  روابــط  بــر  مدیریــت  اســتراتژی  و 

کشــورهای جهــان بــا یکدیگــر، در تنظیــم مــراودات، تعامــالت 
ــت؛  ــان اس ــع آن ــظ مناف ــر حف ــی ب ــاذی مبتن ــع اتخ و مواض
ــف در  ــع ضع ــان از موض ــی آن ــیوه های اجرای ــه ش ــد ک هرچن
مقابــل صاحبــان قــدرت باشــد؛ نمونــه آن مســائل، آن چیــزی 
ــا ایجــاد  ــان همســایگان م ــه می ــروزه در منطق ــه ام اســت ک

شــده اســت.
ــع  ــیر مناف ــرائیل در مس ــکا و اس ــه آمری ــان اینک ــا بی وی ب
خــود کشــورهای منطقــه را بــه بــازی گرفته انــد، افــزود: 
سیاســت راهبــری آمریــکا بــرای حضــور عینــی و میدانــی در 
ــا مدیریــت پنهــان صهیونیســت جهانــی بــر  خلیــج فــارس ب
کشــورهای منطقــه بــرای حفــظ منابــع خود و اســرائیل اســت 
کــه در حــال  حاضــر ســردمداران دولــت منفعــل و قبیلــه ای 
ــه ملــت ــد. خان ــده گرفته ان ــر عه ــعودی آن را ب ــتان س عربس

مسئول سازمان اردویی و راهیان نور بسیج مطرح کرد:

شروع اردوهای راهیان نور به  صورت »آتش به اختیار« 
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس:

حادثه تروریستی، زنگ خطری برای ملت بود

،،
ــار  مشــخص شــد کســانی کــه در کن
تروریســم  از  حمایــت  بــه  یکدیگــر 
 می پردازند و  رقص شمشیر می کنند
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فرمانده نیروی دریایی ارتش:

با حضور در بنادر کشورها، از ایران هراسی جلوگیری می کنیم

 بهــرام قاســمی، ســخنگوی وزارت امــور خارجه در نشســت 
ــهادت  ــلیت ش ــن تس ــگاران ضم ــا خبرن ــود ب ــی خ هفتگ
عــده ای از هموطنــان در حادثــه تروریســتی هفتــه گذشــته 
ــاره مطــرح شــدن موضــوع برجــام منطقــه ای  تهــران، درب
ــورای  ــای ش ــات اعض ــود اختالف ــا وج ــده ای ب ــوی ع از س
ــام  ــک برج ــت: ی ــار داش ــارس اظه ــج ف ــکاری خلی هم
بیشــتر نمی شناســم و آن هــم بیــن ایــران و پنــج قــدرت 
ــرای مــن مفهــوم نیســت. جهانــی اســت و ایــن تعبیــر ب

ــای  ــرب راه حل ه ــان ع ــائل جه ــه داد: مس ــمی ادام قاس
ــودش را دارد. ــاص خ خ

وی درخصــوص مســئله قطــر گفــت: مســائلی کــه بعــد از 
ــل  ــاد و جلســه قب ــاق افت ــه اتف ــاض در منطق نشســت ری
هــم گفتــم برگــزاری نابهنــگام و چیدمــان اشــتباه آن 
می توانــد آثــار مخــرب داشــته باشــد، تحقــق پیــدا کــرد و 

ــال آن نشســت رخ داد. ــه دنب مســئله قطــر هــم ب
قاســمی تصریــح کــرد: بایــد طرفیــن درگیــر در ایــن 
ــا راهــکار سیاســی و مذاکــره مشــکالت خــود را  مســئله ب
حــل کننــد و آن هــا را بــه خویشــتنداری تشــویق می کنیــم. 

مــا خواهــان روابــط همه جانبــه بــا همســایگان خــود 
هســتیم و بــا اراده ای کــه در تهــران وجــود دارد، می توانیــم 
ــم. ــش دهی ــایگان افزای ــا همس ــود را ب ــای خ همکاری ه

ــوریه و  ــئله س ــوص مس ــه درخص ــخنگوی وزارت خارج س
اقدامــات متناقــض آمریــکا در آن کشــور بیــان کرد: مســئله 
 ســوریه، بحــث پیچیــده ای اســت و بازیگران متعــددی دارد 
و متاســفانه آنچــه توســط آمریــکا و متحــدان آن در ســوریه 
رخ می دهــد، بــه گونــه ای اســت کــه شــاهدیم در مواقعــی 
ــرار  ــف ق ــت و ضع ــرایط محدودی ــت ها در ش ــه تروریس ک
ــا  ــد و ب ــت می خرن ــا وق ــرای آن ه ــا ب ــد، آمریکایی ه دارن
ــه  ــال تغییــر موازن ــه دنب ــد ب ــی کــه انجــام می دهن اقدامات

قــوا هســتند.
قاســمی بــا بیــان اینکــه تردیــد دارم کــه آمریکا در راســتای 
مبــارزه بــا تروریســم و کمــک بــه ایجــاد ســوریه ای باثبــات 
و مســتقل قــدم برمــی دارد، اظهــار کــرد: آمریکایی هــا 
بایــد اجــازه دهنــد کــه ارتــش و نیروهــای ســوری بتواننــد 
ــاع  ــتی دف ــای تروریس ــل گروه ه ــود در مقاب ــاک خ از خ

کننــد. مهــر

سخنگوی وزارت خارجه:

آمریکا به دنبال وقت خریدن برای تروریست هاست

ــش  ــی ارت ــروی دریای ــده نی ــیاری، فرمان ــادار س ــر دری  امی
 تصریــح کــرد: بــا حضــور در بنــادر کشــورهای خارجــی 
ــری  ــی جلوگی ــی و شیعه هراس ــی، اسالم هراس از ایران هراس
می کنیــم. وی بــا بیــان اینکــه »برقــراری امنیــت بــرای 
خطــوط مواصالتــی و جلوگیــری از ایران هراســی، دو ماموریــت 
شــفاف ناوگروه هــای نیــروی دریایــی راهبــردی ارتــش 
ــدن  ــج ع ــیه خلی ــورهای حاش ــروز کش ــزود: ام ــت«، اف اس
ــا در  ــای م ــا ناوگروه ه ــد ت ــم داده ان ــت ه ــه دس ــت ب دس
ــه  ــن اســت ک ــن کار ای ــد و هدفشــان از ای ــو نگیرن آنجــا پهل
غیرمســتقیم مانــع از حضــور مــا در آب هــای آزاد و بین المللی 
شــوند؛ امــا بــه کــوری چشــم آن هــا ثابــت کرده ایــم کــه تــوان 
ــان  ــا بیــش از این هاســت و همچن ــدن در دری ــرای مان ــا ب م

ــم داد. ــه خواهی ــه حضــور خــود را ادام مقتدران
فرمانــده نیــروی دریایــی ارتــش بــا تاکیــد بــر اینکه دشــمنان 
ــل  ــا تحم ــا را در دریاه ــه م ــور مقتدران ــد حض ــا نمی توانن م
کننــد، خاطرنشــان کــرد: مــا بــا اقتــدار تمــام در آب هــای آزاد 
ــدی  ــر تهدی ــه ه ــم و نســبت ب ــی حضــور می یابی و بین الملل
ســینه ســپر کــرده و می کنیــم، از هیاهــوی دشــمنان هراســی 

نداریــم و هــر کجــا الزم باشــد بــرای دفــاع از مرزهــا و منافــع 
و منابعمــان تــا پــای جــان می ایســتیم.

راهبــردی  شــاخص های  بیــان  بــه  ادامــه  در  ســیاری 
ــت: گســترش حــوزه  ــی پرداخــت و گف ــروی دریای ــودن نی ب
ــع  ــت از مناف ــا، حفاظ ــتمر در دریاه ــور مس ــئولیت، حض مس
ــح و دوســتی و انتقــال  ــام صل ــالغ پی ــع در دریاهــا، اب و مناب
فرهنــگ ایرانی اســالمی بــه ســایر کشــورها بــا پهلوگیــری در 
بنــادر آن هــا، بــه اهتــزاز درآوردن پرچــم مقــدس کشــورمان در 
ــردی  ــانه راهب ــه نش ــه و هم ــی، هم ــای آزاد و بین الملل آب ه
ــت  ــه امنی ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــت. وی ب ــن نیروس ــودن ای ب
ــرد:  ــار ک ــت، اظه ــور اس ــرفت کش ــل پیش ــن عام بزرگ تری
یکــی از مهم تریــن اقدامــات ناوگــروه 46 بــرای نشــان دادن 
حاکمیــت نظــام مقــدس جمهــوری اســالمی ایــران و عشــق 
و عالقــه ای اســت کــه همــه ایرانیــان داریــم. در ایــن زمینــه 
بــرای اجرایــی شــدن تدابیــر فرماندهــی معظــم کل قــوا، بــا 
ــوار  ــای دش ــس از هماهنگی ه ــر را پ ــات اخی ــار انتخاب افتخ
برگــزار کردیــم و در ادامــه ماموریــت خــود را در آب هــای آزاد از 

ــگاه اطالع رســانی نیــروی دریایــی ــم. پای ــر گرفتی س

رئیس کمیسیون امنیت ملی:
 طرح مقابله با سنای آمریکا 

به زودی نهایی می شود 
عالءالدیــن بروجــردی، رئیــس کمیســیون امنیــت 
ــورای  ــس ش ــی در مجل ــت خارج ــی و سیاس مل
ــر اینکــه  ــی ب ــه ســؤالی مبن اســالمی در پاســخ ب
چــرا مجلــس بــا وجــود طــرح اقــدام متناســب و 
متقابــل علیــه عهدشــکنی آمریــکا دوبــاره درصــدد 
ــر ســنای  ــدام اخی ــا اق ــه ب ــه طرحــی در مقابل تهی
ــت:  ــت، گف ــران اس ــه ای ــم علی ــکا در تحری آمری
آمریکایی هــا در طراحــی طــرح کنگــره خــود 

ــد. ــدام کردن ــادی اق ــر از مســائل ع بســیار فرات
ــکالت  ــا، تش ــن تحریم ه ــی ای ــزود: در پ  وی اف
رســمی مــا اعــم از ســپاه پاســداران انقــالب 
اســالمی کــه خــط قرمــز ماســت، در ردیــف 
ــد  ــرار گرفتن ــم ق ــا تروریس ــط ب ــای مرتب  گروه ه
و تحریــم شــدند و حتــی بقیــه تحریم هــا را 

تجمیــع کردنــد.
 بروجــردی بــا اشــاره بــه طــرح مقابلــه ای مجلس 
ــکا تصریــح کــرد:  ــه اقــدام ســنای آمری نســبت ب
ــت شــده  ــور فعالی ــر روی طــرح مذک ــال هــم ب قب
ــت.  ــود داش ــه وج ــن زمین ــی در ای ــود و آمادگ ب
ــا ســاعاتی دیگــر  همچنیــن کمیســیون امنیــت ت

جلســه ای در رابطــه بــا نهایــی شــدن طــرح فــوق 
برگــزار خواهــد کــرد تــا نظــر نهایــی اعضــای 
ــه  ــور ب ــرح مذک ــت ط ــذ و در نهای ــیون اخ کمیس

ــود.  ــه ش ــس ارائ ــی مجل ــن علن صح
مجلــس  ملــی  امنیــت  رئیــس کمیســیون   
در پاســخ بــه ســؤالی مبنــی بــر اینکــه آیــا 
تحریم هــای اخیــر ســنای آمریــکا نقــض برجــام 
تلقــی می شــود یــا خیــر، گفــت: بخــش عمــده ای 
از طــرح تحریم هــای ســنای آمریــکا، نقــض 
برجــام اســت؛ لــذا طبــق توافــق برجــام هــر اقــدام 
ــالف  ــض و خ ــام، نق ــت روح برج ــی در جه و گام

ــت.   اس

رئیــس کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت 
اســالمی  شــورای  مجلــس  در  خارجــی 
ــد  ــا ض ــر آمریکایی ه ــدام اخی ــرد: اق ــح ک تصری
تعهداتشــان در برجــام اســت؛ بنابرایــن ایــن 
ــد را                     ــی شــرایط جدی ــدام متناســب در پ ــل اق عم

 . می طلبــد
ــی  ــه ســؤال دیگــری مبن  بروجــردی در پاســخ ب
ــر  ــدام اخی ــال اق ــر اینکــه طــرح مجلــس در قب ب
ســنای آمریــکا چــه زمانــی نهایــی می شــود، 
را  خــود  نهایــی  مراحــل  طــرح  ایــن  گفــت: 
طــی می کنــد و ان شــاءهللا در زمــان مناســب 
ــد.  باشــگاه خبرنــگاران ــد ش ــانی خواه اطالع رس

کوتاه خبر 

 



کوتاه اخبار 
پیش بینی برداشت 40 هزار تن جو 

در چهارمحال و بختیاری
مدیــر زراعــت ســازمان جهــاد کشــاورزی چهارمحــال 
و بختیــاری گفــت: در ســال جــاری پیش بینــی 
می شــود 40 هــزار تــن جــو از زمین هــای کشــاورزی 

چهارمحــال و بختیــاری برداشــت شــود.
ســیروس بیک بــکان اظهــار کــرد: ســطح زیــر 
کشــت جــو آبــی در اســتان 7 هــزار و 250 هکتــار و 

ــت.  ــار اس ــزار و 500 هکت ــم 14 ه ــو دی ج
طــور  بــه  می شــود  پیش بینــی  افــزود:  وی 
میانگیــن از هــر هکتــار جــو آبــی 3.5 تــن و از هــر 

ــود.  ــت ش ــن برداش ــک ت ــم ی ــو دی ــار ج هکت
ــو در  ــت ج ــه برداش ــه اینک ــاره ب ــا اش ــکان ب بیک ب
شهرســتان لــردگان آغــاز شــده، تصریــح کــرد: 
اواخــر  تــا  دیــم  زمین هــای  در  جــو  برداشــت 

مردادمــاه در اســتان ادامــه دارد. 
در  جــو کشت شــده  ارقــام  عمــده  وی گفــت: 
زمین هــای اســتان بهمــن، ماکویــی و آبیــدر اســت. 
بیک بــکان بــا اشــاره بــه پیش بینــی 17 هــزار 
هکتــاری ســطح زیــر کشــت یونجــه در اراضــی 
ــت  ــل ثاب ــه دلی ــرد: هــر ســاله ب ــح ک اســتان تصری
بــودن ســطح زیــر کشــت ایــن محصــول، بــه طــور 
ــن برداشــت می شــود.  ــار 10 ت ــر هکت متوســط از ه
ــذر  ــن ب ــدود 40 ت ــاالنه ح ــه س ــان اینک ــا بی وی ب
اصالح شــده میــان کشــاورزان توزیــع می شــود، 
ــر کاشــت و آماده ســازی مطلــوب  گفــت: نظــارت ب
 زمیــن، اســتفاده از کودهــای پایــه پتاســه و فســفر 
و کودهــای آلــی، کشــت مکانیــزه و توجــه بــه تاریــخ 
ــر در کشــت  ــه عوامــل مؤث مناســب کشــت، از جمل

ایــن محصــول اســت. خبــر فارســی

ایران، جزیره  امن سرمایه گذاران 
صنعت نفت و گاز

ــس شــورای اســالمی  ــران مجل عضــو کمیســیون عم
ــور  ــن کش ــادی امن تری ــل زی ــه دالی ــران ب ــت: ای گف
ــژه  ــرمایه گذاران به وی ــرای س ــتی ب ــه و بهش خاورمیان

ــت.  ــت و گاز اس ــت نف ــرمایه گذاران صنع س
ــه ضــرورت ســرمایه گذاری  ــم حســین زاده ب عبدالکری
خارجــی به ویــژه ســرمایه گذاری در حــوزه صنعــت 
ــوان  ــه عن ــران ب ــت: ای ــرد و گف ــاره ک ــت و گاز اش نف
جزیــره ای امــن و بــا ثبــات در میــان کشــورهای 
جــذب  بــرای  زیــادی  ظرفیت هــای  از  منطقــه، 

اســت.  بهره منــد  خارجــی  ســرمایه های 
وی بــا بیــان اینکــه جــذب ســرمایه خارجی در شــرایط 
حســاس منطقــه ای و جهانــی، نوعــی دیپلماســی 
اقتصــادی به شــمار می آیــد، افــزود: منطقــه خاورمیانه 
ــودن، شــاهد حــوادث بســیاری  ــه علــت راهبــردی ب ب
اســت؛ امــا ایــران بــه دالیــل زیــادی امن تریــن کشــور 
ــژه  ــرمایه گذاری، به وی ــرای س ــتی ب ــه و بهش خاورمیان

ــت اســت.  ــت نف ســرمایه گذاران صنع
ــس شــورای اســالمی  ــران مجل عضــو کمیســیون عم
ــه  ــران ب ــاره ای ــه ورود دوب ــه ب ــا توج ــرد: ب ــح ک تصری
جامعــه جهانــی و قــرار گرفتــن در ریــل صحیــح 
اقتصــاد جهانــی، بایــد از ایــن فرصت هــا نهایــت 
ــور  ــتر کش ــه بیش ــرفت هرچ ــرای پیش ــتفاده را ب اس
ــه ای  ــرد و زمین ــه ب ــادی جامع ــع اقتص ــود وض و بهب
مناســب را بــرای حضــور ســرمایه و فنــاوری روز 
ــش  ــون، بخ ــه هم اکن ــه البت ــرد ک ــم ک ــی فراه خارج
بــرای  فراوانــی  ایــران، جذابیت هــای  و گاز  نفــت 

نفــت وزارت  دارد.  خارجــی  ســرمایه گذاران 

کوتاه از اقتصاد
خودروهای شخصی مشمول 

مالیات جدید نمی شوند
یــک کارشــناس صنعــت خــودرو گفت: بخشــنامه 
جدیــد ســازمان امــور مالیاتــی در زمینــه مشــمول 
مالیــات شــدن افــرادی کــه بیــش از یــک خــودرو 
دارنــد، مربــوط بــه خودروهــای تجــاری اســت و 

شــامل خودروهــای شــخصی نمی شــود. 
ــد  ــنامه جدی ــق بخش ــرد: طب ــار ک ــد زاوه اظه فرب
صاحبــان خودروهــای تجــاری اعــم از بــاری 
مســافری، ماشــین آالت صنعتــی و راهســازی 
از یــک خــودرو،  در صــورت مالکیــت بیــش 
ــه  ــاغل ب ــت مش ــات ثاب ــت مالی ــمول پرداخ مش

ازای خــودروی دوم و بیشــتر هســتند. 
وی ادامــه داد: ایــن بخشــنامه تنهــا شــامل 
همچــون  مســافری  و  بــاری  خودروهــای 
ــن  ــون و همچنی ــوس، کامی ــت، اتوب تاکســی، وان
ماشــین آالت راهســازی و صنعتــی همچــون بیــل 
مکانیکــی شــده و شــامل خودروهــای شــخصی 

ایســنا نمی شــود. 

گرانفروشی مرغ به مرغداران 
ربطی ندارد

ــه مرغــداران مــرغ گوشــتی  ــر عامــل اتحادی مدی
اعــالم کــرد کــه در بــازار مــاه رمضــان همــه چیــز 
ــان تولیدکننــدگان اســت و اگــر در جایــی  ــه زی ب
ــی  ــداران ارتباط ــه مرغ ــود، ب ــی می ش گرانفروش

ــدارد.  ن
محمدعلــی کمالــی سروســتانی اظهــار کــرد: 
هم اکنــون هــر کیلوگــرم مــرغ در میــدان بهمــن 
ــه  ــی ک ــد؛ در حال ــان می رس ــی 5۶00 توم کیلوی
ــک روزه را 2300  ــه ی ــه جوج ــداری ک ــرای مرغ ب
ــر از  ــرغ کمت ــرم م ــر کیلوگ ــرد، ه ــان می خ توم

5100 تومــان تمــام نمی شــود. 
وی بــا بیــان اینکــه گرانــی گوشــت مــرغ در 
ــدگان  ــه تولیدکنن ــی ب ــان ارتباط ــاه رمض ــازار م ب
ــروش  ــه ف ــا ب ــه در مغازه ه ــزود: آنچ ــدارد، اف ن
ــداری  ــی کــه از مرغــداران خری ــا قیمت مــی رود ب
دارد  معنــاداری  و  زیــاد  فاصلــه  می شــود 
ــه  ــرا ک ــدارد؛ چ ــده ن ــه تولیدکنن ــی ب ــه ارتباط ک
هم اکنــون مرغــداران از فــروش محصولشــان 

ایران جیــب می بیننــد.  زیــان 

درخواست قطر برای واردات 
تخم مرغ از ایران

مدیــر عامــل اتحادیــه مرکــزی مرغــداران میهــن 
از درخواســت قطــر بــرای واردات تخم مــرغ از 
ایــران خبــر داد و گفــت: رایزنی هــا بــا ایــن کشــور 

بــرای صــادرات ایــن کاال آغــاز شــده اســت. 
قطری هــا  اینکــه  دربــاره  ترکاشــوند  رضــا 
خواســته اند  ایــران  از  تخم مــرغ  میــزان  چــه 
هســتیم  کار  ابتــدای  در  مــا  فعــال   گفــت: 
و وقتــی صــادرات آغــاز شــد، آمــار را اعــالم                                   

. می کنیــم
 ترکاشــوند در بخــش دیگــری از ســخنان خــود 
بــه بحــث تثبیــت نهاده هــا در طــی ســالیان 
اجــرای قانــون انتــزاع اشــاره و خاطرنشــان کــرد: 
طــی ســالیان اخیــر، مــا شــاهد تثبیــت نهاده هــا 
ــال ۹2  ــل س ــه اوای ــی ک ــم؛ در حال ــازار بودی در ب
ــا مشــکل تأمیــن نهاده هــا در  ــر اینکــه ب عــالوه ب
ــز  ــازار مواجــه شــدیم، قیمــت ایــن نهاده هــا نی ب
ــا در حــال حاضــر قیمــت  ــود؛ ام ــران ب بســیار گ
کنجالــه بیــن 1400 تــا 1500 تومــان تثبیــت شــده 

اســت. مهــر

تولید ملی

پاکسان
ــی  ــتی و صنعت ــوینده بهداش ــواد ش ــواع م ــده ان ــان، تولیدکنن ــرکت پاکس ش
در ایــران اســت کــه بــا بهره گیــری از فنــاوری روز دنیــا و بــا به کارگیــری 
ــن  ــوان یکــی از موفق تری ــه عن ــون ب متخصصــان و مهندســان مجــرب، هم اکن
شــرکت های پیشــتاز در صنعــت مــواد شــوینده و بهداشــتی، فعالیــت می کنــد 
ــرکت های  ــن ش ــن و معتبرتری ــی از بزرگ تری ــوان یک ــه عن ــوان ب و از آن می ت

ــرد.  ــام ب تولیدکننــده مــواد شــوینده بهداشــتی و صنعتــی ن
ــد،  ــی، پــوش، ارکی ــا برندهــای ســپید، رخشــا، گل محصــوالت ایــن شــرکت ب
بــرف، کیمیــا، نســیم، پونــه، ســیو، شــبنم، گلنــار و عــروس در ایــران و خــارج از 
کشــور در دســترس مصرف کننــدگان قــرار می گیــرد. شــرکت پاکســان در ابتــدا 
ــخ  ــدود، در تاری ــئولیت مح ــا مس ــن ب ــدی پاک ک ــرکت تولی ــوان ش ــت عن تح
1341/10/0۶ تحــت شــماره 84۹3 در اداره ثبــت شــرکت ها و مالکیــت صنعتــی 
ــه ثبــت رســید. ســپس در 30 مهــر ســال 134۹ بــه شــرکت  اســتان تهــران ب
ــازمان  ــه س ــال 1358 ب ــت. در س ــام یاف ــر ن ــان تغیی ــاص پاکس ــهامی خ س
ــل  ــه بخــش خصوصــی منتق ــذار و در ســال 1370 ب ــران واگ ــی ای ــع مل صنای
شــد. در شــهریور 1373 بــه شــرکت ســهامی عــام تغییــر یافــت و ســپس در 

بــورس اوراق بهــادار تهــران پذیرفتــه شــد.

داشــتن  تردیــد  بــدون  کیمیای وطن
ــادی  ــای اقتص ــل از فعالیت ه ــات کام اطالع
منظــور  بــه  مختلــف،  صنــوف  و  اقشــار 
ســاماندهی نظــام مالیاتــی و رفــع معایــب و 
کاســتی های آن، امــری ضــروری اســت؛ امــا 
قطعــا ایــن مهم نیازمنــد ایجاد زیرســاخت های 
ــاوری و الکترونیکــی  ــژه در حــوزه فن الزم، به وی
کــردن نظــام مالیاتــی اســت. از ایــن رو امکان 
ایجــاد ارســال الکترونیکــی صــورت معامــالت 
ــد نقــش  ــال اقتصــادی، می توان از ســوی فع
مؤثــری را در ســاختار جدیــد نظــام مالیاتــی 

ایفا کند.
مالیاتــی کشــور  نظــام  راســتا،  ایــن  در   
ایجــاد  و  مناســب  ظرفیت ســنجی  بــا 
ــاده  ــارات م ــر اســاس اختی بســترهای الزم ب
1۶۹ مکــرر قانــون مالیات هــای مســتقیم 
زمینــه ارســال صــورت معامــالت فعــاالن 
اقتصــادی را بــه صــورت الکترونیکــی فراهــم 
ــد  ــن امــر گام بســیار بلن  کــرده اســت کــه ای
ــی  ــام مالیات ــی نظ ــه پویای ــری در زمین و مؤث

کشــور اســت.
 آسان شدن ارسال فهرست 

معامالت
 اغلــب کارشناســان معتقدنــد بــا اجرایــی 
از  بســیاری  مکــرر،   1۶۹ مــاده  کــردن 
ــه کمــک  ــت و ارزشــمند ب دســتاوردهای مثب
بــه  دنیــا  روز  فناوری هــای  جدیدتریــن 

می آینــد. دســت 
آســان شــدن ارســال فهرســت معامــالت 
جلوگیــری  شــبانه روز،  از  ســاعت  هــر  در 

از هدررفتــن زمــان بــا کاهــش تــردد بــه 
ضریــب  افزایــش  مالیاتــی،  حوزه هــای 
معامــالت  فهرســت  ارســال  در  اطمینــان 
خریــد و فــروش توســط فعــال اقتصــادی از 
جملــه مزایــای آن اســت. ایــن امــر بــه دلیــل 
دخالــت نکــردن اشــخاص دیگــر در درج 
مطالــب باعــث می شــود ضریــب اشــتباه 
بــه صفــر برســد و متعاقبــا بازتــاب آن در 
پرونده هــای مالیاتــی بــرای رســیدگی درآمــد 
از مطالبــه مالیــات  و تشــخیص مالیــات 
ــروش  ــد و ف ــام خری ــا درج ارق ــف ی مضاع
بــرای دیگــران جلوگیــری می شــود کــه ایــن 

ــای حــل  ــه هیئت ه ــه ب ــر کاهــش مراجع ام
اختــالف مالیاتــی را در پــی خواهــد داشــت.

 افزایش درصد نظم و ثبات
درخصــوص  اقتصــادی  صاحب نظــر  یــک 
روش  ایــن  می گویــد:  کار  ایــن  فوایــد 
زمینه ســاز افزایــش درصــد نظــم و ثبــات 
در میــان پرونده هــای مالیاتــی و کاهــش 
اقتصــادی  فعــاالن  و  مودیــان  مشــکالت 
دلیــل  بــه  اخیــر  ســال های  در  اســت. 
اقتصــادی  فعالیت هــای  حجــم  افزایــش 
فعالیت هــای  دامنــه  بالطبــع  کشــور،  در 
وزارتخانه هــا، ســازمان ها و نهادهــای اقتصــادی 
کشــور نیــز افزایــش یافتــه اســت؛ لــذا 
همیــن امــر زمینه ســاز بســیاری از موانــع 
مراجعــه  تعــدد  درخصــوص  مشــکالت  و 
مالیاتــی  ادارات  بــه  کســبه  و  شــاغلین 
مربوطــه شــده اســت. خوشــبختانه ایــن 
اقــدام، تاثیــرات چشــمگیری در کاهــش ایــن 
ــن مســئله  ــه ای مشــکالت خواهــد داشــت ک
ــی در  ــث صرفه جوی ــود باع ــه خ ــه نوب ــز ب نی
زمــان و نیــروی انســانی و درنتیجــه کاهــش 
هزینه هــای مالــی هــم از جانــب فعــاالن 
ــد  ــت خواه ــوی دول ــم از س ــادی و ه اقتص

ــد. ش
 عدم تضییع حقوق و پرداخت 

عادالنه مالیاتی
یکــی از تولیدکننــدگان لــوازم خانگــی هــم بــه 

ــک  ــی ی ــه وقت ــد ک ــه اشــاره می کن ــن نکت ای
ــهروند  ــک ش ــی ی ــا حت ــادی ی ــال اقتص فع
عــادی بدانــد کــه سیســتم دقیق و مشــخصی 
فعالیت هــای  میــزان  ثبــت  زمینــه  در 
اقتصــادی افــراد جامعــه وجــود دارد، بــه طــور 
ــت  ــش جه ــاس آرام ــی احس ــن از نوع یقی
عــدم تضییــع حقــوق و پرداخــت عادالنــه 
ــه  ــد ک ــود و می دان ــوردار می ش ــی برخ مالیات
دســتگاه های اقتصــادی از ایجــاد بســترهای 
زیرزمینــی در فرآینــد نظــام اقتصــادی کشــور 

زمینــه  امــر  همیــن  می کنــد؛  جلوگیــری 
ــش اقتصــاد ســالم را در نظــام  رشــد و افزای
اقتصــادی کشــور مهیــا خواهــد کــرد. بنابرایــن 
ارســال الکترونیکــی صــورت معامــالت، اقدام 
بســیار مناســبی اســت که بــا افزایــش ارتقای 
درخصــوص  شــهروندان  روانــی  امنیــت 
برقــراری عدالــت مالیاتــی در ســطح جامعــه، 
ــی  ــرفت و بالندگ ــریع در پیش ــاز تس زمینه س
نظــام اقتصــادی در کشــور می شــود. ســامانه 
کشــور اطالع رســانی ســازمان امــور مالیاتــی 

 ارسال الکترونیکی صورت معامالت 
گامی در جهت پویایی نظام مالیاتی

ســازمان حمایــت از مصرف کننــدگان اعــالم کــرد: اخــذ 10 
ریــال بابــت ارســال هــر پیامــک از ســوی اپراتورهــا کــه طــی دو 
ســال اخیــر از مشــترکان صــورت گرفتــه، از ایــن پــس متوقــف 
می شــود. بــه اســتناد مفــاد بنــد )ز( تبصــره 1۹ قانــون بودجــه 
ــراه  ــن هم ــات تلف ــده خدم ــای ارائه دهن ســال 13۹4، اپراتوره
موظــف بودنــد عــالوه بــر قیمــت هــر پیامــک، مبلــغ 10 ریــال 
ــاب  ــه حس ــت و ب ــور دریاف ــات مزب ــتفاده کنندگان خدم از اس
درآمــد عمومــی نــزد خزانــه داری کل کشــور واریــز کننــد تــا در 
ــه شــود. در ســال گذشــته  ــون هزین مــوارد تعیین شــده در قان
ــون  ــای قان ــر در تبصره ه ــم فوق الذک ــه حک ــم اینک ــز علی رغ نی
بودجــه ســال نیامــده بــود، امــا در جــداول مربــوط بــه منابــع 
درآمــدی دولــت، ذکــر و ماننــد ســال 13۹4 درج شــده بــود کــه 
بــر همیــن اســاس نیــز اپراتورهــای تلفــن همــراه اخــذ مبلغ 10 

ریــال بابــت ارســال هــر پیامــک را در ســال 13۹5 نیــز ادامــه 
دادنــد و از مشــترکان دریافــت می کردنــد؛ در حالــی کــه مجــوز 
ــت از  ــازمان حمای ــالم س ــق اع ــتند. طب ــی الزم را نداش قانون
مصرف کننــدگان و تولیدکننــدگان، در ایــن راســتا ایــن ســازمان 
ــون محاســبات عمومــی کشــور  ــاده 37 قان ــه م ــا اســتناد ب ب
ــه حســاب  ــزی ب ــر واری ــالم داشــته »ه ــه صراحــت اع ــه ب ک
ــت  ــه جه ــی دارد« و ب ــوز قانون ــه مج ــاز ب ــی، نی ــد عموم درآم
ــات و پیگیری هــای  ــدگان، مکاتب اســتیفای حقــوق مصرف کنن
الزم را از طریــق ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطــات رادیویــی 
ــازمان  ــت س ــه در نهای ــام داد ک ــط انج ــع ذی رب ــایر مراج و س
ــه ازای هــر پیامــک  ــال ب ــغ 10 ری ــور توقــف دریافــت مبل مذک
ــالم  ــه اپراتورهــای مربوطــه اع ــراه را ب ــن هم از مشــترکان تلف

ــرد. مهــر ــالغ ک و اب

رئیــس کمیســیون صنایــع و معــادن مجلــس گفــت: ســازمان 
ــال  ــان س ــا پای ــد ت ــودروی پرای ــه خ ــرده ک ــالم ک ــتاندارد اع اس
ــع  ــیون صنای ــود و کمیس ــارج ش ــد خ ــوط تولی ــد از خط ۹۶ بای
ــال  ــان س ــا پای ــا ت ــرده و آن ه ــالم ک ــز اع ــازان نی ــه خودروس ب
جــاری پرایــد را بازنشســته می کننــد. عزیــز اکبریــان بــا اشــاره 
بــه درخواســت خودروســازان از شــورای رقابــت بــرای افزایــش 
5 درصــدی قیمــت خودروهــا گفــت: درخواســت افزایــش 
قیمــت، حــق طبیعــی خودروســازان اســت؛ امــا شــورای رقابــت 
ــن  ــد ای ــه بای ــت ک ــدگان اس ــت از مصرف کنن ــازمان حمای و س
ــس  ــرج در مجل ــردم ک ــده م ــد. نماین درخواســت را بررســی کن
بررســی های  اســاس  بــر  اگــر  افــزود:  اســالمی  شــورای 
صورت گرفتــه افزایــش قیمــت ضــروری بــوده یــا اتفــاق خاصــی 
ــادر  ــت را ص ــش قیم ــازه افزای ــودرو رخ داده، اج ــت خ در کیفی

کنــد؛ در غیــر ایــن صــورت خودروســازان مجــوز افزایــش قیمــت 
ــیون  ــت کمیس ــه صنع ــه کمیت ــان اینک ــا بی ــان ب ــد. اکبری ندارن
ــش  ــرای افزای ــازان را ب ــت خودروس ــادن درخواس ــع و مع صنای
ــس از  ــت پ ــه صنع ــه داد: کمیت ــد، ادام ــی می کن ــت بررس قیم
بررســی دالیــل خودروســازان بــرای افزایــش قیمــت و تطبیــق 
ــرات  ــی ها و نظ ــدی بررس ــود جمع بن ــای موج ــا واقعیت ه آن ب
ــه  ــاره ب ــا اش ــد. وی ب ــه می ده ــیون ارائ ــای کمیس ــه اعض را ب
بررســی کیفیــت خودروهــای داخلــی توســط کمیســیون صنایــع 
ــا  ــت خــودرو و راهکاره ــادآور شــد: مشــکالت کیفی ــادن ی و مع
ــه وزارت صنعــت و خودروســازان  ــن مشــکالت ب ــع ای ــرای رف ب
ــا  ــاتی ب ــان جلس ــارک رمض ــاه مب ــس از م ــه پ ــده ک ــالم ش اع
حضــور خودروســازان و مســئوالن وزارت صنعــت بــرای بررســی 

ــود. خانــه ملــت ــزار می ش ــه برگ ــن زمین ــات در ای اقدام

سازمان حمایت از مصرف کنندگان اعالم کرد:

پیامک ارزان می شود
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس مطرح کرد:

توقف خط تولید خودروی پراید تا پایان سال 96

،،
نظام مالیاتی کشــور با ظرفیت ســنجی 
بــر  ایجــاد بســترهای الزم  مناســب و 
مکــرر   ۱۶۹ مــاده  اختیــارات  اســاس 
قانــون مالیات هــای مســتقیم، زمینــه 
فعــاالن  معامــات  صــورت  ارســال 
اقتصــادی را بــه صــورت الکترونیکــی 

فراهــم کــرده اســت

 ۵ درصد نوسان مجاز در قیمت ۸۰ 
محصوالت پتروشیمی

درصد نرخ سود تسهیالت 
لیزینگ مسکن

 درصد اتالف آب 
در بخش کشاورزی

دفتــر توســعه صنایــع پایین دســتی پتروشــیمی مجــاز اســت 
محصــوالت پتروشــیمی را تــا ۵ درصــد بیــش از نــرخ مصــوب 

قیمت گــذاری کنــد.
نرخ ســود بازپرداخت تســهیات پرداختی توســط لیزینگ های 

مســکن برابر ۲۱ درصد اســت.

در بخــش کشــاورزی بیــش از ۸۰ درصــد منابــع آب بــه دلیــل 
ــه هــدر  ــاری ب اســتفاده نکــردن از فناوری هــای پیشــرفته آبی

مــی رود.
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  اونس جهانی طال 
 اتحادیه طال 

جواهر و سکه 
تهران  ۱۱,۷۳۰,۰۰۰

سکه تمام بهار آزادی

۶,۳۵۰,۰۰۰ ریال 
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فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران
نوبت دوم

شرکت آب منطقه ای استان چهارمحال و بختیاری در نظر دارد به استناد آئین نامه 
اجرائی بند »ه« ماده 2۹ قانون برگزاری مناقصات از مشاوران گروه آب دارای تخصص 

شبکه های آب و زهکشی پایه 3 و باالتر که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور احراز 
مهندسی  برای خدمات  مذکور  نامه  آئین  ضوابط  چهارچوب  در  اند،  صالحیت شده 

تشکیل گروههای گشت و بازرسی سطح استان چهارمحال و بختیاری ارزیابی کیفی 

نماید. بدین وسیله از مشاوران واجد شرایط دعوت می شود مدارک مربوط به ارزیابی 

کیفی مشاوران را از تاریخ ۹۶/03/20 لغایت ۹۶/03/23 از طریق سایت شرکت به 

نشانی www.cbrw.ir دریافت نمایند. این آگهی به منظور ارزیابی کیفی مشاوران 

انتشار یافته و شرکت پس از انجام مراحل ارزیابی از متقاضیان واجد شرایط طی 

مراحل بعدی دعوت به عمل خواهد آورد.

شرکت آب منطقه ای استان چهارمحال و بختیاری

ــاه  ــه م ــت: در نیم ــان گف ــز اصفه ــت قرم ــه گوش ــس اتحادی رئی
مبــارک رمضــان امســال بــه دلیــل کمبــود دام زنــده در اصفهــان، 
ــزار  ــان یک ه ــه اول رمض ــه هفت ــبت ب ــز نس ــت قرم ــرخ گوش ن
ــا و  ــاری بارندگی ه ــا انص ــت. رض ــته اس ــش داش ــان افزای توم
ــود دام  ــی کمب ــل اصل ــاد طــی ســال جــاری را از دالی ــه زی علوف
زنــده در اســتان اصفهــان دانســت و اظهــار داشــت: بــا سرســبزی 
ــده  ــرواری گوســفندان از فــروش دام زن ــرای پ ــع، عشــایر ب مرات
بیشــتری  بــا وزن و قیمــت  را  تــا آن  خــودداری می کننــد 

ــند. بفروش
 وی ادامــه داد: در فصــل بهــار بــا جابه جایــی گلــه داران در مناطــق 

ــروش و  ــرای ف ــی رســیدن دام ب ــه زمان ــالق و قشــالق، فاصل یی
کشــتار، اندکــی طوالنی تــر شــده و ایــن ســبب گرانــی نــرخ دام 

ــود.  ــبک می ش س
ــه در  ــان اینک ــا بی ــان ب ــز اصفه ــت قرم ــه گوش ــس اتحادی رئی
حــال حاضــر در اصفهــان اندکــی بــا کمبــود دام ســبک بــه 
ــه  ــالق مواج ــالق و یی ــق قش ــایر در مناط ــی عش ــل جابه جای دلی
اعــالم  مــاه رمضــان  ابتــدای  در  و  قبــل  افــزود:  هســتیم، 
ــش 2  ــال افزای ــده احتم ــی دام زن ــود و گران ــا کمب ــه ب ــم ک کردی
ــود  ــان وج ــای اصفه ــز در قصابی ه ــت قرم ــرخ گوش ــدی ن  درص

دارد. ایمنا

افزایش ۱۰۰۰ تومانی قیمت گوشت قرمز در اصفهان
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آهــن  ســنگ  انجمــن  نایب رئیــس 
ــا  ــه کم ــدن ب ــش مع ــت: بخ ــران گف ای
رفتــه اســت. بهــرام شــکوری نســبت بــه 
اقدامــات وزارت صنعــت در حــوزه معــدن 
و به ویــژه معــادن ســنگ آهــن اعتــراض 
ــر سیاســت های وزارت  ــت: اگ ــرد و گف ک

تغییــر  معــادن  درخصــوص  صنعــت 
در  معــدن  بخــش  بــه زودی  نکنــد، 

ــرد. ــد ک ــقوط خواه ــور س ــاد کش اقتص
ــه  ــاره ب ــا اش ــادی ب ــال اقتص ــن فع  ای
مشــکالت عدیــده معــادن کشــور گفــت: 
دولتــی،    حقــوق  یــا  مالکانــه  بهــره 

مالیــات، افزایــش هزینه هــای حمــل 
ــادن را  ــده، مع ــت تمام ش ــل و قیم و نق
ــرده و تمــام معــادن متوســط  ــه کمــا ب ب
و کوچــک کشــور، در آســتانه تعطیلــی و 

ــد.  ــرار دارن ــرو ق ــل نی تعدی
وی ادامــه داد: بعضــی سیاســت های 

صنعــت  وزارت  در  اقتصــادی  کالن 
بــه درســتی تبییــن نشــده و بــدون 
در نظــر گرفتــن شــرایط روز اقتصــاد 
اجــرا می شــوند؛ بــه طــور مثــال مــا 
نمی توانیــم میــزان مالیــات و حقــوق 
دولتــی معــادن را در شــرایط رونــق مانند 

دوران رکــود یــا برعکــس تعییــن کنیــم. 
ایــن سیاســتگذاری ها  بــه گفتــه وی 
در  روز  اقتضائــات  مبنــای  بــر  بایــد 
ــوان  ــا بت ــود ت ــام ش ــور انج ــاد کش اقتص
ــرد.  ــر ک ــادن فک ــات مع ــه حی ــه ادام ب

اقتصادآنالیــن

معادن کشور در آستانه سقوط
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نوبت اول

)آگهی مناقصه عمومی(
شهرداری فوالدشهر  در نظر دارد احداث کانال و کانیو بتنی دفع 
آبهای سطحی سطح شهر فوالدشهر را از طریق مناقصه عمومی به 
شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان می توانند جهت 
تا روز شنبه  آگاهی از شرایط و دریافت اسناد مناقصه حداکثر 
فوالدشهر  شهرداری  قراردادهای  امور  واحد  به   ۹۶/4/10 مورخ 

مراجعه نمایند.
عباس مرادی  -  شهردار فوالدشهر



هشتبهشت
بهره گیری40 هزار دانش آموز 
 ابتدایی از خدمات بهداشت 

دهان و دندان در کاشان  
معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی کاشــان 
گفــت: 40 هــزار دانش آمــوز مقطــع ابتدایــی از 
ــان و  ــدان در کاش ــان و دن ــت ده ــات بهداش خدم

آران بیــدگل بهره منــد شــدند.

ــات در  ــن اقدام ــزود: ای ســید علیرضــا مروجــی اف
راســتای اجــرای طــرح تحــول در حــوزه بهداشــت 
دنــدان  و  دهــان  ســامت  ارتقــای  برنامــه  و 
مشــارکت  بــا  ابتدایــی  مقطــع  دانش آمــوزان 
ــرورش شهرســتان در ســال  ــوزش  و پ ــت آم مدیری
مقطــع  دانش آمــوز  جهــت   95-96 تحصیلــی 

ــد. ــه ش ــی ارائ ابتدای
 معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی کاشــان 
بــا اشــاره بــه پوشــش 98 درصــدی وارنیــش 
فلورایــد در مرحلــه اول در ماه هــای مهــر و آبــان 95 
ــای  ــدام در ماه ه ــن اق ــدی ای ــش 99 درص و پوش
ــزار  ــرد: 15 ه ــد ک ــت 96 تأکی ــن و اردیبهش  فروردی
و 97 فیشورســیانت، 11 هــزار و 792 ترمیــم دنــدان 
)پــر کــردن( و کشــیدن 8 هــزار و 177 دنــدان 
ــتا  ــن راس ــز در ای ــداری نی ــل نگه ــی و غیرقاب عفون

انجــام شــد.
وی تصریــح کــرد: 17 درصــد کل دانش آمــوزان 
پایــه اول تــا هفتــم کاشــان و آران و بیــدگل بــا 
انجــام خدمــات مذکــور از هرگونــه مشــکل دندانــی 
ــات  ــن خدم ــه داد: ای ــاری شــدند. مروجــی ادام ع
و  جامــع ســامت شــهری  مراکــز خدمــات  در 
روســتایی، دو پایــگاه ثابــت ســامت دهــان و دندان 
ــگاه ســیار  ــان و واحــدی و ســه پای ــدارس عائی م
دندانپزشــکی توســط دندان پزشــکان شــاغل در 
حــوزه معاونــت بهداشــتی دانشــگاه و بــا همــکاری 
مدیریــت آمــوزش  و پــرورش بــه دانش آمــوزان 

ــت. فــارس ــده اس ــه  ش ــی ارائ ــع ابتدای مقط

پیگیری خرید زمین برای استقرار 
اتوبوس های پایانه کاوه 

جلســه شــورای ســازمان پایانه هــای  کیمیای وطن
مســافربری شــهرداری اصفهــان برگــزار و در آن 
و  مســائل  فعالیت هــا،  درخصــوص  گزارشــی 

مشکات این سازمان ارائه شد.
بــه گــزارش ارتباطــات رســانه ای شــهرداری اصفهــان 
در ایــن جلســه درخصــوص تفریــغ بودجــه ســازمان، 
گزارش هایــی ارائــه شــد و تفریــغ بودجــه ایــن 
ســازمان بــا 5 درصــد افزایــش نســبت بــه ســال 94 

مــورد تصویــب قــرار گرفــت.
 همچنیــن در ایــن جلســه درخصــوص ادغــام 
ســازمان پایانه هــا بــا ســازمان تاکســیرانی  و انتقــال 
خدمــات فنــی پایانه هــای مســافربری شــهری 
ــال  ــل ترمین ــهر و تبدی ــارج ش ــه خ ــژه کاوه ب به وی
کاوه بــه محلــی صرفــا بــرای ســوار و پیــاده شــدن 
مســافران بیــن شــهری تصمیم گیــری و مقــرر شــد 
زمینــی توســط ســازمان پایانه هــا بــرای ایــن مــورد 

ــه شــود. در نظــر گرفت

 راه اندازی ربات تلگرامی 
 سی امین جشنواره 

فیلم های کودکان و نوجوانان 
 باشــگاه مخاطبــان ســی امین جشــنواره بین المللــی 
فیلم هــای کــودکان و نوجوانــان اصفهــان بــه منظــور 
ــتفاده  ــا اس ــان ب ــا مخاطب ــتمر ب ــاط مس ــظ ارتب حف
از ربــات تلگرامــی Icff_bot بــرای عضویــت در 
ــرد. ــه کار ک ــان جشــنواره شــروع ب باشــگاه مخاطب

باشــگاه مخاطبــان ســی امین جشــنواره بین المللــی 
فیلم هــای کــودکان و نوجوانــان اصفهــان بــه منظــور 
حفــظ ارتبــاط مســتمر بــا مخاطبــان شــروع بــه کار 
کــرد تــا عاقه منــدان بــه حضــور در ســی امین 
جشــنواره بین المللــی فیلم هــای کــودکان و نوجوانــان 
اصفهــان بتواننــد از طریــق عضویــت در باشــگاه 
مخاطبــان از برنامه هــای ایــن دوره از جشــنواره 
ــان  ــی اصفه ــتا اهال ــن راس ــد. در ای ــتفاده کنن اس
 Icff_bot ــی ــات تلگرام ــتفاده از رب ــا اس ــد ب می توانن
بــرای عضویــت در باشــگاه مخاطبــان جشــنواره 
اقــدام کننــد و پــس از وارد کــردن اطاعــات الزم از 
ــار و برنامه هــای نمایــش فیلم هــا، کاس هــای  اخب

ــوند. ــع ش ــی مطل ــای تخصص ــی و کارگاه ه آموزش
تســهیات، تخفیفــات و جوایــزی نیــز بــرای اعضــای 
ــای  ــی روزه ــه ط ــده ک ــه ش ــر گرفت ــگاه در نظ باش
ــود؛  ــد ب ــتفاده خواه ــل اس ــنواره قاب ــزاری جش برگ
همچنیــن هــر یــک از اعضــای باشــگاه می توانــد بــا 
معرفــی اعضــای خانــواده یــا اطرافیــان خــود بــرای 
عضویــت از طریــق ربــات Icff_bot، از تخفیــف 
بهره منــد جشــنواره  فیلم هــای  بلیــت  تهیــه   در 

شود.
ربــات تلگرامــی جشــنواره عــاوه بــر ایــن، بــه 
ــم  ــنواره ه ــوان جش ــودک و نوج ــاب داوران ک انتخ
کمــک می کنــد و در واقــع متقاضیــان 10 تــا 15 
ســال می تواننــد مشــخصات خــود را از طریــق 
ــام  ــس از انج ــا پ ــد ت ــت کنن ــات Icff_bot ثب رب
بررســی های الزم بــه عنــوان داور بــه جشــنواره 

معرفــی شــوند. ایمنــا

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریگروه اصفهان

 
معاونــان  خبــری  نشســت های  جدیــد  دور 
ــه  ــه ب ــومین مرحل ــرای س ــان ب ــهرداری اصفه ش
نشســت معــاون برنامه ریــزی پژوهــش و فنــاوری 
اطاعــات اختصــاص یافــت کــه در آن عملکرد هــای 
یکســاله ایــن معاونــت توســط مدیــران آن تشــریح 

شــد. 
در  اصفهــان  شــهرداری  برنامه ریــزی  معــاون 
ــرورت   ــوه و ض ــه نح ــود ب ــای خ ــدای صحبت ه ابت
شــکل گیری ایــن معاونــت در شــهرداری اشــاره 
داشــت و گفــت: یکــی از مــواردی کــه باعــث شــده 
کارایــی شــهرداری ها افزایــش داشــته باشــد حضــور 
معاونــت برنامه ریــزی در شــهرداری ها بــوده اســت.

مناطــق  بودجــه  افزایــش  محمــدی  محمــود 
محــروم را مــورد اشــاره قــرار داد و افــزود: در 
حــال حاضــر بیــش از 50 درصــد از بودجــه مناطــق 
محــروم از طریــق شــهرداری مرکــزی تامیــن 
ــن بودجــه  ــا اختصــاص ای شــده اســت؛ اگرچــه ب
اقدامــات موثــری صــورت گرفتــه اســت، ولــی بایــد 
ایــن نکتــه را مــد نظــر قــرار داد کــه ایــن بودجــه بــه 
تنهایــی نمی توانــد مشکل گشــای مناطــق محــروم 
باشــد و نیــاز اســت کــه دیگــر نهادهــا و دســتگاه ها 

ــد.   ــاش کنن ــی ت ــرای محرومیت زدای ــم ب ه
ــران را  ــهر ته ــود ش ــای خ ــه صحبت ه وی در ادام
ــع  ــک توزی ــات زیرســاختی دارای ی از لحــاظ خدم
خوشــبختانه  بیــان کــرد:  و  دانســت  متــوازن 
ــو  ــمت و س ــن س ــه ای ــم ب ــان ه ــهرداری اصفه ش

حرکــت کــرده و امکانــات شــهری هــم بــه صــورت 
خوبــی ارائــه شــده اســت؛ امــا نحــوه توزیــع آن هــا 

ــت. ــوازن نیس مت
ــا بیــان  معــاون برنامه ریــزی شــهرداری اصفهــان ب
ــی  ــهروند اصفهان ــر ش ــه ای ه ــرانه بودج ــه س اینک
ــه  ــت، ادام ــان اس ــزار توم ــون و 350 ه ــک میلی ی
ــر  ــال حاض ــه در ح ــن هزین ــه ای ــه ب ــا توج داد: ب
67 کتابخانــه، 69 مرکــز فرهنگــی، 31 مجموعــه 
ورزشــی سرپوشــیده و 21 مجموعــه ورزشــی روبــاز 
ــیار  ــرانه بس ــه س ــود دارد ک ــان وج ــهر اصفه در ش
ــتانداردهای الزم  ــا اس ــوز ب ــا هن ــت؛ ام ــی اس خوب

ــم. ــه داری فاصل
وی وضعیــت ســرانه های فضــای ســبز شــهر 
اصفهــان را خــوب توصیــف کــرد و ادامــه داد: رتبــه 
اول ســرانه فضــای ســبز شــهری در کل کشــور 

ــت. ــان اس ــهر اصفه ــه کان ش ــوط ب مرب
 وی در ادامــه صحبت هــای خــود بــه ایــن مســئله 
ــهرداری ها  ــاختار ش ــاح س ــه اص ــت ک ــاره داش اش
در دســتور کار اســت و گفــت: اوایــل ســال 94 
ــهرداری ها  ــاختار ش ــاح س ــرای اص ــتورکاری ب دس
ارســال شــد کــه متاســفانه  بــه وزارت کشــور 
ــه  ــوده ک ــی ب ــان جــزء آخرین های شــهرداری اصفه

ــده اســت. ــادرت ورزی ــر مب ــن ام ــه ای ب
محمــدی بــا اشــاره بــه اینکــه بــا اصــاح ســاختار 
شــهرداری ها برخــی از معاونت هــا ادغــام شــده 
ــد،  ــر می یابن ــا تغیی ــوند ی ــذف می ش ــی ح و برخ
گفــت:  بــه عنــوان مثــال ســازمان عمــران شــهری 

ــه ســطح وســیع کاری خــود  ــا توجــه ب ــان ب اصفه
قــرار اســت بــا ســازمان نوســازی و بهســازی 
ادغــام شــوند؛ گرچــه مــا معتقدیــم کــه بایــد ایــن 
دو ســازمان بــه طــور جــدا وجــود داشــته باشــند و 

ــد. فعالیــت کنن

ــاختارهای  ــر در س ــه تغیی ــرد: البت ــح ک وی تصری
ــت  ــد داش ــر خواه ــی را درب ــکیاتی، هزینه های  تش
و ایــن تغییــر روش هــا، نیــاز بــه بازمهندســی دارد تا 
هــدف اصلــی، یعنــی افزایــش کارایــی و بهــره وری 

تحقــق یابــد.
وی در ادامــه صحبت هــای خــود بــا اشــاره بــه 
ــک  ــان ترافی ــه یکــی از معضــات شــهر اصفه اینک
ــان  ــهر اصفه ــرد: ش ــح ک ــت، تصری ــهر اس ــن ش ای
دارای 20 هــزار هکتــار مســاحت بــا 2 میلیــون نفــر 
ــن ارقــام، در  ــه ای ــا توجــه ب جمعیــت اســت کــه ب

اصفهــان 1 میلیــون خــودروی ســواری وجــود دارد و 
ایــن تعــداد بیــش از ظرفیــت شــهر اصفهان اســت.

ــرف  ــط مص ــن متوس ــه داد: همچنی ــدی ادام محم
بنزیــن بــرای هــر نفــر )ســرانه( در کشــور، 10 لیتــر 
در روز اســت کــه در شــهرهای پیشــرفته، ایــن رقــم 

2 تــا 3 لیتــر اســت.
وی گفــت: کیفیــت خودروهــا، بنزیــن، مســیرهای 
رابطــه  در  کــه  دیگــر  مــوارد  تمــام  و  تــرددی 
بــا ترافیــک دخیــل هســتند، باعــث شــده تــا 
آســیب های زیــادی بابــت ایــن موضــوع بــه شــهر 

وارد شــود.
فنــاوری  و  پژوهــش  برنامه ریــزی،  معــاون 
کــرد:  ابــراز  اصفهــان  شــهرداری  اطاعــات 
کتــاب  اصفهــان،  در  بــار  اولیــن  بــرای 
نقشــه توصیفــی شــهر اصفهــان تدویــن و 
آمــاده شــده کــه اصفهــان دومیــن شــهر 
»کتــاب_  ایــن  کــه  اســت  کل کشــور  در 
کتــاب  ایــن  می کنــد.  آمــاده  را  نقشــه« 
 تمامــی اطاعــات شــهری را بــه شــهروندان 
ــه  ــک نقش ــورت ی ــه ص ــهری ب ــران ش و مدی

می دهــد. نشــان 
محمــدی بــا بیــان اینکــه یکــی از مشــکات شــهر 
ــت  ــی اس ــاز های غیراصول ــاخت و س ــان س  اصفه
ســبک  بــه  نظام بخشــی  بــرای  تأکیــد کــرد: 
ــت  ــا همــکاری معاون ــان ب معمــاری شــهری اصفه
شهرســازی قــرار اســت در ایــن حــوزه تجدیــد نظــر 

ــود. ش

معاون برنامه ریزی شهرداری اصفهان خبر داد: 

تهیه نقشه توصیفی شهر اصفهان
بودجه شهرداری، به تنهایی نمی تواند مشکل گشای مناطق محروم باشد 

اســتاندار اصفهــان در رابطــه بــا احیــای زاینــده رود گفــت: این 
مســئله بــه دلیــل پیچیدگی هــای امنیتــی در اواســط کار قــرار 

دارد و بــرای احیــای گاوخونــی نیــز در ابتــدای راه هســتیم. 
 رســول زرگرپــور در همایــش تجلیــل از فعــاالن محیــط 
 زیســت اســتان اصفهــان حــذف بنزیــن پتروشــیمی را 
ــط   ــازمان محی ــزود: س ــرد و اف ــداد ک ــت قلم ــی مثب اقدام
زیســت در کنــار ایــن اقــدام، لوایحــی همچــون قانــون هــوای 
ــا  ــظ تاالب ه ــی خــاک، حف ــا آلودگ ــه ب ــون مقابل ــاک، قان پ
ــی  ــوان آزاری را در ســال های گذشــته اجرای ــا حی ــه ب و مقابل

ــت. ــرده اس ک
وی تصریــح کــرد: در اســتان اصفهــان نیــز بــه دلیــل شــرایط 
حاکــم، محیــط  زیســت اصلی تریــن چالــش بــود و در 
ــع  ــرای رف ــادی ب ــای زی ــر تاش ه ــال اخی ــار س ــول چه ط

ایــن چالــش صــورت گرفــت. زرگرپــور اعــام کــرد: تدویــن 
و عملیاتــی کــردن طــرح جامــع کاهــش آلودگــی هــوا، 
ــه 9  ــرای مصوب ــت آب، اج ــود کیفی ــا، بهب ــش ریزگرده کاه
مــاده ای احیــای زاینــده رود، احیــای تــاالب گاوخونــی و 
ــم  ــات مه ــه اقدام ــتان، از جمل ــع اس ــی صنای ــرل آلودگ کنت

ــود. ــوزه ب ــن ح ــه در ای صورت گرفت
ــوا  ــی ه ــش آلودگ ــرح کاه ــزود: در ط ــان اف ــتاندار اصفه اس
ــوای  ــود در ه ــده موج ــن آالین ــزار و 770 ت ــک ه ــش ی کاه
اصفهــان در دســتورکار قــرار گرفــت کــه تاکنــون 75 درصــد 

ــت. ــده اس ــل  ش ــرفت در آن حاص پیش
ــر  ــرح، ه ــن ط ــرای ای ــدای اج ــه داد: در ابت ــور ادام زرگرپ
ــرم  ــرض 900 گ ــه در مع ــط روزان ــور متوس ــه  ط ــی ب اصفهان

ــارس ــت. ف ــرار داش ــی ق آلودگ

کیمیای وطن مؤســس مــوزه هنرهــای تزئینــی 

ایــران گفــت: آمــوزش و فرهنگ ســازی، دو رکــن 
اساسی در موزه داری است.

بنابرایــن دولت هــا بایــد بســتر مناســبی را بــر اســاس 
ــای  ــن و حمایت ه ــی تدوی ــررات حقوق ــن و مق قوانی
ــه  ــن مقول ــادی از ای ــوزه  اقتص ــژه در ح الزم را به وی

بــه عمــل آورنــد.
بــه نقــل از روابــط عمومــی اداره کل میــراث فرهنگــی 
ــزود:  ــان، محمدحســن سمســارزاده اف اســتان اصفه
ــن مشــاغل بشــری  ــی از فرهنگی تری ــوزه داری، یک م

اســت کــه بــا عشــق همــراه اســت.
تمامــی  از  موزه هــا  در  انســان ها  گفــت:  وی 
ــف  ــای مختل ــوی تمدن ه ــادی و معن ــای م ارزش ه
هیــچ گاه  بنابرایــن  می کننــد؛  بازدیــد  بشــری 
ــچ  ــا هی ــوزه داران را ب ــی م ــت فرهنگ ــوان فعالی نمی ت
ایــن کــره خاکــی مقایســه در  مــادی   مقیــاس 

 کرد.
ــاره  ــا اش ــران ب ــی ای ــای تزئین ــوزه هنره ــس م مؤس
ــوزه داری  ــش روی م ــکات پی ــختی ها و مش ــه س ب
ــژه  ــوزه داران، به وی ــروز م ــرد: ام ــح ک ــران تصری در ای

ــه  ــد در نظــر داشــته باشــند ک ــوزه داران جــوان، بای م
ــینیان  ــت پیش ــناد هوی ــداری اس ــل نگه ــوزه، مح م
اســت کــه بــر ایــن اســاس مــوزه را می تــوان مرکــزی 
آموزشــی و فرهنگــی شــناخت کــه همچــون آمــوزگار، 
ــد  ــده می ده ــل های آین ــه نس ــی ب ــوزش فرهنگ آم
ــده ــر عه ــان ها را ب ــی انس ــداری فرهنگ ــه بی  و وظیف

 دارد.
ــن  ــازی، دو رک ــوزش و فرهنگ س ــرد: آم ــان ک وی بی
اساســی در مــوزه داری اســت؛ بنابرایــن دولت هــا 
ــن و  ــاس قوانی ــر اس ــبی را ب ــتر مناس ــد بس می بای
را  تدویــن و حمایت هــای الزم  مقــررات حقوقــی 
به ویــژه در حــوزه  اقتصــادی از ایــن مقولــه بــه عمــل 
آورنــد و همچنیــن فعــاالن فرهنگــی را در بخــش 
ــر چــه بیشــتر از  ــت ه ــه حمای خصوصــی تشــویق ب

ــد. ــی کنن ــه فرهنگ ــن مقول ای
مؤســس مــوزه هنرهــای تزئینــی ایــران اضافــه 
ــا  ــم ب ــد موظفی ــای جدی ــروز و در دنی ــا ام ــرد: م ک
ــدگان،  ــه بازدیدکنن ــن ب ــای نوی ــتفاده از فناوری ه اس
آمــوزش  را  تاریخــی  آثــار   نحــوه چگونــه دیــدن 

دهیم.

ــعه  ــت: توس ــان گف ــکی اصفه ــوم پزش ــگاه عل ــخنگوی دانش س
ــان در  ــی اصفه ــاران روان ــرای بیم ــدرس ب ــهید م ــتان ش بیمارس
دســتورکار قــرار گرفتــه اســت. کیانــوش جهان پــور اظهــار داشــت: 
ــتهلک و  ــت مس ــه عل ــید ب ــان خورش ــکی زن ــس روان پزش اورژان
ــه  ــی ب ــد فن ــدم تایی ــاختمان و ع ــودن س ــی ب ــوده و قدیم فرس
ــرار  ــت و اص ــگ نیس ــای هتلین ــتفاده و ارتق ــل اس ــه قاب هیچ وج
ــار باشــد.  ــا می توانســت فاجعه ب ــت در آن، قطع ــداوم خدم ــر ت ب
وی بیــان داشــت: گــروه روان پزشــکی بایــد موضــوع انتقــال بــه 
بیمارســتان شــهید مــدرس را در دســتورکار قــرار دهد و بیمارســتان 
ــن  ــت در ای ــه خدم ــرای ارائ ــل را ب ــی کام ــدرس آمادگ ــهید م ش
زمینــه دارد و کمــاکان قابلیــت توســعه بیشــتری دارد. ســخنگوی 
دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان گفــت: اصــرار بــر ادامــه 
خدمــت در بیمارســتان خورشــید توجیــه نــدارد و مســئولیت 

ــا  ــرد: ب ــه ک ــت. وی اضاف ــی نیس ــی آن، پذیرفتن ــب احتمال عواق
ــه خدمــت در مرکــز  ــای ارائ همــکاری گــروه روان پزشــکی و ارتق
شــهید مــدرس، عمــا بخــش عمــده ای از نیازهــای روان پزشــکی 
پوشــش داده شــده و دانشــگاه آمادگــی توســعه آن را نیــز دارد. 
ــدرس از  ــا م ــرای روان پزشــکی قطع ــه ب ــه اینک ــا اشــاره ب وی  ب
ــه خورشــید در  ــت: دسترســی ب خورشــید مناســب تر اســت، گف
اغلــب ســاعات بــه دلیــل مســئله ترافیــک مرکــز شــهر از مــدرس 
ســخت تر هســت. ترافیــک مرکــز اصفهــان مانــع بــزرگ توســعه 
ــه  ــات ب ــا خدم ــت و قطع ــید اس ــتانی خورش ــات بیمارس خدم
ــود.  ــل ش ــب تر منتق ــی مناس ــی دسترس ــه نواح ــد ب ــج بای تدری
وی اضافــه کــرد: همچنیــن ارائــه خدمــت در ســاختمان فرســوده 
ــون  ــت؛ چ ــه نیس ــل توجی ــرایطی قاب ــچ ش ــت هی ــن تح ناایم

ــر همــه چیــز اســت. مهــر ایمنــی بیمــار، مقــدم ب

مدیــر آب و فاضــاب شاهین شــهر و میمــه گفــت: مصــرف 
ــه  ــرای هــر نفــر نزدیــک ب ســرانه آب در اســتان اصفهــان ب
150 لیتــر در شــبانه روز اســت؛ در حالــی  کــه مصــرف ســرانه 
ــر در  ــر 230 لیت ــر نف ــرای ه ــه ب ــهر و میم آب در شاهین ش

ثانیــه اســت.
ــت  ــران در مدیری ــه ای ــان اینک ــا بی ــدزاده ب ــدرت هللا احم ق
ــب  توجهــی را  ــگاه جال ــان توانســته جای ــی در جه ــع آب مناب
بــه خــود اختصــاص دهــد، ادامــه داد: مصــرف ســرانه آب 
در اســتان اصفهــان بــرای هــر نفــر نزدیــک بــه 150 لیتــر در 
ــرب  ــرانه آب ش ــرف س ــه مص ــت؛ در حالی ک ــبانه روز اس ش
در شاهین شــهر و میمــه بــرای هــر نفــر 230 لیتــر در ثانیــه 
اســت؛ یعنــی اینکــه مــردم شاهین شــهر و میمــه 80 لیتــر 

ــد. ــرف می کنن ــتانی، آب مص ــرف اس ــش از مص بی
وی بــا بیــان اینکــه آب ورودی بــه ســدهای کشــور نســبت 
ــد  ــه 15 درص ــک ب ــته، نزدی ــی گذش ــال آب ــابه س ــه مش ب
کاهــش داشــته، افــزود: طبــق آخریــن آمــار، میــزان 
آب ذخیره شــده در پشــت ســد زاینــده رود بــه  عنــوان 
اصلی تریــن منبــع تأمیــن آب اســتان اصفهــان 164 میلیــون 
ــره ســد  ــح کــرد: ذخی ــوده اســت.وی تصری ــر مکعــب ب مت
زاینــده رود بیــش از 2 میلیــارد و 450 میلیــون متــر مکعــب 

اســت کــه از ایــن میــزان، تنهــا 164 میلیــون متــر مکعــب 
بیشــتر آب نداریــم و ایــن آمــار نشــان می دهــد کــه چقــدر 

ــویم. ــران آب نش ــار بح ــا دچ ــرد ت ــی ک ــد صرفه جوی بای
مدیــر آبفــای شاهین شــهر و میمــه اضافــه کــرد: ایــن 
ــل،  ــی قب ــه مشــابه ســال آب ــی آب نســبت ب ــزان اعام می
نزدیــک بــه 30 درصــد کاهــش  یافتــه و نشــان می دهــد کــه 

ــود دارد. ــان وج ــتان اصفه ــی در اس ــرایط کم آب ش
ــه دارای  ــورهایی ک ــردم کش ــه م ــان اینک ــا بی ــدزاده ب احم
ســال آبــی خوبــی هســتند، نســبت بــه کشــوری مثــل ایــران 
ــی بیشــتری  ــا بحــران آب مواجــه اســت، صرفه جوی ــه ب ک
می کننــد، گفــت: میانگیــن مصــرف ســرانه جهانــی آب 
بــرای هــر نفــر نزدیــک بــه 580 متــر مکعــب در هــر ســال 
اســت؛ در هــر حالــی کــه میانگیــن مصــرف آب بــرای هــر 
ــال  ــب در س ــر مکع ــدود 1300 مت ــزی ح ــران چی ــر در ای نف

اســت.
ــا بیــان اینکــه میــزان بارش هــا در کل کشــور نزدیــک  وی ب
ــار کــرد: بیشــتر  ــوده، اظه ــر مکعــب ب ــارد مت ــه 366 میلی ب
 ایــن بارش هــا در محــدوده خلیــج  فــارس، دریــای مازنــدران 
ــزی  ــات مرک ــز در ف ــن آن نی ــه و کمتری ــه ارومی و دریاچ

ــت. ایســنا ــوده اس ــران ب ای

تدوین و اجرای طرح جامع کاهش آلودگی هوا
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان خبر داد:

توسعه بیمارستان شهید مدرس برای بیماران روانی

مؤسس موزه هنرهای تزئینی ایران در اصفهان مطرح کرد:

آموزش و فرهنگ سازی، دو رکن اساسی موزه داری
 مصرف آب شاهین شهری ها 

80 لیتر بیش از میانگین استان است

،،
محمــود محمــدی افزایــش بودجــه 
مناطــق محــروم را مــورد اشــاره قــرار 
داد و افــزود: در حــال حاضــر بیــش 
مناطــق  بودجــه  از  درصــد   50 از 
محــروم از طریــق شــهرداری مرکــزی 

تامیــن شــده اســت

مدیــر کل اوقــاف و امــور  کیمیای وطن

ــا اجــرای  خیریــه اســتان اصفهــان گفــت: ب
طــرح »وقــف مصحــف قــرآن کریــم« 
ــی  ــان، فرصت ــتان اصفه ــتین بار در اس نخس
بــرای همــه مــردم در زمینــه انجــام وقــف و 

اعمال خیر فراهم شد.
اداره کل  عمومــی  روابــط  از  نقــل  بــه   
اوقــاف و امــور خیریــه اســتان اصفهــان 
حجت االســام و المســلمین رضــا صادقــی 
اظهــار داشــت: در ایــن طــرح کــه همزمــان 
بــا برگــزاری چهاردهمیــن نمایشــگاه قــرآن 

و عتــرت در اصفهــان در حــال اجراســت، 
زمینــه ای بــرای همــه مــردم اســتان فراهــم 
ــود را   ــام خ ــف، ن ــوان واق ــه  عن ــا ب ــده ت ش

ــد. ــه کنن جاودان
کــردن  جایگزیــن  رویکــرد  بــه  وی 
قرآن هــای جدیــد بــه جــای کتــب فرســوده 
ــرای  ــزود: ب ــرد و اف ــن طــرح اشــاره ک در ای
ــرآن  ــد ق ــزار جل ــرح 11 ه ــن ط ــرای ای اج
کریــم تهیــه شــده کــه در صــورت اســتقبال 
می شــود  اضافــه  تعــداد  بــه   مــردم 
ــا را  ــن قرآن ه ــد ای ــدان می توانن و عاقه من

تهیــه و بــا نیــات خیــر وقــف کننــد.
ــتان  ــه اس ــور خیری ــاف و ام ــر کل اوق مدی
اصفهــان شــعار اجــرای ایــن طــرح را »همــه 
واقــف باشــیم« اعــام و خاطرنشــان کــرد: 
ــه  ــا هزین ــد دســت کم ب ــردی می توان ــر ف ه
6000 تومــان یــک جلــد قــرآن کریــم تهیــه و 
ــاجد،  ــه، مس ــای متبرک ــرای مکان ه آن  را ب
مراکــز  دیگــر  و  زندان هــا  حســینیه ها، 

ــا خــارج از اســتان وقــف کنــد. داخــل ی
وی گفــت: بــر اســاس ایــن طــرح معنــوی 
را  قــرآن  می تواننــد کتاب هــای  واقفــان 
ــکان  ــد و در م ــل بگیرن ــاف تحوی از اداره اوق
مدنظــر توزیــع یــا اداره اوقــاف را بــه  عنــوان 
متولــی موظــف بــه اجــرای نیــت خــود 

ــد. کنن
حجت االســام صادقــی بــا اشــاره بــه اینکــه 
نــام و مشــخصات و نیــت واقــف در صفحــه 
نخســت جلــد قــرآن کریمــی کــه هــر فــرد 
ــت می شــود،  خیراندیــش تهیــه کــرده ثب
ــن  ــرکت در ای ــه ش ــدان ب ــزود: عاقه من اف
طــرح می تواننــد بــه غرفــه اداره کل اوقــاف 
و امــور خیریــه اســتان در نمایشــگاه قــرآن 
بین المللــی  نمایشــگاه های  محــل  در 
طریــق  از  یــا  مراجعــه کــرده  اصفهــان 
ــه  ــور خیری ــاف و ام ــا ادارات اوق ــاس ب تم
سراســر اســتان یــا ارســال پیامــک بــه 
را  الزم  اطاعــات   1000011431122 شــماره 

ــد. ــب کنن کس
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پلمب کارگاه غیرمجاز تولید 
داروهای گیاهی در برخوار

یــک کارگاه تولیــد و بســته بندی غیرمجــاز داروهــای 
گیاهــی توســط واحــد بهداشــت محیــط مرکــز بهداشــت 

ــد. ــب ش ــایی و پلم ــوار شناس ــتان برخ شهرس
 کارشــناس مســئول واحــد بهداشــت محیــط مرکــز 
ــه  ــی های صورت گرفت ــت: در بازرس ــوار گف ــت برخ بهداش
توســط بازرســان ایــن واحــد، چنــد ســوله در بیابان هــای 
اطــراف شهرســتان شناســایی شــد کــه افــرادی بــا کرایــه 
ــای  ــته بندی داروه ــه و بس ــه تهی ــدام ب ــا، اق ــردن آن ه ک

گیاهــی غیرمجــاز می کردنــد.
ــتفاده  ــا اس ــوله ها ب ــن س ــزود: در ای ــن اف ــا فط حمیدرض
ــی  ــای گیاه ــاز، داروه ــه غیرمج ــاع خارج ــران اتب از کارگ
ــد  ــته های فاق ــود، در بس ــخص ب ــا نامش ــأ آن ه ــه منش ک
ــه  ــال ب ــرای ارس ــه و ب ــوه تهی ــور انب ــه ط ــخصات و ب مش
ــاده می شــد. ــف در سراســر کشــور آم عطاری هــای مختل

وی بــا بیــان اینکــه عنــوان »هاضــوم« )هضم کننــده( 
بــر روی ایــن بســته ها درج شــده بــود، گفــت: ایــن 
ــه  ــوط ب ــده مرب ســوله های غیرمجــاز پلمــب شــده و پرون
آن بــرای پیگیــری بــه مراجــع قضایــی ارجــاع داده شــده 
ــا  ــد ی ــرای تولی ــدام ب ــه اق ــزود: هرگون ــن اف ــت. فط اس
بســته بندی اقــام داروهــای گیاهــی بایــد دارای مجــوز از 
ــت  ــکی و معاون ــوم پزش ــگاه عل ــا دانش ــت ی وزارت بهداش
غــذا و دارو و در مکان هــای بهداشــتی بــا مــواد اولیــه 

ــا ــد. ایرن ــد باش ــورد تایی ــتی و م بهداش

  راهیابی دو دانش آموز کاشانی 
به مرحله دوم المپیاد فناوری نانو

معــاون آمــوزش متوســطه مدیریــت آمــوزش و پــرورش 
ــه  ــتان ب ــن شهرس ــوز ای ــی دو دانش آم ــان از راهیاب کاش
ــوم و  ــوزی عل ــاد دانش آم ــتمین المپی ــه دوم هش مرحل

ــر داد. ــو خب ــاوری نان فن
ــاد  ــتمین المپی ــت: هش ــار داش ــی اظه ــا کوچک حمیدرض
دانش آمــوزی علــوم و فنــاوری نانــو بــا هــدف شناســایی 
اســتعدادهای برتــر دانش آمــوزی، کمــک بــه پایدارســازی 
ــو  ــاوری نان ــه فن ــروی انســانی در زمین ــت نی ــان تربی  جری
و کمــک بــه پیشــتازی جمهــوری اســامی ایــران در 
آمــوزش پایــه نانــو، فروردین مــاه در سراســر کشــور 
انصاری مقــدم«  بــه گفتــه وی »عارفــه  برگــزار شــد. 
ــان  ــا غیاثی ــر و  »علیرض ــتان ترکیان ف ــوز دبیرس دانش آم
آرانــی« از دبیرســتان ســینائیان بــه همــراه 30 نفــر از 
ــرات    ــن نم ــب باالتری ــا کس ــاد ب ــرکت کنندگان در المپی ش

ــرد. ــد ک ــدا خواهن ــور پی ــه دوم حض در مرحل
ســوم  دهــه  در  اول  مرحلــه  برگزیــدگان  افــزود:  وی 
اردوی  در  الزم  آمادگی هــای  کســب  بــرای  مردادمــاه 
علمــی- رقابتــی در یکــی از مراکــز علمــی و آزمایشــگاهی 

شــرکت خواهنــد کــرد. ایســنا

 دفن روزانه ۲۵0 تن زباله 
در چاله ابوزیدآباد آران و بیدگل

  رئیــس اداره محیــط زیســت آران و بیــدگل گفــت: روزانــه 
ــه شهرســتان های کاشــان و آران و  ــن زبال بیــش از 250 ت
بیــدگل در چالــه زبالــه ابوزیدآبــاد از توابــع ایــن شهرســتان 

ــود. ــن می ش دف
بــه گفتــه الهیــار دولتخــواه  از ایــن مقــدار، 200 تــن زبالــه 
مربــوط بــه شهرســتان کاشــان و شــهرهای تابعــه آن و 50 

تــن زبالــه نیــز از آران و بیــدگل اســت. 
وی گفــت: پاک ســازی ایــن منطقــه بــا همــکاری کارکنــان 
ــهرداری  ــدگل، ش ــت آران و بی ــط زیس ــت محی اداره حفاظ
آران و بیــدگل، شــهرداری کاشــان و شــرکت بازیافــت 
کاشــان و آران و بیــدگل و همچنیــن انجمن هــای حفاظــت 

محیــط زیســت شــهر ابوزیدآبــاد انجــام شــده اســت.
وی تصریــح کــرد: ایــن پاک ســازی در مســیرهایی انجــام 
ــد  ــردد دارن ــه در آن ت ــل زبال ــین های حم ــه ماش ــد ک  ش
و بــه دلیــل نداشــتن تــوری و حفــاظ روی زباله هــا 

مهــر می شــود.  پراکنــده  مســیر  در  پســماندها 

پیش بینی برداشت ۲0 هزار تن طالبی 
از کشتزارهای بادرود

مدیــر جهــاد کشــاورزی نطنــز گفــت: بــا کشــت محصــول 
طالبــی معــروف بــه طالبــی »آقــا علــی عبــاس« در ســطح 
700 هکتــار از اراضــی زراعــی بــادرود در ســال جــاری 
ــول  ــن محص ــزار ت ــر 20 ه ــغ ب ــود بال ــی می ش پیش بین

ــی  شــود. ــازار داخل ــه ب برداشــت و روان
عبدالرضــا مهدی بــادی اظهــار کــرد: عمــده رقم هــای 
تولیــدی طالبــی رقــم ســاوه ای گرمــک و شــاه آبادی 

ــت. ــوردار اس ــز برخ ــی نی ــت باالی ــه از کیفی ــت ک اس
وی افــزود: ایــن محصــول در بهمن مــاه بــه صــورت تونلــی 
ــا پوشــش پاســتیک کشــت شــده و از مزایــای کشــت  ب
ایــن محصــول بــا ایــن روش زودرســی، تولیــد محصــول 
نهاده هــای کشــاورزی  و  در آب  ســالم و صرفه جویــی 

اســت.
مدیــر جهــاد کشــاورزی نطنــز اظهــار داشــت: از ســطح 800 
هکتــار محصــوالت جالیــزی در بخــش بــادرود 700 هکتــار 
مربــوط بــه انــواع طالبــی و بقیــه شــامل خیــار، خربــزه و 

هندوانــه اســت.
ــت  ــات برداش ــان عملی ــرد: در زم ــح ک ــادی تصری مهدی ب
بــه مــدت 2 مــاه بــرای بیــش از 2 هــزار نفــر بــه صــورت 
مســتقیم و غیرمســتقیم، شــغل فصلــی ایجــاد می شــود.

مدیر کل اوقاف استان اصفهان خبر داد:

اجرای طرح »وقف مصحف قرآن کریم« برای نخستین بار در اصفهان

مدیر کل دفتر اتباع خارجی اصفهان:
 بیش از۲0 هزار تبعه خارجی 

تحت پوشش بیمه سالمت قرار گرفتند
مدیــر کل دفتــر اتبــاع و امــور مهاجــران اصفهــان بــا اشــاره بــه اینکــه بیــش از 20هــزار 
اتبــاع خارجــه در اســتان بیمــه ســامت دریافــت کردنــد، گفــت: ایــن افــراد خدمــات 

درمانــی را ماننــد هموطنــان ایرانــی دریافــت می کننــد. 
مهــدی ســلیمانی بــا اشــاره بــه طــرح تحــت پوشــش بیمــه قــرار دادن اتبــاع بیگانــه 
ــخ 7 اســفند ســال  ــن طــرح از تاری ــار داشــت: فراخــوان ای ــان اظه در اســتان اصفه

گذشــته اعــام شــده اســت.
وی ابــراز داشــت: متقاضیــان می تواننــد تــا 6 اســفندماه کــه آخریــن روز اجــرای ایــن 

طــرح اســت، از ایــن خدمــات اســتفاده کننــد.
مدیــر کل دفتــر اتبــاع و امــور مهاجــران خارجــی اســتان اصفهــان بــا اشــاره بــه اینکــه 
بیــش از 20 هــزار تبعــه خارجــی در اســتان اصفهــان تحــت پوشــش خدمــات بیمــه 
ــان  ــد هموطن ــی را مانن ــات درمان ــراد خدم ــن اف ــزود: ای ــد، اف ــرار گرفته ان ســامت ق

ــد.  ــت می کنن ــی دریاف ایران
ــرای  ــال ب ــک س ــدت ی ــه م ــان ب ــامت ایرانی ــه س ــرای بیم ــی ب ــه پرداخت وی هزین
ــرد  ــام ک ــان اع ــزار و 500 توم ــه را 4 ه ــاع بیگان ــیب پذیر اتب ــاص و آس ــاران خ  بیم
ــا پرداخــت 460 هــزار  ــز  ب ــان نی ــه اســتان اصفه ــاع بیگان و گفــت: ســایر اقشــار اتب
ــه  ــه ای بیم ــات بیم ــال از خدم ــک س ــدت ی ــه م ــد ب ــه می توانن ــق بیم ــان ح توم
ســامت اســتفاده کننــد و مــا پیگیــر تمدیــد اجــرای ایــن طــرح در ســال های آینــده 

نیــز هســتیم. مهــر

کوتاه خبر
آگهی فقدان مدرک تحصیلی

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب محمد شهاب اکبری میبدی فرزند محمد علی به 

شماره شناسنامه 518 صادره از اصفهان در مقطع کارشناسی ارشد رشته شناسایی و 

انتخاب مواد صادره از واحد دانشگاه نجف آباد با شماره 2238 مورخ 94/2/6 مفقود 

گردیده است و فاقد اعتبار می باشد. از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه 

آزاد اسامی واحد نجف آباد ارسال نماید.

نوبت دوم



5 اطالعرسانی
مفاد آرا

»آگهــی ابــاغ مفــاد آرا صــادره از هیــات قانــون تعییــن 

ســاختمانهای  و  اراضــی  ثبتــی  وضعیــت  تکلیــف 

ــان  ــرق اصفه ــت ش ــتقر در ثب ــمی  مس ــند رس ــد س  فاق

ــت  ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــک قان ــاده ی دراجــرای م

ــمی و  ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س ــی اراض ثبت

بــر حســب مــاده 3 قانــون مذکــور آرا ذیــل کــه از طــرف 

ایــن هیــات مبنــی بــر تاییــد انتقــال عــادی و یــا ســهم 

مفــروزی متقاضــی صــادر گردیــده در دو نوبت بــه فاصله 

15 روز آگهــی مــی شــود تــا شــخص یــا اشــخاصی کــه 

ــن انتشــار  ــخ اولی ــد از تاری ــراض دارن ــور اعت ــه آرا مذک ب

ــن اداره  ــه ای ــود را ب ــراض خ ــاه اعت ــدت دو م ــرف م ظ

تســلیم نمــوده و در مهلــت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم 

اعتــراض فرصــت دارنــد نســبت بــه تقدیــم دادخواســت 

ــرح  ــر ط ــی ب ــی مبن ــه گواه ــه و ارای ــه دادگاه صالح ب

دعــوی اقــدام نماینــد و اقدامــات ثبــت موکــول بــه ارایــه 

ــا  ــورت انقض ــود و در ص ــد ب ــی دادگاه خواه ــم قطع حک

ــررات ســند  ــق مق ــراض طب ــدم وصــول اعت ــت و ع مهل

ــت  ــند مالکی ــدور س ــد و ص ــد ش ــادر خواه ــت ص مالکی

 مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود .

«

مــورخ   139560302027008171 شــماره  رای   -1

فرزنــد  میــری  پزمیــدان  کــوره  زهــرا   1395/06/31

ــان  ــادره از اصفه ــنامه 1340 ص ــماره شناس ــن بش حس

ــگ مشــاع از  ــی 1283642271 در ســه دان بشــماره مل

ــر روی قســمتی از  ــی ب ــه احداث ــاب خان ششــدانگ یکب

ــت  ــش 5 ثب ــع در بخ ــاک 12609 واق ــن پ ــه زمی قطع

اصفهــان بــه مســاحت 161/30 مترمربــع. خریــداری طــی 

ــمی. ــند رس س

مــورخ   139560302027008172 شــماره  رای   -2

 1395/06/31محســن فروغــی ابــری فرزنــد اصغــر 

بشــماره شناســنامه 14 صــادره از اصفهــان بشــماره ملــی 

از ششــدانگ  1291352678 در ســه دانــگ مشــاع 

یکبــاب خانــه احداثــی بــر روی قســمتی از قطعــه 

زمیــن پــاک 12609 واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 

ــداری طــی ســند  ــع. خری ــه مســاحت 161/30 مترمرب ب

ــمی. رس

مــورخ   139560302027008513 شــماره  رای   -3

خوراســگانی   نــژاد  جیحانــی    1395/07/07محمــود 

ــادره از  ــنامه 6886 ص ــماره شناس ــن  بش ــد حس فرزن

ــدانگ  ــی 1283770644 در شش ــماره مل ــان بش اصفه

یکبــاب خانــه احداثــی بــر روی قســمتی از قطعــه 

ــان  ــت اصفه ــع در بخــش 5 ثب ــاک 6704 واق ــن پ زمی

بــه مســاحت 442/96 مترمربــع. خریــداری طــی ســند 

ــمی. رس

مــورخ   139560302027014796 شــماره  رای   -4

 1395/11/11 مجیــد قاســمی تودشــکچوئی  فرزنــد 

محمــد بشــماره شناســنامه 18 صــادره از نائیــن بشــماره 

ــی 1249929423 در دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ  مل

یکبــاب خانــه احداثــی بــر روی قســمتی از قطعــه زمیــن 

پــاک 1 واقــع در بخــش 18 ثبــت اصفهــان بــه مســاحت 

ــداری طــی ســند رســمی. ــع. خری 180 مترمرب

مــورخ   139560302027014829 شــماره  رای   -5

1395/11/11 رضــا قاســمی تودشــکچوئی فرزنــد محمــد 

ــی  ــن بشــماره مل بشــماره شناســنامه 70 صــادره از نائی

1249503817 در دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب 

خانــه احداثــی بــر روی قســمتی از قطعــه زمیــن پــاک 

ــه مســاحت 180  1 واقــع در بخــش 18 ثبــت اصفهــان ب

ــداری طــی ســند رســمی. ــع. خری مترمرب

مــورخ   139560302027014830 شــماره  رای   -6

فرزنــد  تودشــکچوئی  قاســمی   1395/11/12مهــدی 

نائیــن  از  بشــماره شناســنامه 252 صــادره  محمــد 

بشــماره ملــی 1249494801 در دو دانــگ مشــاع از 

ــمتی  ــر روی قس ــی ب ــه احداث ــاب خان ــدانگ یکب شش

از قطعــه زمیــن پــاک 1 واقــع در بخــش 18 ثبــت 

ــداری طــی  ــع. خری ــه مســاحت 180 مترمرب ــان ب اصفه

ــمی. ــند رس س

مــورخ   139560302027014889 شــماره  رای   -7

بشــماره  یدالــه  فرزنــد  زاغیــان  ملــک   1395/11/12

ملــی  بشــماره  اصفهــان  از  صــادره   621 شناســنامه 

1287503764 در ششــدانگ یکبــاب خانــه احداثــی 

ــی  ــاک 235 فرع ــن پ ــه زمی ــمتی از قطع ــر روی قس ب

ــه  ــان ب ــت اصفه ــش 5 ثب ــع در بخ ــی 15201 واق از اصل

مســاحت390/07  مترمربــع. خریــداری طــی ســند 

رســمی.

مــورخ   139560302027015125 شــماره  رای   -8

ــنعلی  ــد حس ــش فرزن ــی من ــاب بهرام  1395/11/16وه

بشــماره شناســنامه 10 صــادره از اصفهــان بشــماره ملــی 

1291713141 در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن و بنــای 

ــن  ــه زمی ــمتی از قطع ــر روی قس ــی ب ــی احداث احداث

پــاک 461 فرعــی از اصلــی 7725 واقــع در بخــش 

5 ثبــت اصفهــان بــه مســاحت 581/53 مترمربــع. 

ــمی. ــند رس ــی س ــداری ط خری

مــورخ   139560302027015638 شــماره  رای   -9

ــماره  ــه بش ــد نورال ــا فرزن ــرام نی ــرزاد اک  1395/11/23ف

ــی  ــماره مل ــان بش ــادره از اصفه ــنامه 35045 ص شناس

از  مشــاع  دانــگ  نیــم  و  یــک  در   1282277863

ششــدانگ یکبــاب ســاختمان احداثــی بــر روی قســمتی 

از قطعــه زمیــن پــاک 13176 واقــع در بخــش 5 ثبــت 

ــی  ــداری ط ــع. خری ــاحت 77 مترمرب ــه مس ــان ب اصفه

ــمی. ــند رس س

مــورخ   139560302027015641 شــماره  رای   -10

حســین  فرزنــد  زاده  رکنــی  عبــاس   1395/11/23

بشــماره شناســنامه 602 صــادره از اصفهــان بشــماره 

ملــی 1285574788 در چهــار و نیــم دانــگ مشــاع از 

ششــدانگ یکبــاب ســاختمان احداثــی بــر روی قســمتی 

از قطعــه زمیــن پــاک 13176 واقــع در بخــش 5 ثبــت 

ــی  ــداری ط ــع. خری ــاحت 77 مترمرب ــه مس ــان ب اصفه

ــمی. ــند رس س

مــورخ   139560302027015659 شــماره  رای   -11

1395/11/24 احمدرضــا فرزیــن فرزنــد مهــدی بشــماره 

شناســنامه 1163 صــادره از اصفهــان بشــماره ملــی 

1287995969 در ششــدانگ یکبــاب خانــه احداثــی 

بــر روی قســمتی از قطعــه زمیــن پــاک 5731 فرعــی 

ــه  ــان ب ــت اصفه ــش 5 ثب ــع در بخ ــی 15190 واق از اصل

مســاحت168/45  مترمربــع. خریــداری طــی ســند 

ــمی. رس

مــورخ   139560302027015845 شــماره  رای   -12

ــد حســنعلی   1395/11/27وهــاب بهرامــی منــش  فرزن

بشــماره شناســنامه 10 صــادره از اصفهــان بشــماره ملــی 

1291713141 در ششــدانگ یکبــاب مغــازه احداثــی 

ــی  ــاک 461 فرع ــن پ ــه زمی ــمتی از قطع ــر روی قس ب

از اصلــی 7725 واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 

ــند  ــی س ــداری ط ــع. خری ــاحت  20/13مترمرب ــه مس ب

ــمی. رس

مــورخ   139560302027015858 شــماره  رای   -13

 1395/11/26مهــدی محمــدی فرزنــد علــی بشــماره 

ملــی  بشــماره  اصفهــان  از  صــادره   271 شناســنامه 

قدیمــی  ســاختمان  ششــدانگ   در   1284002942

احداثــی بــر روی قســمتی از قطعــه زمین پــاک 11548 

واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان بــه مســاحت 128/57 

ــمی. ــند رس ــی س ــداری ط ــع. خری مترمرب

مــورخ   139560302027016093 شــماره  رای   -14

مســیح  فرزنــد  دفتریــان   1395/12/03ســیدمحمد 

بشــماره شناســنامه 292 صــادره از آبــادان بشــماره 

ملــی 1818728737 در دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ 

یکبــاب خانــه احداثــی بــر روی قســمتی از قطعــه زمیــن 

ــه  ــان ب ــت اصفه ــش 5 ثب ــع در بخ ــاک 10393 واق پ

مســاحت168/03  مترمربــع. خریــداری طــی ســند 

ــمی. رس

مــورخ   139560302027016101 شــماره  رای   -15

ــماره  ــیح بش ــد مس ــان فرزن ــو دفتری  1395/12/03مین

ملــی  بشــماره  آبــادان  از  صــادره   1006 شناســنامه 

1816947237 در دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب 

خانــه احداثــی بــر روی قســمتی از قطعــه زمیــن پــاک 

10393 واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان بــه مســاحت 

ــمی. ــند رس ــی س ــداری ط ــع. خری 168/03 مترمرب

مــورخ   139560302027016104 شــماره  رای   -16

 1395/12/03منوچهــر دفتریــان فرزنــد مســیح بشــماره 

ملــی  بشــماره  آبــادان  از  صــادره   146 شناســنامه 

1818708851 در دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب 

خانــه احداثــی بــر روی قســمتی از قطعــه زمیــن پــاک 

10393 واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان بــه مســاحت 

ــمی. ــند رس ــی س ــداری ط ــع. خری  168/03مترمرب

مــورخ   139560302027016306 شــماره  رای   -17

ــد حســنعلی  1395/12/07 وهــاب بهرامــی منــش  فرزن

بشــماره شناســنامه 10 صــادره از اصفهــان بشــماره ملــی 

1291713141 در ششــدانگ یکبــاب مغــازه احداثــی 

ــی  ــاک 461 فرع ــن پ ــه زمی ــمتی از قطع ــر روی قس ب

از اصلــی 7725 واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 

ــند  ــی س ــداری ط ــع. خری ــاحت 20/63 مترمرب ــه مس ب

ــمی. رس

مــورخ   139560302027016350 شــماره  رای   -18

 1395/12/07منصــور مهماندوســت فرزنــد محمدحســین 

ــماره  ــان بش ــادره از اصفه ــنامه 494 ص ــماره شناس بش

خانــه  یکبــاب  ششــدانگ  در   1286340705 ملــی 

احداثــی بــر روی قســمتی از قطعــه زمیــن پــاک 1 

فرعــی از اصلــی 12195 واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 

بــه مســاحت 224/85 مترمربــع. خریــداری طــی ســند 

ــمی. رس

مــورخ   139560302027016441 شــماره  رای   -19

 1395/12/08 الهــه قلمــکاری نــژاد  فرزنــد محمــد 

ــان  ــادره از اصفه ــنامه 46716 ص ــماره شناس ــی بش عل

یکبــاب  بشــماره ملــی 1282390414 در ششــدانگ 

خانــه احداثــی بــر روی قســمتی از قطعــه زمیــن پــاک 

4860 فرعــی از اصلــی 15194 واقــع در بخــش 5 ثبــت 

اصفهــان بــه مســاحت  179/91مترمربــع. خریــداری طی 

ــمی. ــند رس س

مــورخ   139560302027016442 شــماره  رای   -20

 1395/12/08 الهــه قلمــکاری نــژاد  فرزنــد محمــد 

ــان  ــادره از اصفه ــنامه 46716 ص ــماره شناس ــی بش عل

یکبــاب  بشــماره ملــی 1282390414 در ششــدانگ 

خانــه احداثــی بــر روی قســمتی از قطعــه زمیــن پــاک 

4860 فرعــی از اصلــی 15194 واقــع در بخــش 5 ثبــت 

اصفهــان بــه مســاحت156/10  مترمربــع. خریــداری طــی 

ــمی. ــند رس س

مــورخ   139560302027016475 شــماره  رای   -21

ــر  ــد اکب ــفندرانی فرزن ــی اس ــه صالح  1395/12/09 طیب

بشــماره شناســنامه 1209 صــادره از جرقویــه ســفلی 

بشــماره ملــی 5649384118 در ششــدانگ یکبــاب 

خانــه احداثــی بــر روی قســمتی از قطعــه زمیــن پــاک 

ــان  ــت اصفه ــع در 5 ثب ــی 15192 واق ــی از اصل 162 فرع

ــداری طــی ســند  ــع. خری ــه مســاحت 255/2 مترمرب ب

ــمی. رس

مــورخ   139560302027016525 شــماره  رای   -22

فرزنــد غامعلــی  1395/12/09 غامحســین مومنــی 

بشــماره شناســنامه 639 صــادره از فریــدن بشــماره ملی 

1159293775 در چهــار دانــگ مشــاع از ششــدانگ 

یکبــاب خانــه احداثــی بــر روی قســمتی از قطعــه زمیــن 

پــاک 5 فرعــی از اصلــی 15200 واقــع در بخــش 5 ثبــت 

اصفهــان بــه مســاحت 129/90 مترمربــع. خریــداری طــی 

ســند رســمی.

مــورخ   139560302027016529 شــماره  رای   -23

1395/12/09 زیبــا قربانیــان کردآبــادی فرزنــد مصطفــی 

ــماره  ــان بش ــادره از اصفه ــنامه 898 ص ــماره شناس بش

ملــی 1286939828 در دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ 

یکبــاب خانــه احداثــی بــر روی قســمتی از قطعــه زمیــن 

پــاک 5 فرعــی از اصلــی 15200 واقــع در بخــش 5 ثبــت 

اصفهــان بــه مســاحت 129/90 مترمربــع. خریــداری طــی 

ســند رســمی.

مــورخ   139560302027016543 شــماره  رای   -24

ــد  ــد صم ــیری فرزن ــن گش ــداله زارعی 1395/12/09 اس

ــماره  ــان بش ــادره از اصفه ــنامه 233 ص ــماره شناس بش

ملــی 1284002561 در ششــدانگ یکبــاب خانــه احداثــی 

ــر روی قســمتی از قطعــه زمیــن پــاک 11548 واقــع  ب

در بخــش 5 ثبــت اصفهــان بــه مســاحت 420/32 

ــمی. ــند رس ــی س ــداری ط ــع. خری مترمرب

مــورخ   139560302027016544 شــماره  رای   -25

ــی  ــد رمضانعل ــان فرزن ــین جانقرب  1395/12/09امیرحس

بشــماره شناســنامه 776 صــادره از ســمیرم ســفلی 

بشــماره ملــی 5129447344 در ششــدانگ یکبــاب 

ــن  ــه زمی ــر روی قســمتی از قطع ــی ب ســاختمان احداث

پــاک 1 فرعــی از اصلــی 5829 واقــع در بخــش 5 ثبــت 

اصفهــان بــه مســاحت  170/66مترمربــع. خریــداری 

طــی ســند رســمی.

مــورخ   139560302027016545 شــماره  رای   -26

ــد مرتضــی  ــی سمســانی فرزن ــر چراغ  1395/12/10اصغ

بشــماره شناســنامه 23 صــادره از اصفهــان بشــماره ملــی 

1287773095 در ششــدانگ یکبــاب خانــه احداثــی بــر 

روی قســمتی از قطعــه زمیــن پــاک 4 فرعــی از اصلــی 

15202 واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان بــه مســاحت 

ــداری طــی ســند رســمی. ــع. خری  143/38مترمرب

مــورخ   139560302027016624 شــماره  رای   -27

بشــماره  اصغــر  فرزنــد  زاغیــان  زهــرا   1395/12/14

از اصفهــان بشــماره ملــی  شناســنامه 1096 صــادره 

1287932916 در ششــدانگ یکبــاب خانــه احداثــی 

ــی  ــاک 235 فرع ــن پ ــه زمی ــمتی از قطع ــر روی قس ب

ــه  ــان ب ــت اصفه ــش 5 ثب ــع در بخ ــی 15201 واق از اصل

مســاحت 186/34 مترمربــع. خریــداری طــی ســند 

ــمی. رس

مــورخ   139560302027016651 شــماره  رای   -28

 1395/12/15 علــی مقدســی  فرزنــد میرزاقلــی بشــماره 

ــی  ــماره مل ــهر  بش ــادره از فریدونش ــنامه 124 ص شناس

1129595749 در ششــدانگ یکبــاب خانــه احداثــی 

ــع در  ــاک 1 واق ــن پ ــه زمی ــمتی از قطع ــر روی قس ب

ــع.  ــه مســاحت 150 مترمرب بخــش 18 ثبــت اصفهــان ب

ــمی. ــند رس ــی س ــداری ط خری

مــورخ   139560302027016655 شــماره  رای   -29

ــی  ــد رجبعل ــی فرزن ــی زوان ــین کرم   1395/12/15حس

بشــماره شناســنامه 4 صــادره از اصفهــان بشــماره ملــی 

ــر  ــی ب ــه احداث ــاب خان ــدانگ یکب 1291270061 در شش

روی قســمتی از قطعــه زمیــن پــاک 11515 واقــع 

در بخــش 5 ثبــت اصفهــان بــه مســاحت185/22  

ــمی. ــند رس ــی س ــداری ط ــع. خری مترمرب

مــورخ   139560302027016807 شــماره  رای   -30

1395/12/18 حمیــد رجــب پــور دهقــی فرزنــد رجبعلــی 

ــماره  ــان بش ــادره از اصفه ــنامه 1675 ص ــماره شناس بش

ملــی 1289078831 در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ 

یکبــاب انبــار احداثــی بــر روی قســمتی از قطعــه زمیــن 

پــاک 1 واقــع در بخــش 18 ثبــت اصفهــان بــه مســاحت 

ــداری طــی ســند رســمی. ــع. خری 12/434 مترمرب

مــورخ   139560302027016808 شــماره  رای   -31

1395/12/18 رجبعلــی رجــب پــور دهقــی فرزنــد اســدهللا 

بشــماره شناســنامه 5195 صــادره از نجــف آبــاد بشــماره 

ــگ مشــاع از ششــدانگ  ــی 1090569106 در ســه دان مل

یکبــاب انبــار احداثــی بــر روی قســمتی از قطعــه زمیــن 

پــاک 1 واقــع در بخــش 18 ثبــت اصفهــان بــه مســاحت 

ــداری طــی ســند رســمی. ــع. خری  434/12مترمرب

مــورخ   139660302027000256 شــماره  رای   -32

ــماره  ــی بش ــد رجبعل ــلمانی فرزن ــواد س 1396/01/14 ج

ملــی  بشــماره  اصفهــان  از  1160 صــادره  شناســنامه 

1283987201 در دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب 

خانــه احداثــی بــر روی قســمتی از قطعــه زمیــن پــاک 

ــت  ــش 5 ثب ــع در بخ ــی 10353 واق ــی از اصل 150 فرع

اصفهــان بــه مســاحت 169/54 مترمربــع. خریــداری طی 

ســند رســمی.

مــورخ   139660302027000257 شــماره  رای   -33

1396/01/14 زهــرا آقاجانــی فرزنــد مرتضــی بشــماره 

از اصفهــان بشــماره ملــی  شناســنامه 1031 صــادره 

1283985918 در چهــار دانــگ مشــاع از ششــدانگ 

یکبــاب خانــه احداثــی بــر روی قســمتی از قطعــه زمیــن 

ــش  ــع در بخ ــی 10353 واق ــی از اصل ــاک 150 فرع پ

5 ثبــت اصفهــان بــه مســاحت  169/54مترمربــع. 

ــمی. ــند رس ــی س ــداری ط خری

مــورخ   139660302027000374 شــماره  رای   -34

فرزنــد  پیکانــی  کیانــی  علیرضــا   1396/01/15

عبدالحســین بشــماره شناســنامه 96 صــادره از اصفهــان 

بشــماره ملــی 5649636532 در ششــدانگ یکبــاب 

خانــه احداثــی بــر روی قســمتی از قطعــه زمیــن پــاک 

1 واقــع در بخــش 18 ثبــت اصفهــان بــه مســاحت 70/13 

ــمی. ــند رس ــی س ــداری ط ــع. خری مترمرب

مــورخ   139660302027000410 شــماره  رای   -35

ــین   ــد حس ــزوه فرزن ــدی پ ــعلی احم  1396/01/16عباس

بشــماره شناســنامه 28 صــادره از اصفهــان بشــماره 

ملــی 1291361480 در ششــدانگ یکبــاب خانــه احداثــی 

ــع  ــاک 7949 واق ــن پ ــه زمی ــر روی قســمتی از قطع ب

در بخــش 5 ثبــت اصفهــان بــه مســاحت146/53  

ــمی. ــند رس ــی س ــداری ط ــع. خری مترمرب

مــورخ   139660302027000540 شــماره  رای   -36

عبدالــه  فرزنــد  رنجبــر  علــی   1396/01/19صفــر 

بشــماره  ســمیرم  از  صــادره   7 شناســنامه  بشــماره 

ــاختمان  ــاب س ــدانگ یکب ــی 5129802802 در شش مل

احداثــی بــر روی قســمتی از قطعــه زمیــن پــاک 1 

واقــع در بخــش 18 ثبــت اصفهــان بــه مســاحت 178/15 

مترمربــع. خریــداری طــی ســند رســمی.

مــورخ   139660302027000552 شــماره  رای   -37

فرزنــد  خوراســگانی  قیصــری  رســول   1396/01/19

اســماعیل بشــماره شناســنامه 6512 صــادره از اصفهــان 

بشــماره ملــی 1283766884 در ششــدانگ یکبــاب 

ــن  ــه زمی ــر روی قســمتی از قطع ــی ب ســاختمان احداث

پــاک 5915 واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان بــه 

مســاحت271/15  مترمربــع. خریــداری طــی ســند 

ــمی. رس

مــورخ   139660302027000575 شــماره  رای   -38

بشــماره  علــی  فرزنــد  عطائــی   اکبــر   1396/01/20 

شناســنامه 2607 صــادره از اصفهــان بشــماره ملــی 

1286735637 در ششــدانگ یکبــاب خانــه احداثــی بــر 

ــع در  ــاک 10393 واق ــن پ ــه زمی روی قســمتی از قطع

ــع.  ــاحت 200 مترمرب ــه مس ــان ب ــت اصفه ــش 5 ثب بخ

ــمی. ــند رس ــی س ــداری ط خری

مــورخ   139660302027000616 شــماره  رای   -39

 1396/01/20جبــار ســازش بوزانــی فرزنــد صفرعلــی 

ــماره  ــان بش ــادره از اصفه ــنامه 569 ص ــماره شناس بش

خانــه  یکبــاب  ششــدانگ  در   1283658003 ملــی 

احداثــی بــر روی قســمتی از قطعــه زمیــن پــاک 10393 

واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان بــه مســاحت 132/33 

ــمی. ــند رس ــی س ــداری ط ــع. خری مترمرب

مــورخ   139660302027000741 شــماره  رای   -40

فرزنــد  خوراســگانی  حمامــی   1396/01/26محمــود 

ــان  ــادره از اصفه ــنامه 8094 ص ــماره شناس ــن بش حس

بشــماره ملــی 1283782731 در یکدانــگ مشــاع از 

ــر روی قســمتی از  ــی ب ــه احداث ــاب خان ششــدانگ یکب

ــت  ــش 5 ثب ــع در بخ ــاک 5482 واق ــن پ ــه زمی قطع

ــداری  ــع. خری ــاحت499/20  مترمرب ــه مس ــان ب اصفه

ــمی. ــند رس ــی س ط

مــورخ   139660302027000742 شــماره  رای   -41

 1396/01/26مجیــد حمامــی خوراســگانی فرزنــد حســن 

بشــماره شناســنامه 13277 صــادره از اصفهــان بشــماره 

ملــی 1283834529 در یکدانــگ مشــاع از ششــدانگ 

یکبــاب خانــه احداثــی بــر روی قســمتی از قطعــه 

زمیــن پــاک 5482 واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 

ــداری طــی ســند  ــع. خری ــه مســاحت 499/20 مترمرب ب

رســمی.

مــورخ   139660302027000747 شــماره  رای   -42

ســیدرضا  فرزنــد  حســینی   1396/01/26ســیداکبر 

ــماره  ــان بش ــادره از اصفه ــنامه 1222 ص ــماره شناس بش

ملــی 1287899161 در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ 

یکبــاب خانــه احداثــی بــر روی قســمتی از قطعــه 

زمیــن پــاک 5482 واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 

ــداری طــی ســند  ــع. خری ــه مســاحت  499/20مترمرب ب

ــمی. رس

مــورخ   139660302027000749 شــماره  رای   -43

 1396/01/26محمدحســین حمامــی خوراســگانی فرزنــد 

حســن بشــماره شناســنامه 34415 صــادره از اصفهــان 

بشــماره ملــی 1282271563 در یکدانــگ مشــاع از 

ــر روی قســمتی از  ــی ب ــه احداث ــاب خان ششــدانگ یکب

ــت  ــش 5 ثب ــع در بخ ــاک 5482 واق ــن پ ــه زمی قطع

ــداری  ــع. خری ــاحت 499/20 مترمرب ــه مس ــان ب اصفه

طــی ســند رســمی.

مــورخ   139660302027000855 شــماره  رای   -44

 1396/01/29محبوبــه حیــدری فرزنــد حســنعلی بشــماره 

از اصفهــان بشــماره ملــی  شناســنامه 1113 صــادره 

1291620737 در یــک و نیــم دانگ مشــاع از ششــدانگ 

یکبــاب ســاختمان احداثــی بــر روی قســمتی از قطعــه 

زمیــن پــاک 7248 واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 

بــه مســاحت182/78  مترمربــع. خریــداری طــی ســند 

رســمی.

مــورخ   139660302027000860 شــماره  رای   -45

بشــماره  هاشــم  فرزنــد  وکیلــی   1396/01/29علــی 

ملــی  بشــماره  اصفهــان  از  صــادره   221 شناســنامه 

از  مشــاع  دانــگ  نیــم  و  چهــار  در   1291430751

ششــدانگ یکبــاب ســاختمان احداثــی بــر روی قســمتی 

از قطعــه زمیــن پــاک 7248 واقــع در بخــش 5 ثبــت 

ــداری  ــع. خری ــاحت182/78  مترمرب ــه مس ــان ب اصفه

ــمی. ــند رس ــی س ط

مــورخ   139660302027000869 شــماره  رای   -46

  1396/01/29محمــد علــی محرابــی  فرزنــد بهــرام 

بشــماره شناســنامه 1162 صــادره از شــهرضا بشــماره 

ملــی 1199055360 در ششــدانگ یکبــاب خانــه احداثــی 

ــی از  ــاک 2 فرع ــن پ ــه زمی ــمتی از قطع ــر روی قس ب

ــه  ــان ب ــت اصفه ــش 5 ثب ــع در بخ ــی 12559 واق اصل

مســاحت118/75  مترمربــع. خریــداری طــی ســند 

ــمی. رس

مــورخ   139660302027001008 شــماره  رای   -47

ــه  ــت ال ــد نعم ــی فرزن ــی راران ــال زمان 1396/01/31 ج

ــماره  ــان بش ــادره از اصفه ــنامه 8831 ص ــماره شناس بش

خانــه  یکبــاب  ششــدانگ  در   1293453315 ملــی 

احداثــی بــر روی قســمتی از قطعــه زمیــن پــاک 6550 

واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان بــه مســاحت 117/50 

ــمی. ــند رس ــی س ــداری ط ــع. خری مترمرب

مــورخ   139660302027001102 شــماره  رای   -48

ــماره  ــی بش ــد مرتض ــه فرزن ــد بیش  1396/02/02 محم

ملــی  بشــماره  اصفهــان  از  صــادره   205 شناســنامه 

1287416799 در ششــدانگ یکبــاب خانــه احداثــی 

بــر روی قســمتی از قطعــه زمیــن پــاک 39 واقــع 

در بخــش 18 ثبــت اصفهــان بــه مســاحت 133/83 

مترمربــع. خریــداری طــی ســند رســمی.

مــورخ   139660302027001109 شــماره  رای   -49

ــد ابراهیــم بشــماره   1396/02/02مصطفــی فروتــن فرزن

از اصفهــان بشــماره ملــی  شناســنامه 467 صــادره 

نیمــه  خانــه  یکبــاب  ششــدانگ  در   1287815758

ســاز احداثــی بــر روی قســمتی از قطعــه زمیــن پــاک 

ــت  ــش 5 ثب ــع در بخ ــی 15241 واق ــی از اصل 83 فرع

ــداری  ــع. خری ــاحت  354/63مترمرب ــه مس ــان ب اصفه

ــمی. ــند رس ــی س ط

مــورخ   139660302027001112 شــماره  رای   -50

ابراهیــم  فرزنــد  قارنــه  کاوه  محمــد   1396/02/03

بشــماره شناســنامه 35 صــادره از اصفهــان بشــماره 

ملــی 1290930325 در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ 

یکبــاب خانــه احداثــی بــر روی قســمتی از قطعــه زمیــن 

ــه  ــان ب ــت اصفه ــش 5 ثب ــع در بخ ــاک 12534 واق پ

مســاحت 160/50 مترمربــع. خریــداری طــی ســند 

ــمی. رس

مــورخ   139660302027001113 شــماره  رای   -51

 1396/02/03ســمیه کبائریــان اصفهانــی فرزنــد محمــود 

ــماره  ــان بش ــادره از اصفه ــنامه 3144 ص ــماره شناس بش

ملــی 1290713723 در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ 

یکبــاب خانــه احداثــی بــر روی قســمتی از قطعــه زمیــن 

ــه  ــان ب ــت اصفه ــش 5 ثب ــع در بخ ــاک 12534 واق پ

مســاحت160/50  مترمربــع. خریــداری طــی ســند 

ــمی. رس

مــورخ   139660302027001116 شــماره  رای   -52

ــد حســین  ــی فرزن ــی فارفان ــاس دهقان 1396/02/03 عب

بشــماره شناســنامه 302 صــادره از اصفهــان بشــماره 

ملــی 5659242103 در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ 

یکبــاب خانــه احداثــی بــر روی قســمتی از قطعــه زمیــن 

ــه  ــان ب ــت اصفه ــش 5 ثب ــع در بخ ــاک 12687 واق پ

مســاحت145/22  مترمربــع. خریــداری طــی ســند 

ــمی. رس

مــورخ   139660302027001119 شــماره  رای   -53

1396/02/03 زلیخــا توســلی فارفانــی فرزنــد حســن 

ــان بشــماره  بشــماره شناســنامه 41490 صــادره از اصفه

ملــی 1282340190 در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ 

یکبــاب خانــه احداثــی بــر روی قســمتی از قطعــه زمیــن 

ــه  ــان ب ــت اصفه ــش 5 ثب ــع در بخ ــاک 12687 واق پ

مســاحت 145/22 مترمربــع. خریــداری طــی ســند 

ــمی. رس

مــورخ   139660302027001177 شــماره  رای   -54

 1396/02/03حســینعلی منتظــری نجــف آبــادی فرزنــد 

نصــرهللا بشــماره شناســنامه 1040 صــادره از نجــف 

ــاد بشــماره ملــی 1090946521 در ششــدانگ یکبــاب  آب

خانــه احداثــی بــر روی قســمتی از قطعــه زمیــن پــاک 

43079 فرعــی از اصلــی 15190 واقــع در بخــش 5 ثبــت 

ــداری  ــع. خری ــاحت 260/36 مترمرب ــه مس ــان ب اصفه

طــی ســند رســمی.

مــورخ   139660302027001178 شــماره  رای   -55

 1396/02/03احمــد قاضــی خیادانــی فرزنــد علــی 

ــماره  ــان بش ــادره از اصفه ــنامه 857 ص ــماره شناس بش

ــاختمان  ــاب س ــدانگ یکب ــی 1283916861 در شش مل

ــر روی قســمتی از  ــی ب ــی احداث ــه اعیان باســتثناء ثمنی

ــت  ــش 5 ثب ــع در بخ ــاک 7949 واق ــن پ ــه زمی قطع

ــداری طــی  ــع. خری ــه مســاحت 193 مترمرب ــان ب اصفه

ــمی. ــند رس س

مــورخ   139660302027001179 شــماره  رای   -56

ــد  ــگانی فرزن ــدزاده خوراس ــی محم 1396/02/03 رجبعل

ــان  ــادره از اصفه ــنامه 255 ص ــماره شناس ــان بش رمض

بشــماره ملــی 1291316760 در ششــدانگ یکبــاب خانــه 

احداثــی بــر روی قســمتی از قطعــه زمیــن پــاک 7187 

ــاحت 200  ــه مس ــان ب ــت اصفه ــش 5 ثب ــع در بخ واق

ــمی. ــند رس ــی س ــداری ط ــع. خری مترمرب

مــورخ   139660302027001189 شــماره  رای   -57

1396/02/04 علیرضــا خدابخــش شهرســتانی فرزنــد 

رمضــان بشــماره شناســنامه 406 صــادره از اصفهــان 

بشــماره ملــی 1283970406 در ششــدانگ یکبــاب خانه 

احداثــی بــر روی قســمتی از قطعــه زمیــن پــاک 11931 

واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان بــه مســاحت 465/31 

ــداری طــی ســند رســمی. ــع. خری مترمرب

مــورخ   139660302027001239 شــماره  رای   -58

 1396/02/06جــال رفیــع زاده اخویــان فرزنــد عباســعلی 

ــان بشــماره  بشــماره شناســنامه 2237 صــادره از اصفه

خانــه  یکبــاب  ششــدانگ  در   1288324596 ملــی 

احداثــی بــر روی قســمتی از قطعــه زمیــن پــاک 

ــت  ــع در بخــش 5 ثب ــی 15190 واق ــی از اصل 1567 فرع

ــداری طــی  ــع. خری ــه مســاحت 216 مترمرب ــان ب اصفه

ــمی. ــند رس س

مــورخ   139660302027001270 شــماره  رای   -59

ــد بشــماره  ــد محم ــزدی فرزن ــن ای 1396/02/06 ام البنی

ملــی  بشــماره  نائیــن  از  صــادره   55 شناســنامه 

ســاختمان  یکبــاب  ششــدانگ  در   5409733622

احداثــی بــر روی قســمتی از قطعــه زمیــن پــاک 9959 

واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان بــه مســاحت 137/23 

ــمی. ــند رس ــی س ــداری ط ــع. خری مترمرب

مــورخ   139660302027001295 شــماره  رای   -60

1396/02/07 ســمیه فــوالدی فرزنــد بهــرام بشــماره 

ملــی  بشــماره  فریدونشــهر  از  0 صــادره  شناســنامه 

ــر  ــی ب ــه احداث ــاب خان 1120067431 در ششــدانگ یکب

روی قســمتی از قطعــه زمیــن پــاک 1 واقــع در بخــش 

بــه مســاحت 59/80 مترمربــع.  اصفهــان  ثبــت   18

ــمی. ــند رس ــی س ــداری ط خری

مــورخ   139660302027001297 شــماره  رای   -61

 1396/02/07جــواد شــاهی فرزنــد حســین بشــماره 

ــی  ــماره مل ــان بش ــادره از اصفه ــنامه 28754 ص شناس

1282215078 در ششــدانگ یکبــاب ســاختمان احداثــی بر 

روی قســمتی از قطعــه زمیــن پــاک 118 فرعــی از اصلــی 

ــاحت  ــه مس ــان ب ــت اصفه ــش 5 ثب ــع در بخ 11516 واق

ــداری طــی ســند رســمی. ــع. خری 23/569 مترمرب

مــورخ   139660302027001301 شــماره  رای   -62

فرزنــد  اصفهانــی  وهــاب  مصطفــی   1396/02/07

ــان  ــادره از اصفه ــنامه 996 ص ــماره شناس ــول بش عبدالرس

ــاع از  ــگ مش ــه دان ــی 1286485355 در س ــماره مل بش

ششــدانگ یکبــاب ســاختمان احداثــی بــر روی قســمتی از 

قطعــه زمیــن پــاک 9161 فرعــی از اصلــی 15190 واقــع در 

ــع.  ــه مســاحت  200/50مترمرب بخــش 5 ثبــت اصفهــان ب

ــمی. ــند رس ــی س ــداری ط خری

مــورخ   139660302027001302 شــماره  رای   -63

فرزنــد  دروازه  پائیــن  فاحتــی  زهــرا   07/02/1396

ــان  ــادره از اصفه ــنامه 299 ص ــماره شناس ــین بش غامحس

بشــماره ملــی 1286775108 در ســه دانــگ مشــاع از 

ششــدانگ یکبــاب ســاختمان احداثــی بــر روی قســمتی از 

قطعــه زمیــن پــاک 9161 فرعــی از اصلــی 15190 واقــع در 

ــع.  ــه مســاحت 200/50 مترمرب بخــش 5 ثبــت اصفهــان ب

ــمی. ــند رس ــی س ــداری ط خری

مــورخ   139660302027001328 شــماره  رای   -64

ــد مرتضــی  ــی فرزن ــادی خشــوعی اصفهان 1396/02/09 ه

بشــماره شناســنامه 278 صــادره از اصفهــان بشــماره ملــی 

1287084397 در ششــدانگ یکبــاب ســاختمان احداثــی 

بــر روی قســمتی از قطعــه زمیــن پــاک 1 واقــع در بخــش 

18 ثبــت اصفهــان بــه مســاحت 200  مترمربــع. خریــداری 

طــی ســند رســمی.

مــورخ   139660302027001338 شــماره  رای   -65

فرزنــد محمــد  دهاقانــی  مهــدی کرمــی   1396/02/09

بشــماره شناســنامه 193  صــادره از دهاقــان بشــماره ملــی 

ــر  ــی ب ــه احداث ــاب خان ــدانگ یکب 5129589361 در شش

روی قســمتی از قطعــه زمیــن پــاک 249 فرعــی از اصلــی 

ــاحت  ــه مس ــان ب ــت اصفه ــش 5 ثب ــع در بخ 15201 واق

ــمی. ــند رس ــی س ــداری ط ــع. خری  141/59مترمرب

مــورخ   139660302027001454 شــماره  رای   -66

 1396/02/13ســهیا روحانــی فرزنــد محمــود بشــماره 

ملــی  بشــماره  اردســتان  از  صــادره   53 شناســنامه 

ــی  ــاختمان احداث ــاب س ــدانگ یکب 1189323192 در شش

بــر روی قســمتی از قطعــه زمیــن پــاک 275 فرعــی 

از اصلــی 15201 واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان بــه 

ســند  طــی  خریــداری  مترمربــع.   196/45 مســاحت 

رســمی.

مــورخ   139660302027001455 شــماره  رای   -67

ــر بشــماره  ــد اکب ــری فرزن  1396/02/13رســول کاظمــی اب

ملــی  بشــماره  اصفهــان  از  صــادره   1458 شناســنامه 

و  تحتانــی  مغــازه  یکبــاب  در ششــدانگ   1291590031

فوقانــی احداثــی بــر روی قســمتی از قطعــه زمیــن پــاک 

ــاحت  ــه مس ــان ب ــت اصفه ــش 5 ثب ــع در بخ 12405 واق

 19/50مترمربــع. خریــداری طــی ســند رســمی.

مــورخ   139660302027001631 شــماره  رای   -68

1396/02/16 ناصــر محمــدی سمســوری فرزنــد قربانعلــی 

بشــماره شناســنامه 1560  صــادره از اصفهــان بشــماره ملــی 

1291591028 در ششــدانگ یکبــاب خانــه احداثــی بــر روی 

قســمتی از قطعــه زمیــن پــاک 299 فرعــی از اصلــی 

ــاحت  ــه مس ــان ب ــت اصفه ــش 5 ثب ــع در بخ 7725 واق

ــمی. ــند رس ــی س ــداری ط ــع. خری 285/50 مترمرب

مــورخ   139660302027001644 شــماره  رای   -69

حیدرعلــی  فرزنــد  فخــار   1396/02/16محمدرضــا 

ــی  ــماره مل ــه  بش ــادره از جرقوی ــنامه 1 ص ــماره شناس بش

احداثــی  خانــه  یکبــاب  در ششــدانگ   5649572569

ــع در  ــاک 6440 واق ــن پ ــه زمی ــر روی قســمتی از قطع ب

بخــش 5 ثبــت اصفهــان بــه مســاحت  276/70مترمربــع. 

خریــداری طــی ســند رســمی.

مــورخ   139660302027001668 شــماره  رای   -70

ــد حســین  ــی فرزن ــب الله ــی حبی 1396/02/17  محمدعل

ــی  ــان بشــماره مل بشــماره شناســنامه 40 صــادره از اصفه

ــر  ــی ب ــازه احداث ــاب مغ ــدانگ یکب 1291292152 در شش

روی قســمتی از قطعــه زمیــن پــاک 6506 واقــع در 

ــع.  ــه مســاحت  44/70مترمرب بخــش 5 ثبــت اصفهــان ب

ــمی. ــند رس ــی س ــداری ط خری

مــورخ   139660302027001682 شــماره  رای   -71

عباســعلی  فرزنــد  خبوشــانی  شــهناز   1396/02/17

بشــماره شناســنامه 158 صــادره از اصفهــان بشــماره ملــی 

از ششــدانگ  مشــاع  دانــگ  چهــار  در   1285588282

ــر روی قســمتی از قطعــه زمیــن  ــی ب ــه احداث ــاب خان یکب

پــاک 5 فرعــی از اصلــی 11549 واقــع در بخــش 5 ثبــت 

ــع. خریــداری طــی  ــه مســاحت  174/5مترمرب اصفهــان ب

ــمی. ــند رس س

مــورخ   139660302027001683 شــماره  رای   -72

ــی  ــد مرتض ــادی فرزن ــت نصرآب ــر نیکبخ 1396/02/17 اکب

ــی  ــان بشــماره مل بشــماره شناســنامه 24 صــادره از اصفه

5649598487 در دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب 

خانــه احداثــی بــر روی قســمتی از قطعــه زمیــن پــاک 5 

فرعــی از اصلــی 11549 واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 

ــند  ــی س ــداری ط ــع. خری ــاحت 174/5 مترمرب ــه مس ب

ــمی. رس

مــورخ   139660302027001685 شــماره  رای   -73

فرزنــد صفــدر  اصانــی   علــی  محمــد   1396/02/17 

ــماره  ــهر بش ــادره از فریدونش ــنامه 362 ص ــماره شناس بش

ــار دانــگ مشــاع از ششــدانگ  ــی 1128935651 در چه مل

ــر روی قســمتی از قطعــه زمیــن  ــی ب ــه احداث ــاب خان یکب

پــاک 39 واقــع در بخــش 18 ثبــت اصفهــان بــه مســاحت 

ــمی. ــند رس ــی س ــداری ط ــع. خری 249/50 مترمرب

مــورخ   139660302027001687 شــماره  رای   -74

بشــماره  علــی  فرزنــد  آزادی   1396/02/17فرشــته 

ملــی  بشــماره  اصفهــان  از  صــادره   202 شناســنامه 

1288984758 در دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب 

خانــه احداثــی بــر روی قســمتی از قطعــه زمیــن پــاک 39 

واقــع در بخــش 18 ثبــت اصفهــان بــه مســاحت 249/50 

مترمربــع. خریــداری طــی ســند رســمی.

مــورخ   139660302027001706 شــماره  رای   -75

1396/02/17  امیــر حســین اســداللهی فرزنــد عبــاس 

ــاد بشــماره  بشــماره شناســنامه 5993 صــادره از نجــف آب

ــی  ــه احداث ــاب خان ــی 1090517033 در ششــدانگ یکب مل

ــع در  ــاک 35 واق ــن پ ــه زمی ــمتی از قطع ــر روی قس ب

بخــش 18 ثبــت اصفهــان بــه مســاحت  143/40مترمربــع. 

ــمی. ــند رس ــی س ــداری ط خری

مــورخ   139660302027001765 شــماره  رای   -76

1396/02/18  اصغــر کربعلــی شــهرضا فرزنــد حســین 

بشــماره شناســنامه 273 صــادره از شــهرضا بشــماره ملــی 

ــاب  ــگ مشــاع از ششــدانگ یکب 1199039217 در ســه دان

ســاختمان احداثــی بــر روی قســمتی از قطعــه زمیــن 

ــش 5  ــع در بخ ــی 10353 واق ــی از اصل ــاک 125 فرع پ

ثبــت اصفهــان بــه مســاحت118/34  مترمربــع. خریــداری 

ــمی. ــند رس ــی س ط

مــورخ   139660302027001767 شــماره  رای   -77

ــماره  ــا بش ــد غامرض ــی فرزن ــین رضائ 1396/02/18 حس

ملــی  بشــماره  اصفهــان  از  صــادره   313 شناســنامه 

1284740994 در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب 

ســاختمان احداثــی بــر روی قســمتی از قطعــه زمیــن 

ــش 5  ــع در بخ ــی 10353 واق ــی از اصل ــاک 125 فرع پ

ثبــت اصفهــان بــه مســاحت  118/34مترمربــع. خریــداری 

ــمی. ــند رس ــی س ط

مــورخ   139660302027001878 شــماره  رای   -78

بشــماره  کریــم  فرزنــد  غامــی   1396/02/21محمــد 

ملــی  بشــماره  اصفهــان  از  صــادره   1201 شناســنامه 

1289397260 در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب 

ــاک  ــن پ ــه زمی ــر روی قســمتی از قطع ــی ب ــه احداث خان

266 فرعــی از اصلــی 7949 واقــع در بخــش 5 ثبــت 

اصفهــان بــه مســاحت  131/41مترمربــع. خریــداری طــی 

ــمی. ــند رس س

مــورخ   139660302027001881 شــماره  رای   -79

بشــماره  محمــد  فرزنــد  ربیعــی   1396/02/21مریــم 

اصفهــان بشــماره ملــی  از  شناســنامه 14627 صــادره 

1283848031 در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب 

ــاک  ــن پ ــه زمی ــر روی قســمتی از قطع ــی ب ــه احداث خان

266 فرعــی از اصلــی 7949 واقــع در بخــش 5 ثبــت 

اصفهــان بــه مســاحت 131/41 مترمربــع. خریــداری طــی 

ــمی. ــند رس س

مــورخ   139660302027002516 شــماره  رای   -80

1396/03/06 احمــد شــوقی فرزنــد حســین بشــماره 

ملــی  بشــماره  اصفهــان  از  صــادره   121 شناســنامه 

1291349030 در ششــدانگ یکبــاب خانــه احداثــی بــر روی 

قســمتی از قطعــه زمیــن پــاک 15202 واقــع در بخــش 5 

ثبــت اصفهــان بــه مســاحت 228/89 مترمربــع. خریــداری 

ــمی. ــند رس ــی س ط

مــورخ   139660302027002566 شــماره  رای   -81

 1396/03/07 مهــرداد زمانــی فرزنــد محمــد بشــماره 

ملــی  بشــماره  اصفهــان  از  شناســنامه 54066 صــادره 

ــر  ــی ب ــه احداث ــاب خان ــدانگ یکب 1280967188 در شش

روی قســمتی از قطعــه زمیــن پــاک 44442 فرعــی 

از اصلــی 15190 واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان بــه 

مســاحت97/10  مترمربــع. خریــداری طــی ســند رســمی.

مــورخ   139660302027002644 شــماره  رای   -82

1396/03/08 اکبــر چنگانــی فرزنــد رجبعلــی بشــماره 

ملــی  بشــماره  اصفهــان  از  صــادره   1 شناســنامه 

ــی  ــاختمان احداث ــاب س ــدانگ یکب 1291704558 در شش

بــر روی قســمتی از قطعــه زمیــن پــاک 1 فرعــی از اصلــی 

ــاحت  ــه مس ــان ب ــت اصفه ــش 5 ثب ــع در بخ 5482 واق

38/43 مترمربــع. خریــداری طــی ســند رســمی.

مــورخ   139660302027002650 شــماره  رای   -83

فاضــل  فرزنــد  داودی حمولــه     1396/03/08خزعــل 

بشــماره شناســنامه 520 صــادره از فارســان بشــماره ملــی 

ــر  ــی ب ــه احداث ــاب خان ــدانگ یکب 5558646101 در شش

روی قســمتی از قطعــه زمیــن پــاک 171 فرعــی از اصلــی 

ــاحت  ــه مس ــان ب ــت اصفه ــش 5 ثب ــع در بخ 10393 واق

ــمی. ــند رس ــی س ــداری ط ــع. خری  76/46مترمرب

مــورخ   139660302027002685 شــماره  رای   -84

عباســعلی  فرزنــد  پــور  مالکــی  بهمــن   1396/03/09

بشــماره شناســنامه 238 صــادره از اصفهــان بشــماره ملــی 

ــر  ــی ب ــازه احداث ــاب مغ 1285606388 در ششــدانگ یکب

روی قســمتی از قطعــه زمیــن پــاک 67 فرعــی از اصلــی 

ــاحت  ــه مس ــان ب ــت اصفه ــش 5 ثب ــع در بخ 10354 واق

ــمی. ــند رس ــی س ــداری ط ــع. خری  36/98مترمرب

مــورخ   139660302027002747 شــماره  رای   -85

 1396/03/10محســن حافظــی ابــری فرزنــد حســین 

بشــماره شناســنامه 1760 صــادره از اصفهــان بشــماره 

ملــی 1283644479 در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ 

ــر روی قســمتی از قطعــه زمیــن  ــه احداثــی ب ــاب خان یکب

ــش 5  ــع در بخ ــی 15192 واق ــی از اصل ــاک 352 فرع پ

ثبــت اصفهــان بــه مســاحت303/21  مترمربــع. خریــداری 

ــمی. ــند رس ــی س ط

مــورخ   139660302027002752 شــماره  رای   -86

1396/03/10 احمــد کیانــی ابــری فرزنــد عبــاس بشــماره 

ملــی  بشــماره  اصفهــان  از  18650 صــادره  شناســنامه 

1283888017 در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب 

ــاک  ــن پ ــه زمی ــر روی قســمتی از قطع ــی ب ــه احداث خان

352 فرعــی از اصلــی 15192 واقــع در بخــش 5 ثبــت 

اصفهــان بــه مســاحت 303/21 مترمربــع. خریــداری طــی 

ــمی. ــند رس س

مــورخ   139460302025001625 شــماره  رای   -87

ــماره  ــین  بش ــد حس ــنی فرزن ــی ابوالحس  1394/02/01عل

ملــی  بشــماره  اصفهــان   از  صــادره    11 شناســنامه 

5659501176   در ششــدانگ یکبــاب مغــازه احداثــی بــر 

روی قســمتی از قطعــه زمیــن پــاک 1 واقــع در بخــش 18 

ثبــت اصفهــان بــه مســاحت 27/40 مترمربــع. 

مــورخ   139460302025001626 شــماره  رای   -88

ــدر   ــد حی ــی فرزن ــنی جبل ــی ابوالحس 1394/02/01 مرتض

ــی  ــماره مل ــان بش ــادره از اصفه ــنامه 5 ص ــماره شناس بش

ــی  ــازه احداث ــاب مغ ــدانگ یکب 5659544835   در شش

بــر روی قســمتی از قطعــه زمیــن پــاک 1 واقــع در 

بخــش 18 ثبــت اصفهــان بــه مســاحت  27/16مترمربــع. 

ــف 8367 ــمی.م ال ــند رس ــی س ــداری ط خری

تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/03/23

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/04/07

ــان  ــرق اصفه ــاک ش ــناد وام ــت اس ــه ثب ــس منطق   ریی

 حسین هادیزاده«

آگهی تحدید حدود اختصاصی
ــاک  ــار پ ــدانگ انب ــدود شش ــد ح ــه تحدی ــه اینک ــر ب نظ

شــماره 31/9697 واقــع در بخــش 14 ثبــت اصفهــان 

ــی درب  ــد عل ــید محم ــام س ــه ن ــات ب ــق رای هی ــه طب ک

ــت  ــان ثب ــروزو در جری ــین مف ــید حس ــد س ــه فرزن امامی

ــل  ــه عم ــی آن ب ــدود قانون ــد ح ــات تحدی ــت و عملی اس

نیامــده اســت. اینــک بنــا بــه دســتور قســمت اخیــر مــاده 

15 قانــون ثبــت و طبــق تقاضــای نامبــرده تحدیــد حــدود 

پــاک مرقــوم در روز ســه شــنبه مــورخ 96/04/13 ســاعت 

9 صبــح در محــل شــروع و بــه عمــل خواهــد آمــد. لــذا بــه 

موجــب ایــن آگهــی بــه کلیــه مجاوریــن اخطــار مــی گــردد 

کــه در روز و ســاعت مقــرر در ایــن آگهــی در محــل حضــور 

یابنــد و اعتراضــات مالکیــن یــا مجاوریــن مطابــق مــاده 20 

قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم صــورت مجلــس تحدیــدی 

ــا 30روز پذیرفتــه خواهــد شــد.  ت

تاریخ انتشار : 96/03/23

ــان- ــرب اصفه ــاک غ ــناد و ام ــت اس ــه ثب ــس منطق رئی

حیــدری م الــف:8786

اداره ثبت  اسناد و امالک حوزه ثبت 
ملک فالورجان

ــی  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــأت موض هی

ــمی ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س اراض

ــه  ــن نام ــاده 13 آیی ــون و م ــاده 3 قان ــوع م ــی موض آگه

و  اراضــی  و  ثبتــی  وضعیــت  تکلیــف  تعییــن  قانــون 

ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر رأی شــماره 

139660302007000921 هیــأت دوم موضــوع قانــون تعییــن 

تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد 

ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک 

ــه  ــی ال ــارض متقاض ــه بامع ــات مالکان ــان تصرف فاورج

بخــش نجفــی برمنــدی فرزنــد القاص بشــماره شناســنامه 

ــاختمان  ــاب س ــک ب ــلیمان در ی ــادره از مسجدس 565 ص

تجــاری مســکونی بــه مســاحت83.33 متــر مربــع پــاک 

411 اصلــی واقــع در شــرودان خریــداری ازمالــک رســمی 

آقــای مهــدی کیانــی فرزنــد محمداســماعیل محــرز 

گردیــده اســت . لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در 

دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی 

کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی 

ــار  ــخ انتش ــد از تاری ــی توانن ــند م ــته باش ــی داش اعتراض

اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن 

ــک  ــدت ی ــرف م ــس از اخــذ رســید ، ظ اداره تســلیم و پ

مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ، دادخواســت خــود را بــه 

ــد .  ــم نماین ــی تقدی مراجــع قضای

ــدم  ــور و ع ــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذک بدیه

 وصــول اعتــراض طبــق مقررات ســند مالکیت صــادر خواهد 

شد . 

اکبر پورمقدم - رئیس ثبت اسناد و اماک فاورجان

م/الف:182

تاریخ انتشار نوبت اول :1396/3/8 

تاریخ انتشار نوبت دوم:1396/3/23

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم وقت 
رسیدگی

ــت  ــه طرفی ــای ســید         موســوی ب ــه آق ــه اینک نظــر ب

آقــای ناصــر محمدیــان بــه خواســته انتقــال ســند تقدیــم 

کــه بــه شــورای حــل اختــاف شــعبه دوم حقوقــی ارجــاع 

بــه کاســه 368/95 ش2 ثبــت و بــرای روز شــنبه مــورخ 

96/04/24 ســاعت 16:45 وقــت رســیدگی تعییــن گردیــده 

ــه  ــت. ب ــوده اس ــی نم ــکان معرف ــول الم ــده مجه و خوان

تقاضــای خواهــان و دســتور شــورا و بــه اســتناد مــاده 73 

ق.آ.د.م مراتــب یــک نوبــت در یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار 

رســمی درج و آگهــی شــود و از خوانــده دعــوت مــی 

نمایــد کــه بــا مراجعــه بــه دبیرخانــه شــورای حــل 

اختــاف شــعبه دوم حقوقــی فاورجــان و اعــام نشــانی 

ــت و  ــی دادخواس ــخه ثان ــت نس ــق و دریاف و آدرس دقی

ضمائــم بــرای وقــت مقــرر در شــورای حــل اختــاف 

ــر  ــیدگی حاض ــت رس ــان جه ــی فاورج ــعبه دوم حقوق ش

ــه ابــاغ ــه منزل  شــوید در غیــر ایــن صــورت ایــن آگهــی ب

 می شود .

شورای حل اختاف شعبه دوم فاورجان 

م/الف : 238
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امروز سه شنبه 23 خردادماه 1396 - سال سوم - شماره 451 روزنامه6 اطالعرسانی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین 

نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

اداره ثبت اسناد کاشان
برابــر آراء صــادره هیــأت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف 

ــند  ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س ــی اراض ــت ثبت وضعی

رســمی 

مســتقردر اداره ثبــت اســناد و امــاک کاشــان تصرفــات 

مالکانــه و بامعــارض متقاضیــان محــرز گردیــده اســت 

ــورد تقاضــا  ــاک م ــان و ام ــذا  مشــخصات متقاضی . ل

بــه شــرح زیــر بــه منظــور اطــاع عمــوم در2  نوبــت بــه 

فاصلــه 15 روز آکهــی میشــود 0 در صورتیکــه اشــخاص 

نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضیــان اعتراضــی 

ــن  ــار اولی ــخ انتش ــد از تاری ــی توانن ــند . م ــته باش داش

ــه اداره  ــود را ب ــراض خ ــاه اعت ــدت 2 م ــه م ــی ب آگه

ــید  ــذ رس ــس از اخ ــلیم و پ ــان تس ــناد کاش ــت اس ثب

ــراض .  ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاری ــک م ــدت ی ــرف م ظ

دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم نماینــد 0

هیــأت   139560302034025296 شــماره  رای   )1

بشــماره  ابراهیــم   فرزنــد  زارع  اســداله  اول0 

ــی  ــماره مل ــان بش ــادره از کاش ــنامه 35484 ص شناس

 0 بمســاحت  یکبابخانــه  ششــدانگ   -1260344924

ــی  ــاک 3500  - اصل ــی از پ ــماره 1 فرع ــع بش مترمرب

واقــع در اراضــی شــهرمحله کــوی درب اصفهــان  بخــش 

اولیــه( مالکیــن  از  1 کاشــان)خریداری 

2( رای شــماره 139560302034029289 هیــأت دوم.

ــنامه  ــماره شناس ــان بش ــد احمدخ ــی فرزن ــت قطب عف

150 صــادره از کاشــان بشــماره ملــی 1261714946- 

ششــدانگ یکبابخانــه قدیمــی بشــماره 3 فرعــی از 

ــان ــش 1 کاش ــع در بخ ــی واق ــاک4503- اصل پ

3( رای شــماره 139560302034029291 هیــأت دوم. 

زهــرا قطبــی فرزنــد احمدخــان بشــماره شناســنامه 

ــی 1262302692-  ــماره مل ــان بش ــادره از کاش 507 ص

ششــدانگ یکبابخانــه قدیمــی بشــماره 4 فرعــی از 

ــان  ــش 1 کاش ــع در بخ ــی واق ــاک4503- اصل پ

4( رای شــماره 139560302034030387هیــأت اول. 

علــی مطهــری فرزنــد ابراهیــم بشــماره شناســنامه 

ــی 1261886615-  ــماره مل ــان بش ــادره از کاش 1015 ص

195/10مترمربــع  بمســاحت  یکبابخانــه  ششــدانگ 

از1و5و6و7و8و9و11و13   مجــزی  14فرعــی  بشــماره 

ــی واقــع در گــذر ســرفره  فرعــی از پــاک 4859- اصل

ــی( ــماعیل تعظم ــداری از اس ــان )خری ــش 1 کاش بخ

اول0  139660302034001161هیــأت  شــماره  رای   )5

ــاس  ــد عب ــاف فرزن ــم ب ــخصی ابریش ــن ش محمدحس

بشــماره شناســنامه 32833 صــادره از کاشــان بشــماره 

ــن  ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی ــی 0931204720 –  شش مل

ــاحت  ــه بمس ــاختمان مخروب ــر س ــتمل ب ــور مش محص

358 مترمربــع بشــماره 12 فرعــی پــاک 5583- 

ــمی (  ــان.)مالک رس ــش 1 کاش ــع در بخ ــی واق اصل

ــأت دوم.  ــماره 139560302034032043 هی 6( رای ش

ســیده فرزانــه حســنی تکیــه فرزنــد ســید احمــد 

ــی  ــماره مل ــران بش ــادره از ته ــنامه 0 ص ــماره شناس بش

بمســاحت 97  یکبابخانــه  0016359410- ششــدانگ 

ــی  ــاک5939- اصل ــی از پ ــماره 10 فرع ــع بش مترمرب

ــان  ــش 1 کاش ــی بخ ــذر حاج ــع در گ واق

هیــأت   139560302034029233 شــماره  رای   )7

دوم. ســید حســین زعیمــی فرزنــد ســید مرتضــی 

بشــماره شناســنامه 48508 صــادره از کاشــان بشــماره 

ــاب  ــدانگ یکب ــگ از شش ــی 1260475115 – دو دان مل

ســاختمان  بمســاحت 84/30 مترمربــع بشــماره 1 

ــی واقــع در اراضــی شــهر  فرعــی از پــاک 6050 - اصل

ــمی( ــک رس ــان )مال ــش 1 کاش بخ

هیــأت   139560302034029235 شــماره  رای   )8

دوم. ســید عبــاس زعیمــی فرزنــد ســید مرتضــی 

بشــماره شناســنامه 1117 صــادره از کاشــان بشــماره 

ــاب  ــگ از ششــدانگ یکب ــی 1261899879 – دو دان مل

ســاختمان  بمســاحت 84/30 مترمربــع بشــماره 1 

ــی واقــع در اراضــی شــهر  فرعــی از پــاک 6050 - اصل

ــمی( ــک رس ــان )مال ــش 1 کاش بخ

هیــأت   139560302034029432 شــماره  رای   )9

دوم. ســید علــی  زعیمــی فرزنــد ســید مرتضــی 

بشــماره شناســنامه 1122 صــادره از کاشــان بشــماره 

ــاب  ــگ از ششــدانگ یکب ــی 1262039592 – دو دان مل

ســاختمان  بمســاحت 84/30 مترمربــع بشــماره 1 

ــی واقــع در اراضــی شــهر  فرعــی از پــاک 6050 - اصل

ــمی( ــک رس ــان )مال ــش 1 کاش بخ

139560302034028490هیــأت  شــماره  رای   )10

نــژاد فرزنــد خلــف بشــماره  دوم0 صبیحــه کعبــی 

شناســنامه 305 صــادره از خــرم شــهر  بــه شــماره ملــی 

1828892564 –  ششــدانگ یکبــاب مغــازه  بمســاحت 

10/10 مترمربــع بشــماره 4  فرعــی  از پــاک6766- 

ــع در اراضــی شــهر بخــش 1 کاشــان)مالک  ــی واق اصل

ــمی( رس

11( رای شــماره 139560302034031470هیــأت دوم0 

مرضیــه شــیرقربانی  فرزنــد حبیــب الــه  بشــماره 

شناســنامه 49640 صــادره از کاشــان  بــه شــماره ملــی 

1260486451 –  ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 157 

ــی وقســمتی از مشــاعات  ــع بشــماره6 و 7 فرع مترمرب

بشــماره 10  فرعــی کًا از پــاک 7108- اصلــی واقــع در 

اراضــی شــهر بخــش 1 کاشــان)مالک رســمی(

هیــأت   139560302034026413 شــماره  رای   )12

ماشــااله  فرزنــد  کاشــی  ســیاحی  احمــد  اول. 

ــی  ــه کدمل ــان ب ــادره از کاش ــنامه 70 ص ــماره شناس بش

1262333598- ششــدانگ یکبابخانــه بــه شــماره یــک 

ــی کًا  ــماره 10 فرع ــاعات بش ــمتی از مش ــی و قس فرع

از  پــاک 7681- اصلــی واقــع در کــوی پشــت مشــهد 

بخــش 1 کاشــان)مالک رســمی(

هیــأت    139560302034031739 شــماره  رای   )13

ــد حســین  بشــماره  ــادی فرزن دوم0 رمضــان قاســم اب

بــه کدملــی  کاشــان  از  صــادره   4527 شناســنامه 

ــه و  ــاختمان خان ــاب س ــدانگ یکب 1260560651- شش

ــده از  ــکیل ش ــع تش ــاحت 151/72 مترمرب ــازه بمس مغ

ــی  ــاک 7825 – اصل ــی ازپ ــای 7 و 8 فرع ــماره ه ش

وشــمارههای 4 و 5 و 13 الــی 16 فرعــی از پــاک 7826 

– اصلــی و قســمتی از مشــاعات بــه شــماره 20 فرعــی 

از پــاک 7826- اصلــی واقــع در اراضــی شــهر بخــش 1 

ــی زاده( ــب قربانعل ــان)خریداری از حبی کاش

14( رای شــماره 139560302034029180هیــأت اول. 

حســین زیــن العابدینــی مقــدم فرزنــد محمــد بشــماره 

ملــی  بشــماره  کاشــان  از  صــادره   182 شناســنامه 

1262245397 –  ششــدانگ یکبابخانــه  بمســاحت 

133/69 مترمربــع بشــماره 13  فرعــی مجــزی از 2 الــی 

6 فرعــی  از پــاک 8001- اصلــی واقــع در اراضــی شــهر  

ــمی( ــان)مالک رس ــش 1 کاش بخ

15( رای شــماره 139560302034030380هیــأت اول 

ــد  ــید محم ــد س ــا فرزن ــی نی ــی طباطبائ ــید مصطف .س

بشــماره شناســنامه 1222 صــادره ازکاشــان بشــماره 

ملــی 1262370841 - ششــدانگ یکبابخانــه  بمســاحت 

ــمتی از  ــی و قس ــماره 5 و6 فرع ــع بش 146/55 مترمرب

مشــاعات بشــماره 10  فرعــی کًا از پــاک 8235- 

ــان ــش 1 کاش ــع در بخ ــی واق اصل

16( رای شــماره 139560302034023541هیــأت اول. 

فاطمــه رضوانــی فردفرزنــد حمیــد  بشــماره شناســنامه 

 1251108431 ملــی  بشــماره  کاشــان  از  صــادره   0

– ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بمســاحت 37/60 

 2135 از  مجــزی  فرعــی   3289 بشــماره  مترمربــع 

فرعــی  از پــاک 1- اصلــی واقــع  در چهــار بــاغ بخــش 

ــی( ــه رضوان ــداری از مهدی ــان )خری 2 کاش

1395603020340226406هیــأت  شــماره  رای   )17

اول. روح الــه پیلــه ور نــوش ابــاد فرزنــد ابراهیــم  

بشــماره شناســنامه 49630 صــادره از کاشــان بشــماره 

ــازه   ــه و مغ ــدانگ یکبابخان ــی 1260486257 – شش مل

بمســاحت 106/75 مترمربــع بشــماره 11331 

ــی  ــاک 2- اصل ــی  از پ  فرعــی مجــزی از 10283 فرع

واقــع  در صالــح ابــاد بخــش 2 کاشــان)مالک رســمی(

139560302034026640هیــأت  شــماره  18(رای 

ــماره  ــه بش ــد امرال ــانی زاده فرزن ــا کاش اول0 محمدرض

ملــی  بشــماره  کاشــان  از  363صــادره  شناســنامه 

بمســاحت  یکبابخانــه  ششــدانگ   -1261675746

مجــزی  فرعــی  بشــماره 11332  مترمربــع   134/04

از 4465 و4466 و3884 فرعــی از پــاک2- اصلــی 

واقــع در صالــح آبــاد بخــش 2 کاشــان)خریداری از 

رضــا قنبــرزاده(

139560302034030384هیــأت  شــماره  19(رای 

خدابخــش  فرزنــد  وادقانــی  حیاتــی  اول0 حمیــده 

ــی  بشــماره شناســنامه 0 صــادره از کاشــان بشــماره مل

1250009650- ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 71/75 

  5991 از  مجــزی  فرعــی   11378 بشــماره  مترمربــع 

فرعــی از پــاک2- اصلــی واقــع در صالــح آبــاد بخــش 

2 کاشــان)خریداری از اکــرم مائــی (

139560302034031538هیــأت  شــماره  20(رای 

ــماره  ــااله بش ــد ماش ــرد فرزن ــکوهی ف ــا ش اول0 علیرض

شناســنامه 45620 صــادره از کاشــان بشــماره ملــی 

اعیانــی  ششــدانگ  از  دانــگ  ســه   -1260446263

بشــماره  مترمربــع   179/58 بمســاحت  یکبابخانــه 

11379 فرعــی مجــزی از 5502 فرعــی از پــاک2- 

ــان)اجاره  ــش 2 کاش ــاد بخ ــح آب ــع در صال ــی واق اصل

نامــه اداره اوقــاف و امــور خیریــه (

139560302034031539هیــأت  شــماره  21(رای 

اول0 اکــرم ســادات هاشــمی علــی آبــادی فرزنــد 

از  صــادره   2 شناســنامه  بشــماره  ابراهیــم   ســید 

ــگ از  ــه دان ــی 1262996619- س ــماره مل ــان بش کاش

 179/58 بمســاحت  یکبابخانــه  اعیانــی  ششــدانگ 

از5502  فرعــی مجــزی  بشــماره  11379  مترمربــع 

فرعــی از پــاک2- اصلــی واقــع درصالــح آبادبخــش 2 

کاشــان)اجاره نامــه اداره اوقــاف و امــور خیریــه ( 

ــأت اول0  ــماره 139560302034032639هی 22(رای ش

بشــماره شناســنامه0  فرزندپرویــز  مهدیــه حســینی 

 -1250211239 ملــی  بشــماره  کاشــان  از  صــادره 

مترمربــع   78/10 بمســاحت  یکبابخانــه  ششــدانگ 

بشــماره 11412مجــزی از 10330 فرعــی از پــاک2- 

ــان)مالک  ــش 2 کاش ــاد بخ ــح آب ــع در صال ــی واق اصل

رســمی (

ــأت اول.  ــماره 139560302034010714 هی 23( رای ش

ــر بشــماره شناســنامه 108  ــد اکب ــون  فرزن ــر پیرام اصغ

صــادره از کاشــان بــه کدملــی 1262255155- ســه 

دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 141/77 

مترمربــع بــه شــماره 597 فرعــی از پــاک 3و18- 

اصلــی واقــع در غیــاث آبــاد بخــش 2 کاشــان)خریداری 

ــاد( ــاث آب ــاعی غی ــن مش ــطه از مالکی ــع الواس م

ــأت اول.  ــماره 139560302034010713 هی 24( رای ش

طاهــره جلوداریــان پشــت مشــهدی  فرزنــد علــی 

ــان  ــادره از کاش ــنامه 44001 ص ــماره شناس ــد بش محم

ــدانگ  ــگ از شش ــه دان ــی 1260430103- س ــه کدمل ب

یکبابخانــه بمســاحت 141/77 مترمربــع بــه شــماره 

ــاث  ــع در غی ــی واق ــاک 3و18- اصل ــی از پ 597 فرع

آبــاد بخــش 2 کاشــان)خریداری مــع الواســطه از 

ــاد( ــاث آب ــاعی غی ــن مش مالکی

25( رای شــماره 139560302034026093 هیــأت دوم . 

اکبــر محمدیــه  فرزنــد علــی محمــد بشــماره شناســنامه 

259 صــادره از کاشــان بــه کدملــی 1261666781- 

ــه بمســاحت  ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبابخان

99/85 مترمربــع بــه شــماره 615 فرعــی از پــاک  

 2 بخــش  آبــاد  غیــاث  در  واقــع  اصلــی  3و18- 

ــاعی  ــن مش ــطه از مالکی ــع الواس ــان)خریداری م کاش

ــاد( ــاث آب غی

هیــأت   139560302034026092 شــماره  رای   )26

ــماره  ــد بش ــد محم ــی فرزن ــی آران ــه معروف دوم. فاطم

ــی  ــه کدمل ــدگل ب ــادره از آران و بی ــنامه 413 ص شناس

ششــدانگ  از  مشــاع  دانــگ  6199641572-ســه 

یکبابخانــه بمســاحت 99/85 مترمربــع بــه شــماره 615 

ــاد  ــاث آب ــع در غی ــی واق ــاک  3و18- اصل ــی از پ فرع

ــن  ــطه از مالکی ــع الواس ــان)خریداری م ــش 2 کاش بخ

ــاد( ــاث آب ــاعی غی مش

هیــأت   139560302034023827 شــماره  رای   )27

غامحســین  فرزنــد  تجــره  زارعــی  مریــم  دوم. 

ــی  ــه کدمل ــان ب ــادره از کاش ــنامه 9 ص ــماره شناس بش

ششــدانگ  از  مشــاع  دانــگ  1262671949-ســه 

یکبابخانــه بمســاحت 72/70 مترمربــع بــه شــماره 620 

ــاد  ــاث آب ــی واقــع در غی فرعــی از پــاک  3و18 - اصل

ــن  ــطه از مالکی ــع الواس ــان)خریداری م ــش 2 کاش بخ

ــاد( ــاث آب ــاعی غی مش

28( رای شــماره 139560302034023826 هیــأت دوم. 

عبــاس زارعــی فرزنــد غامحســین بشــماره شناســنامه 

ــی 1262658357-ســه  ــه کدمل 7 صــادره از کاشــان ب

بمســاحت  یکبابخانــه  از ششــدانگ  مشــاع  دانــگ 

از پــاک   72/70 مترمربــع بــه شــماره 620 فرعــی 

 2 بخــش  آبــاد  غیــاث  در  واقــع  اصلــی   - 3و18 

ــاعی  ــن مش ــطه از مالکی ــع الواس ــان)خریداری م کاش

ــاد( ــاث آب غی

ــأت اول.  ــماره 139560302034027122 هی 29( رای ش

ســعید واحــدزاده زارع فرزنــد رضــا بشــماره شناســنامه 

ــه کدملــی 1260514943-  52494 صــادره از کاشــان ب

ــه  ــع ب ششــدانگ ســاختمان بمســاحت 139/10 مترمرب

شــماره 635 فرعــی از پــاک  3و18- اصلــی واقــع در 

غیــاث آبــاد بخــش 2 کاشــان

هیــأت   139560302034026411 شــماره  رای   )30

اول. محمــد احمدیــان غــزال فرزنــد ســتار بشــماره 

کدملــی  بــه  تهــران  از  صــادره   2331 شناســنامه 

بمســاحت  یکبابخانــه  ششــدانگ   -3991237539

101/87 مترمربــع بــه شــماره 638 فرعــی از پــاک  

 2 بخــش  آبــاد  غیــاث  در  واقــع  اصلــی   - 3و18 

حیــدری( علــی  از  کاشــان)خریداری 

هیــأت   139560302034030408 شــماره  رای   )31  

اول. حســین جزائــری نــوش آبــادی فرزنــد علــی اکبــر  

بشــماره شناســنامه 254 صــادره از کاشــان بــه کدملــی 

از ششــدانگ  مشــاع  دانــگ  1262357284- ســه 

ــماره  ــه ش ــع ب ــاحت 164/45 مترمرب ــه  بمس یکبابخان

644 فرعــی از پــاک  3و18 - اصلــی واقــع در غیــاث 

آبــاد بخــش 2 کاشــان)خریداری از ســید عبــد الحســین 

ــدی زاده(  هن

ــأت اول.  ــماره 139560302034030409 هی 32( رای ش

ســمیه جــوادی آرانــی فرزنــد جــواد بشــماره شناســنامه 

1155 صــادره از کاشــان بــه کدملــی 1261999274- 

ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبابخانــه  بمســاحت 

ــاک   ــی از پ ــماره 644 فرع ــه ش ــع ب 164/45 مترمرب

 2 بخــش  آبــاد  غیــاث  در  واقــع  اصلــی   - 3و18 

کاشــان)خریداری از ســید عبــد الحســین هنــدی زاده(

هیــأت   139560302034029088 شــماره  رای   )33  

اول. نــدا صفــری فرزنــد محســن  بشــماره شناســنامه 0 

صــادره از کاشــان بــه کدملــی 1250260711-نســبت بــه 

ــه بمســاحت  ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبابخان

ــاک   ــی از پ ــماره 647 فرع ــه ش ــع ب 164/76 مترمرب

ــاد بخــش 2 کاشــان  ــاث آب ــی واقــع در غی 3و18- اصل

ــدی زاده(  ــد هن ــداری از ســید محم )خری

هیــأت   139560302034029089 شــماره  رای   )34

اول. ســید محمــد حســین خردمنــد فرزنــد ســید 

ــد  بشــماره شناســنامه 14483 صــادره از کاشــان  احم

بــه کدملــی 1263457312-ســه دانــگ مشــاع از 

ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 164/76 مترمربــع 

بــه شــماره 647 فرعــی از پــاک  3و18- اصلــی واقــع 

ــید  ــداری از س ــان )خری ــش 2 کاش ــاد بخ ــاث آب در غی

ــدی زاده( ــد هن محم

هیــأت   139560302034028376 شــماره  رای   )35

ــد حســین  بشــماره  اول. محمــد حســینی نســب فرزن

کدملــی  بــه  کاشــان  از  صــادره   1504 شناســنامه 

بمســاحت  یکبابخانــه   ششــدانگ   -1261117239

ــاک  ــی از پ ــماره 642 فرع ــه ش ــع ب 172/43 مترمرب

 2 بخــش  آبــاد  غیــاث  در  واقــع  اصلــی  3و18- 

نســب( حســینی  حســین  از  کاشــان)خریداری 

هیــأت   139560302034027772 شــماره  رای   )36

دوم . محســن مبینــی درئــی فرزنــد رضــا بشــماره 

کدملــی  بــه  کاشــان  از  صــادره   3066 شناســنامه 

1260927040- دو دانــگ مشــاع ازششــدانگ چهــار 

ــاحت 649/60  ــاختمان بمس ــر س ــتمل ب ــواری مش دی

ــی  ــاک 4- اصل ــی از پ ــه شــماره 640 فرع ــع ب مترمرب

ــان)خریداری ا ز  ــش 2 کاش ــاد بخ ــی آب ــع در عیس واق

ــی (  ــه کوچ ــی ال ول

37( رای شــماره 139560302034027770 هیــأت دوم 

. ســعید مبینــی درئــی فرزنــد رضــا بشــماره شناســنامه 

3524 صــادره از کاشــان بــه کدملــی 1260931625- دو 

دانــگ مشــاع از ششــدانگ چهــار دیــواری مشــتمل بــر 

ســاختمان بمســاحت 649/60 مترمربــع بــه شــماره 

ــاد  640 فرعــی از پــاک 4- اصلــی واقــع در عیســی آب

بخــش 2 کاشــان)خریداری ا ز ولــی الــه کوچــی(

38( رای شــماره 139560302034027774 هیأت دوم. 

ــم بشــماره شناســنامه  ــد رحی ــی فرزن ــی درئ رضــا مبین

7 صــادره از کاشــان بــه کدملــی 1262835518- دو 

ــتمل  ــواری مش ــار دی ــدانگ چه ــاع از شش ــگ مش دان

بــر ســاختمان بمســاحت 649/60 مترمربــع بــه شــماره 

ــاد  640 فرعــی از پــاک 4- اصلــی واقــع در عیســی آب

ــه کوچــی(( ــی ال بخــش 2 کاشــان))خریداری ا ز ول

هیــأت   139560302034027804 شــماره  رای   )39

بشــماره  رضــا  فرزنــد  جمالــی  الهــدی  بنــت  دوم. 

کدملــی  بــه  کاشــان  از  صــادره   1048 شناســنامه 

1262082153- ششــدانگ یکبــاب ســاختمان و ســوله 

ــی  ــماره 641 فرع ــه ش ــع ب ــاحت 903/97 مترمرب بمس

ــش 2  ــاد بخ ــی آب ــع در عیس ــی واق ــاک 4- اصل از پ

کاشــان)خریداری از اقــای ولــی الــه کوچــی(

139560302034026408هیــأت  شــماره  رای   )40

اول0 علیرضــا ســکوت نــوش ابــادی فرزنــد جــواد 

ــی  بشــماره شناســنامه 0 صــادره از کاشــان بشــماره مل

1250208513-  ششــدانگ چهــار دیــواری مشــتمل بــر 

ســاختمان  بمســاحت 186/10 مترمربــع بشــماره 9347  

فرعــی مجــزی از 143 فرعــی  از پــاک11- اصلــی واقــع 

ــمی( ــان)مالک رس ــش 2 کاش ــدی  بخ در زی

139560302034029259هیــأت  شــماره  رای   )41

دوم. اســماعیل زیدابــادی فرزنــد حســین  بشــماره 

شناســنامه 51903 صــادره از کاشــان بشــماره ملــی 

1260509036- ســه دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه 

بمســاحت 157 مترمربــع بشــماره 9371  فرعــی مجزی 

از 593 فرعــی  از پــاک11- اصلــی واقــع در زیــدی  

بخــش 2 کاشــان)خریداری از احمــد زیدابــادی(

139560302034029255هیــأت  شــماره  رای   )42

محمدرضــا   فرزنــد  ونــی  قدوســی  فهیمــه  دوم. 

ــی  بشــماره شناســنامه 0 صــادره از کاشــان بشــماره مل

1250039142- ســه دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه 

فرعــی    9371 بشــماره  مترمربــع   157 بمســاحت 

ــع در  ــی واق ــاک11- اصل ــی  از پ ــزی از 593 فرع مج

ــطه از  ــع الواس ــان)خریداری  م ــش 2 کاش ــدی  بخ زی

احمــد زیدابــادی(

139560302034028891هیــأت  شــماره  رای   )43

مختــار   فرزنــد  ویدوجــا  زاده  تقــی  معصومــه  دوم. 

بشــماره شناســنامه 19 صــادره از کاشــان بشــماره ملــی 

بمســاحت  یکبابخانــه  ششــدانگ   -1263583563

مجــزی  فرعــی    9372 بشــماره  مترمربــع   90/43

از 457 فرعــی  از پــاک11- اصلــی واقــع در زیــدی  

ــری  ــطه از صغ ــع الواس ــان)خریداری م ــش 2 کاش بخ

ــی ( ــش کاش ــال ک ش

دوم.  139560302028500هیــأت  شــماره  رای   )44

بشــماره  علــی   فرزنــد  زارعــی  صالحــی  طاهــره 

ملــی  بشــماره  کاشــان  از  صــادره   614 شناســنامه 

ومغــازه  یکبابخانــه  ششــدانگ   -1261655044

ــی  ــماره 9373  فرع ــع بش ــاحت 147/80 مترمرب بمس

ــع در  ــی واق ــاک11- اصل ــی  از پ ــزی از 405 فرع مج

علــی  وراث  از  2 کاشــان)خریداری  بخــش  زیــدی  

صالحــی زارعــی وعــذرا دیــم کار (

اول.  139560302028398هیــأت  شــماره  رای   )45

بشــماره  محمــد  فرزنــد  برزکــی  غامــی  مجتبــی 

شناســنامه 3206 صــادره از کاشــان بشــماره ملــی 

بمســاحت  یکبابخانــه  ششــدانگ   -1260928446

138/75 مترمربــع بشــماره 9374  فرعــی مجــزی 

از 407 فرعــی  از پــاک11- اصلــی واقــع در زیــدی  

غیاثــی( علــی  از  بخــش 2 کاشــان)خریداری 

46( رای شــماره 139560302029081هیــأت اول. زینــب 

ــنامه  ــماره شناس ــد بش ــد احم ــی فرزن ــی زاده مطرب عل

ــی 1262362107-  ــماره مل ــان بش ــادره از کاش 377 ص

مترمربــع   72/25 بمســاحت  یکبابخانــه  ششــدانگ 

فرعــی   7474 از  مجــزی  فرعــی    9375 بشــماره 

 2 بخــش  زیــدی   در  واقــع  اصلــی  پــاک11-  از 

کاشــان)خریداری از اکبــر شــیرخدایی(

دوم.  139560302031436هیــأت  شــماره  رای   )47

بشــماره  اقــا  علــی  فرزنــد  فــر  تمنائــی  مصطفــی 

ملــی  بشــماره  کاشــان  از  صــادره   103 شناســنامه 

1261656733- ششــدانگ اعیانــی احداثــی در عرصــه 

ــع بشــماره 9377   ــه بمســاحت 365/12 مترمرب موقوف

ــع  ــی واق ــاک11- اصل ــی از پ فرعــی مجــزی از 90 فرع

در زیــدی  بخــش 2 کاشــان)اجاره نامــه اداره اوقــاف و 

ــه( ــور خیری ام

دوم.  139560302031962هیــأت  شــماره  رای   )48

بشــماره  عبــاس  فرزنــد  امیرشــاهی  حمیدرضــا 

ملــی  بشــماره  کاشــان  از  صــادره   975 شناســنامه 

بمســاحت  یکبابخانــه  ششــدانگ   -1261723201

ــزی از  ــی مج ــماره 9387  فرع ــع بش 147/60 مترمرب

722 فرعــی از پــاک11- اصلــی واقــع در زیــدی  بخــش 

رســمی( 2 کاشــان)مالک 

دوم.  139560302030776هیــأت  شــماره  رای   )49

بشــماره  حســینعلی  فرزنــد  نیــا  صــادق  ســکینه 

ابــاد بشــماره  از خــرم  شناســنامه 44449 صــادره 

ــه بمســاحت  ــی 407043889- ششــدانگ یکبابخان مل

مجــزی  فرعــی    9392 بشــماره  مترمربــع   105/30

ــدی   ــع در زی ــی واق ــاک11- اصل ــی از پ از 8313 فرع

بخــش 2 کاشــان)مالک رســمی(

اول.  139560302026475هیــأت  شــماره  رای   )50

بشــماره  اکبــر  میرزاعلــی  فرزنــد  شــعار  معصومــه 

از کاشــان بشــماره ملــی  شناســنامه 345 صــادره 

ــد  ــاختمان و چن ــاب س ــدانگ یکب 1261505451- شش

بــاب مغــازه بمســاحت 207/20 مترمربــع بشــماره 4159  

ــی  ــاک 12- اصل ــی از پ ــزی از 1948 فرع ــی مج فرع

واقــع در جمــال ابــاد  بخــش 2 کاشــان)مالک رســمی(

اول.  139560302028994هیــأت  شــماره  رای   )51

ــاس بشــماره شناســنامه 23  ــد عب ــگ فرزن ــی فرهن عل

 -1189801851 ملــی  بشــماره  اردســتان   از  صــادره 

بمســاحت 138/9  یکبابخانــه مســکونی  ششــدانگ 

ــع بشــماره 4167  فرعــی مجــزی از 39 فرعــی  مترمرب

ــش 2  ــاد  بخ ــال اب ــع در جم ــی واق ــاک 12- اصل از پ

کاشــان)خریداری از شــایا محمودیــان(

ــا  ــأت اول. لی 52( رای شــماره 139560302030412هی

کــوه پیمــا ونــی فرزند غامحســین  بشــماره شناســنامه 

ــی 1263203507-  ــماره مل ــان   بش ــادره از کاش 20 ص

ســه دانــگ از ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بمســاحت 

44/85 مترمربــع بشــماره 9376 فرعــی مجــزی از 

4062 فرعــی از پــاک 12- اصلــی واقــع در جمــال ابــاد  

بخــش 2 کاشــان)مالک رســمی(

اول.  1395603020302043هیــأت  شــماره  رای   )53

حســین کــوه پیمــا ونــی فرزنــد محمــد  بشــماره 

ملــی  بشــماره  کاشــان    از  18 صــادره  شناســنامه 

یکبــاب  ششــدانگ  از  دانــگ  ســه   -1263241141

ســاختمان بمســاحت 44/85 مترمربــع بشــماره 9376 

ــی  ــاک 12- اصل ــی از پ ــزی از 4062 فرع ــی مج فرع

واقــع در جمــال ابــاد  بخــش 2 کاشــان)مالک رســمی(

139560302034026080هیــأت  شــماره  54(رای 

ــد بشــماره  ــد احم ــانی فرزن دوم. مســلم رضــازاده کاش

از کاشــان بشــماره ملــی  شناســنامه 1704 صــادره 

ــه  ــدانگ یکبابخان ــگ از شش ــه دان 1263329586- س

 3160 از   5601 بشــماره  مترمربــع  بمســاحت 105/41 

ــم  ــت حکی ــع در دش ــی واق ــاک 13- اصل ــی از پ فرع

بخــش 2 کاشــان)خریداری از احمــد رضــازاده و فخــری 

ــتونی ( ــل س ــادات چه س

139560302034026081هیــأت  شــماره  55(رای 

دوم. ریحانــه ســادات فدائــی فرزنــد ســید محمــد 

بشــماره  کاشــان  از  صــادره   0 شناســنامه  بشــماره 

ششــدانگ  از  دانــگ  ســه   -1250093104 ملــی 

ــماره 5601  ــع بش ــاحت 105/41 مترمرب ــه بمس یکبابخان

ــت  ــع در دش ــی واق ــاک 13- اصل ــی از پ از 3160فرع

حکیــم بخــش 2 کاشــان)خریداری از احمــد رضــازاده و 

فخــری ســادات چهــل ســتونی (

ــأت دوم.  ــماره 139560302034028968هی 56(رای ش

مطهــره ســادات حســینیان فرزنــد سیدحســین بشــماره 

ملــی  بشــماره  کاشــان  از  صــادره  شناســنامه 254 

1261704381- ســه دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه 

بمســاحت 174/10 مترمربــع بشــماره 5629 فرعــی 

ــم  ــت حکی ــع در دش ــی واق ــاک 13- اصل از 488 از پ

ــرزاده ( ــر جعف ــان)خریداری از جعف ــش 2 کاش بخ

139560302034028966هیــأت  شــماره  57(رای 

علــی  فرزنــد  باریکرســف  جعفــرزاده  حعفــر  دوم. 

بشــماره  کاشــان  از  صــادره   11 شناســنامه  بشــماره 

ششــدانگ  از  دانــگ  ســه   -1262846706 ملــی 

ــع بشــماره 5629  ــه بمســاحت 174/10 مترمرب یکبابخان

ــع در  ــی واق ــاک 13- اصل ــی از پ ــی از 488 فرع فرع

ــر  ــان)خریداری از جعف ــش 2 کاش ــم بخ ــت حکی دش

جعفــرزاده(

139560302034030410هیــأت  شــماره  58(رای 

بشــماره  علــی  فرزنــد  منــش  فــدوی  رضــا  اول. 

ــی  ــماره مل ــان بش ــادره از کاش ــنامه 46236 ص شناس

1260452441- ســه دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه 

 992 از   5630 بشــماره  مترمربــع  بمســاحت 135/7 

ــم  ــت حکی ــع در دش ــی واق ــاک 13- اصل ــی از پ فرع

بخــش 2 کاشــان.

اول.  139560302034030411هیــأت  شــماره  59(رای 

ــنامه  ــماره شناس ــی بش ــد مرتض ــی فرزن ــه طلوع فاطم

ــی 1261913043-  1223 صــادره از کاشــان بشــماره مل

ســه دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 135/7 

ــاک 13-  ــی از پ ــماره 5630 از 992 فرع ــع بش مترمرب

ــم بخــش 2 کاشــان. ــع در دشــت حکی ــی واق اصل

اول.  139660302034001818هیــأت  شــماره  60(رای 

ــنامه  ــماره شناس ــد بش ــد احم ــی زاده فرزن ــوره تق منص

ــی 1261803888-  ــماره مل ــان بش ــادره از کاش 301 ص

ســه دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 151/30 

مترمربــع بشــماره 5636 از 3276 فرعــی از پــاک 

13- اصلــی واقــع در دشــت حکیــم بخــش 2 کاشــان.

)مالــک رســمی(

اول. 139660302034001819هیــأت  شــماره  61(رای 

ــد محمــد بشــماره شناســنامه 841  ــد تاریــخ فرزن حمی

ــه  ــی 1261797116- س ــماره مل ــان بش ــادره از کاش ص

 151/30 بمســاحت  یکبابخانــه  از ششــدانگ  دانــگ 

مترمربــع بشــماره 5636 از 3276 فرعــی از پــاک 

13- اصلــی واقــع در دشــت حکیــم بخــش 2 کاشــان.

)مالــک رســمی(

دوم.  139660302034000890هیــأت  شــماره  62(رای 

مســعودخان ســعیدی فرزنــد میرزاحســینعلی بشــماره 

ملــی  بشــماره  کاشــان  از  صــادره   931 شناســنامه 

1261251806- ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 22/14 

پــاک  از  از 1047 فرعــی  مترمربــع بشــماره 5638 

13- اصلــی واقــع در دشــت حکیــم بخــش 2 کاشــان.

ــان( ــی طالبی ــداری از عل )خری

139660302034001215هیــأت  شــماره  63(رای 

بشــماره  ابراهیــم  فرزنــد  اعتصامــی  اســداله  دوم. 

ملــی  بشــماره  کاشــان  از  صــادره   121 شناســنامه 

1262163730- ششــدانگ چهــار دیــواری مشــتمل 

بــه اعیــان بمســاحت 189/60 مترمربــع بشــماره 5639 

ــت  ــع در دش ــی واق ــاک 13- اصل ــی از پ از 422  فرع

ــطه  ــع الواس ــداری م ــان.) خری ــش 2 کاش ــم بخ حکی

ــماره  ــتی ( 64(رای ش ــزدان پرس ــعلی ی ــای عباس از اق

نامــور  دوم. محمــد  139660302034003446هیــأت 

فرزنــد ماشــااله بشــماره شناســنامه 462 صــادره از 

ششــدانگ   -1261573791 ملــی  بشــماره  کاشــان 

ــماره  ــع بش ــاحت 28/79 مترمرب ــازه بمس ــاب مغ یکب

پــاک  از  فرعــی    )257(  5265 از  مجــزی   5648

13- اصلــی واقــع در دشــت حکیــم بخــش 2 کاشــان.

) مالــک رســمی (

65(رای شــماره 139560302034031956هیــأت دوم. 

ــماره  ــه بش ــب ال ــد حبی ــر فرزن ــنده ف ــا بخش حمیدرض

ملــی  بشــماره  ازکاشــان  صــادره   338 شناســنامه 

قســمتی  ازششــدانگ  دانــگ  ســه   -1261921550

ــماره 664  ــع بش ــاحتهای8 و7 مترمرب ــه بمس یکبابخان

فرعــی از 304و 277 فرعــی ازپــاک 14- اصلــی واقــع 

ــول  ــان.)خریداری از بت ــش 2 کاش ــاد بخ ــذب اب درمه

ــرگان( ــود گلچه ــاده و مول لب

66(رای شــماره 139560302034031957هیــأت دوم. 

ملیحــه قیصــری راونــدی فرزنــد غامرضــا بشــماره 

ملــی  بشــماره  کاشــان  از  صــادره  شناســنامه 674 

1263600743- ســه دانــگ از ششــدانگ قســمتی 

ــع بشــماره 664  ــه بمســاحتهای 8 و 7 مترمرب یکبابخان

فرعــی از 304 و277 فرعــی از پــاک 14-اصلــی واقــع 

ــول  ــان.)خریداری از بت ــش 2 کاش ــاد بخ ــذب اب درمه

ــرگان( ــود گلچه ــاده و مول لب

139560302034031954هیــأت  شــماره  67(رای 

ــه بشــماره  ــب ال ــد حبی دوم. حمیدرضــا بخشــنده فرزن

از کاشــان بشــماره ملــی  شناســنامه 338 صــادره 

قســمتی  ششــدانگ  از  دانــگ  ســه   -1261921550

ــع بشــماره 665  ــه بمســاحتهای 8 و 7 مترمرب یکبابخان

فرعــی از 304 و 277 فرعــی از پــاک 14- اصلــی واقــع 

ــول  ــان.)خریداری از بت ــش 2 کاش ــاد بخ ــذب اب در مه

ــرگان( ــود گلچه ــاده و مول لب

ــأت دوم.  ــماره 139560302034031955هی 68(رای ش

ملیحــه قیصــری راونــدی فرزنــد غامرضــا بشــماره 

ملــی  بشــماره  کاشــان  از  صــادره  شناســنامه 674 

1263600743- ســه دانــگ از ششــدانگ قســمتی 

ــع بشــماره 665  ــه بمســاحتهای 8 و 7 مترمرب یکبابخان

فرعــی از304 و 277 فرعــی از پــاک 14- اصلــی واقــع 

درمهــذب ابادبخــش 2 کاشــان)خریداری از بتــول لبــاده 

ــرگان( ــود گلچه و مول

هیــأت   139560302034009183 شــماره  رای   )69

ــماره  ــی بش ــد عل ــدم فرزن ــه خســروی مق دوم. روح ال

شناســنامه 46 صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 

ــه  12626979986 – ســه دانــگ از ششــدانگ یکبابخان

ــی  ــماره 21859  فرع ــع بش ــاحت 112/50 مترمرب بمس

مجــزی از 8039 فرعــی از پــاک 15- اصلــی واقــع 

ــمی( ــان)مالک رس ــش2 کاش ــاد بخ ــی آب درناج

ــأت دوم.  ــماره 139560302034009184 هی 70( رای ش

ــد حســین بشــماره  ــی زاده کاشــانی فرزن ــه عل معصوم

شناســنامه 990 صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 

ــه  ــدانگ یکبابخان ــگ از شش ــه دان 1262368529 – س

ــی  ــماره 21859  فرع ــع بش ــاحت 112/50 مترمرب بمس

مجــزی از 8039 فرعــی از پــاک 15- اصلــی واقــع 

ــمی( ــان)مالک رس ــش2 کاش ــاد بخ ــی آب درناج

هیــأت   139560302034026494 شــماره  رای   )71

بشــماره  احمــد  فرزنــد  منفــرد  ایــزدی  علــی  اول. 

ــی  ــه شــماره مل شناســنامه 11793 صــادره از کاشــان ب

ــه  ــدانگ یکبابخان ــگ از شش ــه دان 1263430414 – س

 5189 از    21937 بشــماره  مترمربــع   100 بمســاحت 

فرعــی از پــاک 15- اصلــی واقــع درناجــی آبــاد 

بخــش2 کاشــان)خریداری از احمــد جویــی(

هیــأت   139560302034026495 شــماره  رای   )72

ــماره  ــااله بش ــد ماش ــی فرزن ــتوده زراعت ــم س اول. مری

ملــی  بــه شــماره  کاشــان  از  0 صــادره  شناســنامه 

12500845547 – ســه دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه 

بمســاحت 100 مترمربــع بشــماره 21937 از 5189 فرعــی 

از پــاک 15- اصلــی واقــع درناجــی آبــاد بخــش2 

کاشــان)خریداری از احمــد جویــی(

73( رای شــماره 139560302034026402 هیــأت اول. 

ــنامه 5  ــماره شناس ــین بش ــد حس ــدی فرزن ــر احم اکب

ــی 1239864825 –  ــماره مل ــه ش ــان ب ــادره از کاش ص

ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 130 مترمربــع بشــماره 

21939  از 6769 فرعــی از پــاک 15- اصلــی واقــع 

ــاد بخــش2 کاشــان)مالک رســمی( درناجــی آب

74( رای شــماره 139560302034026424 هیــأت اول. 

ابوالفضــل باقــرزاده فرزنــد محمــد بشــماره شناســنامه 

1340 صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 1261851031 

ــاختمان  ــتخر و س ــر اس ــتمل ب ــدانگ کارگاه مش – شش

ــی  ــماره 21941  فرع ــع بش ــاحت 1559/5 مترمرب بمس

از پــاک 15- اصلــی واقــع درناجــی آبــاد بخــش2 

ــژاد( ــتی ن ــینعلی  دش ــان)خریداری از حس کاش

هیــأت    139560302034026478 شــماره  رای   )75

ــود  ــد محم ــادی فرزن ــی آب ــوادی عل ــه ج اول. معصوم

بشــماره شناســنامه 25 صــادره از آران و بیــدگل بــه 

از ششــدانگ  دانــگ  6199887999- ســه  کدملــی 

یکبابخانــه بمســاحت90 مترمربــع بــه شــماره 21943 از 

6487 فرعــی از پــاک 15- اصلــی واقــع در ناجــی ابــاد 

ــمی( ــان)مالک رس ــش 2 کاش بخ

76( رای شــماره 139560302034026479  هیــأت اول. 

محمــود فــاح زاده فرزند اســماعیل بشــماره شناســنامه 

ــی 1261302478- ســه  ــه کدمل 19 صــادره از کاشــان ب

ــع  ــه بمســاحت90 مترمرب ــگ از ششــدانگ یکبابخان دان

بــه شــماره 21943 از6487 فرعــی از  پــاک 15- 

ــاد بخــش 2 کاشــان) مالــک  اصلــی واقــع در ناجــی اب

رســمی(

77( رای شــماره 139560302034027081  هیــأت اول. 

فاطمــه مشــمول فرزنــد حســینعلی بشــماره شناســنامه 

46846 صــادره از کاشــان بــه کدملــی 1260458571- 

ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت90 مترمربــع بــه شــماره 

21944 فرعــی از پــاک 15- اصلــی واقــع در ناجــی ابــاد 

بخــش 2 کاشــان

78( رای شــماره 139560302034027048  هیــأت اول. 

ــنامه  ــماره شناس ــا بش ــد رض ــچی فرزن ــا فرش غامرض

674 صــادره از کاشــان بــه کدملــی 1262221897- 

ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 160 مترمربــع بــه 

ــع در  ــی واق ــاک 15- اصل ــی از پ ــماره 21948 فرع ش

ــان ــش 2 کاش ــاد بخ ــی اب ناج

ــأت دوم.  79( رای شــماره 139560302034017611  هی

ــی  بشــماره شناســنامه  ــد نادعل علیرضــا احمــدی فرزن

25 صــادره از کاشــان بــه کدملــی 1263544487- 

ــه  ــع ب ــه بمســاحت 95/84 مترمرب ششــدانگ یکبابخان

ــع در  ــی واق ــاک 15- اصل ــی از پ ــماره 22092 فرع ش

ــاد بخــش 2 کاشــان)مالک رســمی( ناجــی اب

هیــأت    139560302034025949 شــماره  رای   )80

مرتضــی  فرزنــد  زاد  موســوی  حمیــد  ســید  دوم. 

ــی  ــه کدمل ــان ب ــادره از کاش ــنامه 1 ص ــماره شناس بش

بمســاحت  یکبابخانــه  ششــدانگ   -1263239862

فرعــی    9860 از   22131 شــماره  بــه  مترمربــع   130

ــش 2  ــاد بخ ــی اب ــع در ناج ــی واق ــاک 15- اصل ازپ

رســمی( کاشــان)مالک 

هیــأت    139560302034025986 شــماره  رای   )81

ــماره  ــاس  بش ــد عب ــرودی فرزن ــاح قه ــم ف دوم. مری

کدملــی  بــه  کاشــان  از  صــادره   1673 شناســنامه 

بمســاحت  یکبابخانــه  ششــدانگ   -1260793036

از  فرعــی   22133 شــماره  بــه  مترمربــع   104/44

پــاک 15 -اصلــی واقــع در ناجــی ابــاد بخــش 2 

رســمی( کاشــان)مالک 

هیــأت    139560302034026187 شــماره  رای   )82

دوم. وحیــد قاســمی فرزنــد رضــا  بشــماره شناســنامه 

150 صــادره از کــرج  بــه کدملــی 0322888573- 

ــه  ــع ب ــه بمســاحت 112/70 مترمرب ششــدانگ یکبابخان

ــع در  ــی واق ــاک 15- اصل ــی از پ ــماره 22138 فرع ش

ــمی( ــان)مالک رس ــش 2 کاش ــاد بخ ــی اب ناج

83( رای شــماره 139560302034023538  هیــأت 

ــد حســین  بشــماره  ــی فرزن ــری ارمک ــه اکب اول. فاطم

کدملــی  بــه  کاشــان  از  صــادره   1063 شناســنامه 

1261833364- ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت100 

از  فرعــی  از6133   22148 شــماره  بــه  مترمربــع 

پــاک 15- اصلــی واقــع در ناجــی ابــاد بخــش 2 

رســمی( کاشــان)مالک 

هیــأت    139560302034024074 شــماره  رای   )84

فرزنــد حســن   نیاســری  جــوکار  امیرحســین  دوم. 

ــی  ــه کدمل ــان ب ــادره از کاش ــنامه 0 ص ــماره شناس بش

بمســاحت  یکبابخانــه  ششــدانگ   -1250232821

112/5 مترمربــع بــه شــماره 22159 از 7951 فرعــی 

ــش 2  ــاد بخ ــی اب ــع در ناج ــی واق ــاک 15- اصل از پ

کاشــان)خریداری از امیــر حســین جــوکار(

هیــأت    139560302034027782 شــماره  رای   )85

دوم. عــذرا الســادات نوابــی قمصــری فرزنــد آقــا رضــا  

بشــماره شناســنامه 1689 صــادره از کاشــان بــه کدملــی 

ــاحت 75  ــه بمس ــدانگ یکبابخان 1261599535- شش

ــاک  ــی از پ ــه شــماره 22175 از 2302 فرع ــع ب مترمرب

ــاد بخــش 2 کاشــان ــی واقــع در ناجــی اب 15- اصل

هیــأت   1394560302034027830 شــماره  رای   )86

ــی بشــماره شناســنامه  ــد قل دوم0 داود معصومــی فرزن

ــی 1262674085  ــماره مل ــه ش ــان ب ــادره از کاش 12 ص

ــع  ــه بمســاحت 112/85 مترمرب -  ششــدانگ یکبابخان

بشــماره 22172 فرعــی مجــزی از 3750  فرعــی از 

آبــاد بخــش2  پــاک 15- اصلــی واقــع درناجــی 

کاشــان)مالک رســمی(

87( رای شــماره 139560302034027789 هیأت دوم0 

زهــرا بخشــی فرزنــد محمــد بشــماره شناســنامه 51870 

صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 1260508706 - ســه 

دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 152/52 

مترمربــع بشــماره 22176  فرعــی از پــاک 15- اصلــی 

واقــع درناجــی آبــاد بخــش2 کاشــان)خریداری از 

ــاد( مالکیــن مشــاعی ناجــی آب

هیــأت   139560302034027786 شــماره  رای   )88

دوم0 ســید جــواد اســفناج کار فرزنــد مصطفــی بشــماره 

ــی  ــماره مل ــه ش ــان ب ــادره از کاش ــنامه 1328 ص شناس

ــه  ــدانگ یکبابخان ــگ از شش ــه دان 1261943619 - س

ــی  ــماره 22176  فرع ــع بش ــاحت 152/52 مترمرب بمس

از پــاک 15- اصلــی واقــع درناجــی آبــاد بخــش2 

ــاد( ــی آب ــاعی ناج ــن مش ــان)خریداری از مالکی کاش

89( رای شــماره 139560302034027780 هیــأت دوم0 

علیرضــا سرچشــمه فرزنــد مصطفی بشــماره شناســنامه 

90 صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 1263575552 - 

ســه دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 177/30 

مترمربــع بشــماره 22177  فرعــی از پــاک 15- اصلــی 

ــع  ــان)خریداری م ــش2 کاش ــاد بخ ــی آب ــع درناج واق

الواســطه  از شمســی بخشــی(

هیــأت   139560302034027778 شــماره  رای   )90

ــماره  ــف بش ــد یوس ــی فرزن ــی ون ــرین رجائ دوم0 نس

ملــی  بــه شــماره  کاشــان  از  0 صــادره  شناســنامه 

ــه  ــدانگ یکبابخان ــگ از شش ــه دان 1250239087 - س

ــی  ــماره 22177  فرع ــع بش ــاحت 177/30 مترمرب بمس

از پــاک 15- اصلــی واقــع درناجــی آبــاد بخــش2 

کاشــان)خریداری مــع الواســطه  از شمســی بخشــی(

ــأت دوم.  ــماره 139560302034027725 هی 91(رای ش

احمــد توکلــی رهقــی فرزنــد محمــد بشــماره شناســنامه 

25 صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 1263193617 - 

ششــدانگ یکبــاب تعمیــرگاه بمســاحت 99/10 مترمربــع 

بشــماره 22179  فرعــی از پــاک 15- اصلــی واقــع 

درناجــی آبــاد بخــش2 کاشــان)خریداری مــع الواســطه  

از مالکیــن مشــاعی ناجــی آبــاد(

هیــأت   139560302034029170 شــماره  92(رای 

اول. محســن هنرمنــد فرزنــد علــی اکبــر بشــماره 

ــی  ــه شــماره مل شناســنامه 14741 صــادره از کاشــان ب

1263459897 - ششــدانگ یکبــاب مغــازه بمســاحت 

72/40 مترمربــع بشــماره 22207  فرعــی از پــاک 15- 

ــان. ــش2 کاش ــاد بخ ــی آب ــع درناج ــی واق اصل

هیــأت   139560302034029167 شــماره  93(رای 

ــماره  ــی بش ــد مرتض ــرد فرزن ــدی ف ــا حمی اول. علیرض

شناســنامه 13297 صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 

بمســاحت  یکبابخانــه  1263445454 - ششــدانگ 

199/9 مترمربــع بشــماره 22208  فرعــی از پــاک 15- 

ــان. ــش2 کاش ــاد بخ ــی آب ــع درناج ــی واق اصل

ــأت اول.  ــماره 139560302034029074 هی 94(رای ش

عبــاس عبدالرحیمــی مرقــی فرزنــد غــام رضــا بشــماره 

ــی  ــماره مل ــه ش ــان ب ــادره از کاش ــنامه 133 ص شناس

1263575986 - ششــدانگ خانــه بــاغ بمســاحت 

183/20 مترمربــع بشــماره 22209  فرعــی از پــاک 15- 

اصلــی واقــع درناجــی آبــاد بخــش2 کاشــان)خریداری 

از ســید عبــاس شــیر کمــر(

هیــأت   139560302034029176 شــماره  رای   )95

ــماره  ــا بش ــد رض ــب فرزن ــی نس ــی محب اول. محمدعل

ــی  ــماره مل ــه ش ــان ب ــادره از کاش ــنامه 243 ص شناس

یکبــاب  از ششــدانگ  دانــگ  - ســه   1262317819

بشــماره  مترمربــع   123/61 بمســاحت  ســاختمان 

22210  فرعــی از پــاک 15- اصلــی واقــع درناجــی آبــاد 

بخــش2 کاشــان)خریداری از محمــود محتشــمیان(

ــأت اول.  ــماره 139560302034029177 هی 96( رای ش

لیــا قربانــی فرزنــد حســن بشــماره شناســنامه 51158 

صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 1260501590 - ســه 

دانــگ از ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بمســاحت 

123/61 مترمربــع بشــماره 22210  فرعــی از پــاک 15- 

اصلــی واقــع درناجــی آبــاد بخــش2 کاشــان)خریداری 

از محمــود محتشــمیان(

هیــأت   139560302034029178 شــماره  رای   )97

اول. مهــدی علــی بلنــدی فرزنــد محمــود بشــماره 

شناســنامه 46266 صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 

ــه  ــدانگ یکبابخان ــگ از شش ــه دان 1260452417 - س

بمســاحت 160 مترمربــع بشــماره 22211  فرعــی از 

آبــاد بخــش2  پــاک 15- اصلــی واقــع درناجــی 

از حســین خبــازی( کاشــان)خریداری 

ــأت اول.  ــماره 139560302034029179 هی 98( رای ش

مرضیــه محیــط فرزنــد عبــاس بشــماره شناســنامه 

10041 صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 1260606759 

ــاحت 160  ــه بمس ــدانگ یکبابخان ــگ از شش ــه دان - س

ــع بشــماره 22211  فرعــی از پــاک 15- اصلــی  مترمرب

واقــع درناجــی آبــاد بخــش2 کاشــان)خریداری از 

ــازی( ــین خب حس

هیــأت   139560302034028437 شــماره  رای   )99

اول. احمدرضــا فضــل الهــی فرزنــد فضــل الــه بشــماره 

ــه شــماره ملــی  شناســنامه 47216 صــادره از کاشــان ب

ــه  ــگ از ششــدانگ یکبابخان 12604622669 - ســه دان

ــی  ــماره 22212  فرع ــع بش ــاحت 151/68 مترمرب بمس

از پــاک 15- اصلــی واقــع درناجــی آبــاد بخــش2 

ــدی( ــم صم ــد ابراهی ــه محم ــان)خریداری از ورث کاش

هیــأت   139560302034028438 شــماره  رای   )100

اول. الهــام صــدف ســاز فرزنــد علــی اقــا بشــماره 

شناســنامه 50528 صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 

1260495310 - ســه دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه 

ــی  ــماره 22212  فرع ــع بش ــاحت 151/68 مترمرب بمس

از پــاک 15- اصلــی واقــع درناجــی آبــاد بخــش2 

ــدی( ــم صم ــد ابراهی ــه محم ــان)خریداری از ورث کاش

هیــأت   139560302034028386 شــماره  رای   )101

اول0 علــی شــاطری محمــدی فرزنــد غامحســین 

بشــماره شناســنامه 256 صــادره از قــم بــه شــماره 

خانــه  یکبــاب  ششــدانگ    -  0386602436 ملــی 

فرعــی   22214 بشــماره  مترمربــع   94/6 بمســاحت 

ــع  ــی واق ــاک 15- اصل ــی از پ ــزی از 3145 فرع مج

ــاد بخــش2 کاشــان)خریداری از ابوالفضــل  درناجــی آب

ــان زاده( ــی ج عل

هیــأت   139560302034029165 شــماره  رای   )102

بشــماره  حســن  فرزنــد  کریمیــان  میثــم  اول0 

شــماره  بــه  کاشــان  از  صــادره   113 شناســنامه 

یکبابخانــه  ششــدانگ    -  1263575781 ملــی 

بمســاحت 62/20 مترمربــع بشــماره 22215 فرعــی 

ــش2  ــاد بخ ــی آب ــع در ناج ــی واق ــاک 15- اصل  از پ

کاشان 

هیــأت   139560302034030383 شــماره  رای   )103

ــد رضــا بشــماره  ــر حســین رحیمــی زارع فرزن اول0 امی

شــماره  بــه  کاشــان  از  صــادره   46911 شناســنامه 

بــاغ  یکــدرب  ششــدانگ    -  1260459225 ملــی 

بشــماره  مترمربــع   849/75 بمســاحت  محصــور 

در  واقــع  اصلــی   -15 پــاک  از  فرعــی   22216

 ناجــی آبــاد بخــش2 کاشــان )خریــداری از تــوران 

فقیهی(

هیــأت   139560302034030389 شــماره  رای   )104

بشــماره  محمدجــواد  فرزنــد  ذاکریــن  نــادره  اول0 

شــماره  بــه  کاشــان  از  صــادره   44412 شناســنامه 

یکبابخانــه  ششــدانگ   -  1260434176 ملــی 

بمســاحت 200/7 مترمربــع بشــماره 22218 فرعــی 

ــش2 ــاد بخ ــی آب ــع در ناج ــی واق ــاک 15- اصل  از پ

 کاشان

ادامه در صفحه 7



7 اطالعرسانی
ادامه از صفحه 6 

105( رای شــماره 139560302034030253 هیــأت اول0 

ــی بشــماره شناســنامه  ــد عل سیدحســن حمصــی فرزن

1189 صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 1261594533 

- ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 96/25 مترمربــع 

بشــماره 22220 فرعــی از پــاک 15- اصلــی واقــع 

ــاد بخــش2 کاشــان درناجــی آب

 106( رای شــماره 139560302034030376 هیــأت اول. 

حمیدرضــا ربیعــی نــژاد  فرزنــد علی بشــماره شناســنامه 

322 صــادره از

ــدانگ  ــی 1262129361 - شش ــماره مل ــه ش ــان ب کاش

زمیــن محصــور مشــتمل بــر اطــاق بمســاحت 147/52 

مترمربــع بشــماره 22221  فرعــی از پــاک 15- اصلــی 

از  آبــاد بخــش2 کاشــان)خریداری  واقــع درناجــی 

ــاری( ــا یس محمدرض

ــأت اول0  ــماره 139560302034030253 هی 107 رای ش

ــی بشــماره شناســنامه  ــد عل سیدحســن حمصــی فرزن

1189 صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 1261594533 

- ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 96/25 مترمربــع 

بشــماره 22220 فرعــی از پــاک 15- اصلــی واقــع 

ــاد بخــش2 کاشــان درناجــی آب

 106( رای شــماره 139560302034030376 هیــأت اول. 

حمیدرضــا ربیعــی نــژاد  فرزنــد علی بشــماره شناســنامه 

322 صــادره از

ــدانگ  ــی 1262129361 - شش ــماره مل ــه ش ــان ب کاش

زمیــن محصــور مشــتمل بــر اطــاق بمســاحت 147/52 

مترمربــع بشــماره 22221  فرعــی از پــاک 15- اصلــی 

از  آبــاد بخــش2 کاشــان)خریداری  واقــع درناجــی 

ــاری( ــا یس محمدرض

ــأت دوم.  107( رای شــماره 139560302034029219 هی

ــد رضــا بشــماره شناســنامه  محمــد جــوکار نیاســر فرزن

ــی 1262866898 -  ــه شــماره مل 1 صــادره از کاشــان ب

ششــدانگ چهــار دیــواری مشــتمل بــه اطــاق بمســاحت 

381/05 مترمربــع بشــماره 22223  فرعــی از پاک 15- 

اصلــی واقــع درناجــی آبــاد بخــش2 کاشــان)خریداری 

مــع الواســطه از ورثــه محمــود فقیهــی نراقــی(

هیــأت   139560302034028529 شــماره  رای   )108

ــماره  ــداله بش ــد اس ــادیان فرزن ــی ش ــر عنایت دوم. اکب

شناســنامه 1009 صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 

بمســاحت  یکبابخانــه  ششــدانگ   -  1262038464

131/75 مترمربــع بشــماره 22224  فرعــی از پاک 15- 

اصلــی واقــع درناجــی آبــاد بخــش2 کاشــان)خریداری 

ــاد( ــی اب ــاعی ناج ــن مش ــطه ازمالکی ــع الواس م

109( رای شــماره 139560302034028982 هیــأت دوم. 

ــید  ــد س ــری فرزن ــجادی قمص ــر س ــی اصغ ــید عل س

ــر بشــماره شناســنامه 167 صــادره از کاشــان  ــی اکب عل

ــه  بــه شــماره ملــی 1261932201 - ششــدانگ یکبابخان

فرعــی  بشــماره 22225   مترمربــع   136 بمســاحت 

از پــاک 15- اصلــی واقــع درناجــی آبــاد بخــش2 

کاشــان)خریداری مــع الواســطه ازمالکیــن مشــاعی 

ــاد( ــی اب ناج

110( رای شــماره 139560302034028985 هیــأت دوم. 

طاهــره حاجــی زاده فرزنــد ابراهیــم بشــماره شناســنامه 

9 صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 1263212050 

- ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بمســاحت 103/70 

مترمربــع بشــماره 22226  فرعــی از پــاک 15- اصلــی 

ــع  ــان)خریداری م ــش2 کاش ــاد بخ ــی آب ــع درناج واق

ــاد( ــن مشــاعی ناجــی اب الواســطه ازمالکی

هیــأت   139560302034028825 شــماره  رای   )111

دوم. زینــب منتظــر فرزنــد محســن بشــماره شناســنامه 

ــی 1250114241 -  ــماره مل ــه ش ــان ب ــادره از کاش 0 ص

ــع بشــماره  ــه بمســاحت 100 مترمرب ششــدانگ یکبابخان

22227  از 5528 فرعــی از پــاک 15- اصلــی واقــع 

ــمی( ــان)مالک رس ــش2 کاش ــاد بخ ــی آب درناج

ــأت دوم.  112( رای شــماره 139560302034029241 هی

ــد حســین بشــماره شناســنامه  محســن  رئیســی فرزن

1469 صــادره از قــم بــه شــماره ملــی 0384644120 - 

ــه بمســاحت 109/60  ــگ از ششــدانگ یکبابخان ســه دان

مترمربــع بشــماره 22228  از 3020 فرعــی  از پــاک 

15- اصلــی واقــع درناجــی آبــاد بخــش2 کاشــان)مالک 

رســمی(

هیــأت   139560302034029243 شــماره  رای   )113

ــد مســلم بشــماره  ــادی فرزن ــرزاده نصراب دوم. زهــرا باق

شناســنامه 622 صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 

ــه  ــدانگ یکبابخان ــگ از شش ــه دان 1261924381 - س

بمســاحت 109/60 مترمربــع بشــماره 22228  از3020 

فرعــی  از پــاک 15- اصلــی واقــع درناجــی آبــاد 

بخــش2 کاشــان)مالک رســمی(

 114( رای شــماره 139560302034029152 هیــأت دوم.

ــر بشــماره  ــد شــاه نظ ــدی ســادوله فرزن علیرضــا محم

شناســنامه 379 صــادره

 -  3253339580 ملــی  شــماره  بــه  باختــران  از 

مترمربــع   73/80 بمســاحت  یکبابخانــه  ششــدانگ 

بشــماره 22229  فرعــی از پــاک 15- اصلــی واقــع 

درناجــی آبــاد بخــش2 کاشــان)خریداری مــع الواســطه 

ــاد( ــی اب ــاعی ناج ــن مش ازمالکی

هیــأت   139560302034029225 شــماره  رای   )115

ــماره  ــد بش ــد محم ــی فرزن ــری مرق ــاس جعف دوم. عب

شناســنامه 6 صــادره از باختــران بــه شــماره ملــی 

بمســاحت  یکبابخانــه  ششــدانگ   -  1262791855

112/50 مترمربــع بشــماره 22231 از 8015 فرعــی  از 

بخــش2  آبــاد  درناجــی  واقــع  اصلــی  پــاک 15- 

کاشــان)خریداری مــع الواســطه از احمــد هاشــمی(

116( رای شــماره 139560302034029231 هیــأت دوم. 

ــد علــی بشــماره شناســنامه 1604  حســین وارانــی فرزن

صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 1261946340 - 

ــع بشــماره  ــه بمســاحت 100 مترمرب ششــدانگ یکبابخان

22232  از 6726 فرعــی از پــاک 15- اصلــی واقــع 

درناجــی آبــاد بخــش2 کاشــان)خریداری از راضیــه 

ــری( جعف

ــأت اول.  ــماره 139560302034060418 هی 117( رای ش

ــنامه  ــماره شناس ــدی بش ــد مان ــازاده فرزن ــد آقارض احم

5067 صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 1260562050 

- چهــار دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه و مغــازه متصلــه 

از   22234 بشــماره  مترمربــع   203/73 بمســاحت 

ــاد  ــی واقــع درناجــی آب 9014 فرعــی از پــاک 15- اصل

ــازاده( ــد آقارض ــان)خریداری از احم ــش2 کاش بخ

ــأت اول.  ــماره 139560302034030419 هی 118( رای ش

ــد  بشــماره شناســنامه  ــد احم ــدی آقارضــازاده فرزن مه

1470 صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 1262086371 

ــه  ــازه متصل ــه و مغ ــدانگ یکبابخان ــگ از شش - دو دان

از   22234 بشــماره  مترمربــع   203/73 بمســاحت 

ــاد  ــی واقــع درناجــی آب 9014 فرعــی از پــاک 15- اصل

ــازاده( ــد آقارض ــان)خریداری از احم ــش2 کاش بخ

119( رای شــماره 139560302034030438 هیــأت اول. 

ــنامه  ــماره شناس ــا بش ــد غامرض ــری فرزن ــین امی حس

21 صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 1262071887 – 

ســه دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 125/25 

مترمربــع بشــماره 22235 از 1546 فرعــی از پــاک 

15- اصلــی واقــع درناجــی آبــاد بخــش2 کاشــان)مالک 

رســمی(

120( رای شــماره 139560302034030439 هیــأت اول. 

معصومــه دانــش فــرد فرزنــد رضــا بشــماره شناســنامه 

437 صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 1261706218 – 

ســه دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 125/25 

مترمربــع بشــماره 22235 از1546 فرعــی از پــاک 

15- اصلــی واقــع درناجــی آبــاد بخــش2 کاشــان)مالک 

رســمی(

121( رای شــماره 139560302034031544 هیــأت اول0 

محمــود آقارضــازاده فرزنــد مانــدی بشــماره شناســنامه 

5068 صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 1260562069 

– دو دانــگ از ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بمســاحت 

بشــماره 22236 فرعــی مجــزی  195/98 مترمربــع 

ــاد  ــی واقــع در ناجــی آب از9014 فرعــی پــاک 15- اصل

بخــش2 کاشــان )مالــک رســمی (

هیــأت   139560302034031547 شــماره  رای   )122

بشــماره  محمدرضــا  فرزنــد  غفاریــان  الهــام  اول0 

ــی  ــماره مل ــه ش ــان ب ــادره از کاش ــنامه 7127 ص شناس

1263383785 – یــک دانــگ از ششــدانگ یکبــاب 

بشــماره  مترمربــع   195/98 بمســاحت  ســاختمان 

22236 فرعــی از9014 فرعــی از پــاک 15- اصلــی واقــع 

ــود  ــان)خریداری از محم ــش2 کاش ــاد بخ ــی آب در ناج

آقارضــازاده (

123( رای شــماره 139560302034031546 هیــأت اول0 

علیرضــا آقارضــازاده فرزنــد محمــود بشــماره شناســنامه 

1250 صــادره از کاشــان به شــماره ملــی 1262040876 – 

یــک دانــگ از ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بمســاحت 

195/98 مترمربــع بشــماره 22236 

فرعــی مجــزی از9014 فرعــی پــاک 15- اصلــی واقــع 

ــاد بخــش2 کاشــان )خریــداری از محمــود  در ناجــی آب

آقارضــازاده (

هیــأت   139560302034031545 شــماره  رای   )124

اول0 ابوالفضــل آقارضــازاده فرزنــد محمــود بشــماره 

ــی  ــماره مل ــه ش ــان ب ــادره از کاش ــنامه 10522 ص شناس

یکبــاب  از ششــدانگ  دانــگ  یــک   –  1263417711

بشــماره  مترمربــع   195/98 بمســاحت  ســاختمان 

22236 فرعــی از9014 فرعــی پــاک 15- اصلــی واقــع 

ــاد بخــش2 کاشــان )خریــداری از محمــود  در ناجــی آب

آقارضــازاده (

125( رای شــماره 139560302034031548 هیــأت اول0 

زهــرا غائبــی کاشــانی فرزنــد اکبــر بشــماره شناســنامه 0 

صــادره از کاشــان

از  دانــگ  یــک   –  1250122767 ملــی  شــماره  بــه 

 195/98 بمســاحت  ســاختمان  یکبــاب  ششــدانگ 

مترمربــع بشــماره 22236 فرعــی مجــزی از9014 فرعــی 

پــاک 15- اصلــی واقــع در ناجــی آبــاد بخــش2 کاشــان 

ــازاده ( ــود آقارض ــداری از محم )خری

126( رای شــماره 139560302034031446 هیــأت اول0 

امیــد ســاقی فرزنــد حســین بشــماره شناســنامه 1731 

صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 1263465400 – ســه 

دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 125 مترمربــع 

فرعــی   4987 از  مجــزی  فرعــی   22238 بشــماره 

ازپــاک 15- اصلــی واقــع در ناجــی آبــاد بخــش2 

ــک رســمی ( کاشــان )مال

هیــأت   139560302034031447 شــماره  رای   )127

ــماره  ــد بش ــد محم ــی فرزن ــزی خمب ــه عزی اول0 فاطم

شناســنامه 47 صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 

ــه  ــدانگ یکبابخان ــگ از شش ــه دان 1263555799 – س

فرعــی   22238 بشــماره  مترمربــع   125 بمســاحت 

ــی واقــع در  مجــزی از 4987 فرعــی ازپــاک 15- اصل

ــمی ( ــک رس ــان )مال ــش2 کاش ــاد بخ ــی آب ناج

هیــأت   139560302034031440 شــماره  رای   )128

ــماره  ــر بش ــی اکب ــد عل ــی راد فرزن ــن توکل اول0 محس

ــی  ــه شــماره مل شناســنامه 3748 صــادره از کاشــان ب

ــه  ــدانگ یکبابخان ــگ از شش ــه دان 1262065844 – س

بمســاحت 95/60 مترمربــع بشــماره 22239 فرعــی 

ازپــاک 15- اصلــی واقــع در ناجــی آبــاد بخــش2 

ــان  کاش

هیــأت   139560302034031439 شــماره  رای   )129

ــی بشــماره  ــد غامعل ــان باغــی فرزن ــب مهدوی اول0 زین

ــی  ــماره مل ــه ش ــان ب ــادره از کاش ــنامه 5955 ص شناس

ــه  ــدانگ یکبابخان ــگ از شش ــه دان 1263372066 – س

بمســاحت 95/60 مترمربــع بشــماره 22239 فرعــی 

ازپــاک 15- اصلــی واقــع در ناجــی آبــاد بخــش2 

ــان  کاش

هیــأت   139560302034028380 شــماره  رای   )130

ــی   ــید تق ــد س ــری فرزن ــین میرجعف ــید حس اول0 س

بشــماره شناســنامه 1225 صــادره از دلیجــان بــه شــماره 

ــه بمســاحت  ــی 0579502112 - ششــدانگ یکبابخان مل

112/5 مترمربــع بشــماره 22243 فرعــی مجــزی از 

7850 فرعــی از پــاک 15- اصلــی واقــع درناجــی آبــاد 

ــان ــش2 کاش بخ

هیــأت   139660302034001189 شــماره  رای   )131

دوم0 منصــور رحیمــی نیاســر فرزنــد غامعلــی بشــماره 

ــی  ــماره مل ــه ش ــان ب ــادره از کاش ــنامه 749 ص شناس

بمســاحت  یکبابخانــه  ششــدانگ   -  1262125634

68/71 مترمربــع بشــماره 22246  فرعــی از پــاک 15- 

اصلــی واقــع درناجــی آبــاد بخــش2 کاشــان)خریداری 

ــاد( ــی آب ــاعی ناج ــن مش ــطه از مالکی ــع الواس م

هیــأت   139560302034030876 شــماره  رای   )132

دوم0 ماشــااله رضــازاده کاشــانی فرزنــد محمــد بشــماره 

شناســنامه 216 صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 

1261615867 -  ششــدانگ قطعــه زمیــن محصــور 

مترمربــع   4396/85 بمســاحت  البعــض  مشــجر 

بشــماره 22247 فرعــی از پــاک 15- اصلــی واقــع 

ــداری از علیرضــا  ــاد بخــش2 کاشــان )خری درناجــی آب

ــانی( ــازاده کاش رض

133( رای شــماره 139560302034030351 هیأت دوم. 

محبوبــه احمــدی محمــد ابــادی فرزنــد قاســم بشــماره 

ــی  ــماره مل ــدگل بش ــادره از آران و بی ــنامه 17 ص شناس

ــه و  ــدانگ یکبابخان ــگ از شش ــه دان 619980322 – س

ــماره 22248 از  ــع بش ــاحت 99/50 مترمرب ــازه بمس مغ

ــاد  ــع درناجــی آب ــی واق ــاک 15- اصل 6002 فرعــی از پ

ــی  ــطه از قدس ــع الواس ــداری م ــان )خری ــش2 کاش بخ

ــان( امامی

هیــأت   139560302034030352 شــماره  رای   )134

بشــماره  الــه  ســیف  فرزنــد  غامــی  عبــاس  دوم. 

ــه شــماره ملــی  شناســنامه 2 صــادره از آران و بیــدگل ب

6199852346 – ســه دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه و 

ــماره 22248 از  ــع بش ــاحت 99/50 مترمرب ــازه بمس مغ

6002  فرعــی از  پــاک 15- اصلــی واقــع در ناجــی آبــاد 

بخــش2 کاشــان ))خریــداری مــع الواســطه از قدســی 

ــان(( امامی

هیــأت   139660302034001573 شــماره  رای   )135

بشــماره  امیــر  فرزنــد  انــدام  باریــک  صالــح  اول. 

ــی  ــماره مل ــه ش ــراق ب ــادره از ع ــنامه 17423 ص شناس

4722347603 – ســه دانــگ از ششــدانگ یکــدرب 

ــع بشــماره  ــه بمســاحت 1369/50 مترمرب باغچــه و خان

22249 فرعــی از پــاک 15- اصلــی واقــع در ناجــی آبــاد 

ــد زارع ( ــداری از محم ــان )خری ــش2 کاش بخ

هیــأت   139660302034001575 شــماره  رای   )136

ــد حســین بشــماره  ــدرزاده کاشــان فرزن ــرم حی اول. اک

ــی  ــماره مل ــه ش ــان ب ــادره از کاش ــنامه 3080 ص شناس

یکــدرب  از ششــدانگ  دانــگ  – ســه   1260546918

ــع بشــماره  ــه بمســاحت 1369/50 مترمرب باغچــه و خان

22249 فرعــی از پــاک 15- اصلــی واقــع در ناجــی آبــاد 

ــد زارع ( ــداری از محم ــان )خری ــش2 کاش بخ

137( رای شــماره 139560302034031520 هیــأت دوم0 

ــد منصــور بشــماره شناســنامه  ــور فرزن ــی پ ســجاد توکل

ــه شــماره ملــی 1180022238 -   0 صــادره از اردســتان ب

ــع  ــاب ســاختمان بمســاحت 99 مترمرب ششــدانگ یکب

بشــماره 22250 فرعــی مجــزی شــده از 5354 فرعــی 

از پــاک 15- اصلــی واقــع درناجــی آبــاد بخــش2 

ــی( ــرا ملک کاشــان)خریداری از زه

هیــأت   139560302034031467 شــماره  رای   )138

بشــماره  علــی  فرزنــد  پــور  حســین  ایمــان  دوم. 

شناســنامه 4250 صــادره از کاشــان بشــماره ملــی 

1262070864- ســه دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه 

بمســاحت 100 مترمربــع بشــماره 22262 فرعــی مجــزی 

ــی  ــع در ناج ــی واق ــاک 15- اصل ــی ازپ از 3444 فرع

ابــاد بخــش2 کاشــان )خریــداری مــع الواســطه از 

زاده( عســگریان  غامحســین 

هیــأت   139560302034031465 شــماره  رای   )139

بشــماره  رضــا  فرزنــد  صباغیــان  عبــاس  دوم. 

ــی  ــماره مل ــان بش ــادره از کاش ــنامه 37695 ص شناس

1260366979- ســه دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه 

بمســاحت 100 مترمربــع بشــماره 22262 فرعــی مجــزی 

ــی  ــع در ناج ــی واق ــاک 15- اصل ــی ازپ از 3444 فرع

ابــاد بخــش2 کاشــان )خریــداری مــع الواســطه از 

زاده( عســگریان  غامحســین 

ــأت اول.  ــماره 139660302034001642 هی 140( رای ش

ــنامه  ــماره شناس ــر بش ــد قنب ــور فرزن ــی پ ــین ملک حس

ــی 1261579321  ــه شــماره مل 1016 صــادره از کاشــان ب

-  ششــدانگ قطعــه زمیــن محصــور مشــتمل بــر 

بشــماره  مترمربــع  بمســاحت 1239/85  ســاختمان 

22263 فرعــی از پــاک 15- اصلــی واقــع درناجــی آبــاد 

ــل( ــی فض ــه علینق ــداری از ورث ــان )خری ــش2 کاش بخ

هیــأت   139560302034030309 شــماره  رای   )141

ــد غضنفــر بشــماره  ــادی فرزن اول. لیــا باقــری نصــر آب

ــماره  ــه ش ــدگل  ب ــادره از اران و بی ــنامه 1569 ص شناس

یکبابخانــه  ششــدانگ    -  6199353668 ملــی 

بمســاحت 160 مترمربــع بشــماره 22265 فرعــی از 

پــاک 15- اصلــی واقــع درناجــی آبــاد بخــش2 کاشــان 

ــی  ــاعی ناح ــن مش ــطه از مالکی ــع الواس ــداری م )خری

ــاد( آب

هیــأت   139660302034002228 شــماره  رای   )142  

ــماره  ــی بش ــد علینق ــام فرزن ــیرازی پی ــم ش اول. قاس

شناســنامه 14737 صــادره

ــی 0060523069 -  ششــدانگ  ــه شــماره مل ــران ب از ته

یکبابخانــه بمســاحت 97 مترمربــع بشــماره 22266 

فرعــی مجــزی از     7351 فرعــی  از پــاک 15- اصلــی 

ــداری از  ــان )خری ــش2 کاش ــاد بخ ــی آب ــع درناج واق

ــده دار( ــه شــب زن راحل

143( رای شــماره 139560302034030310 هیــأت دوم. 

روح الــه پیــرزاده فرزنــد جــواد بشــماره شناســنامه 82 

ــار  ــی 1262029198- چه ــماره مل ــان بش ــادره از کاش ص

ــاحت 100  ــاختمان بمس ــاب س ــدانگ یکب ــگ از شش دان

مترمربــع بشــماره 22274 فرعــی مجــزی از 5213 

ابــاد  ناجــی  واقــع در  اصلــی  ازپــاک 15-  فرعــی 

ــمی( ــک رس ــان )مال ــش2 کاش بخ

 144( رای شــماره 139560302034030311 هیــأت دوم. 

صدیقــه معینــی مقــدم فرزنــد رضــا بشــماره شناســنامه 

871 صــادره از

کاشــان بشــماره ملــی 1261747917- دو دانــگ از 

ــع  ــاب ســاختمان بمســاحت 100 مترمرب ششــدانگ یکب

بشــماره 22274 فرعــی مجــزی از 5213 فرعــی ازپــاک 

15- اصلــی واقــع در ناجــی ابــاد بخــش2 کاشــان 

ــمی( ــک رس )مال

هیــأت   139560302034031393 شــماره  رای   )145

عباســعلی  فرزنــد  ارمکــی  احمــدی  اســماء  دوم. 

بشــماره شناســنامه 7 صــادره از کاشــان بشــماره ملــی 

ــه  1263310206- ســه دانــگ از ششــدانگ یکبــاب خان

بمســاحت 100 مترمربــع بشــماره 22275 فرعــی مجــزی 

ــی  ــع در ناج ــی واق ــاک 15- اصل ــی ازپ از 5774 فرع

ابــاد بخــش2 کاشــان )خریــداری مــع الواســطه از 

ــی( ــداله رجب اس

146( رای شــماره 139560302034031392 هیــأت دوم. 

حمــزه ظهیــری تبــار فرزنــد محمــد بشــماره شناســنامه 

4337 صــادره از کاشــان بشــماره ملــی 126115000- 

ســه دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 100 

مترمربــع بشــماره 22275 فرعــی مجــزی از 5774 

ابــاد  ناجــی  واقــع در  اصلــی  ازپــاک 15-  فرعــی 

ــداله  ــطه از اس ــع الواس ــداری م ــان )خری ــش2 کاش بخ

ــی( رجب

147( رای شــماره 139660302034000764 هیــأت دوم. 

محســن اعتصامــی فرزنــد اســداله بشــماره شناســنامه 

3646 صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 1262024171 

ــع  ــه بمســاحت 224/80 مترمرب -  ششــدانگ یکبابخان

بشــماره 22276 فرعــی مجــزی از 17331 فرعــی  از 

پــاک 15- اصلــی واقــع درناجــی آبــاد بخــش2 کاشــان 

)خریــداری از علــی اقارضــازاده(

 148( رای شــماره 13956030203402713 هیــأت دوم. 

ســید محمــد ســید حــاج فرزنــد ســید جــواد بشــماره 

ــی  ــماره مل ــه ش ــان ب ــادره از کاش ــنامه 2714 ص شناس

ــه  ــدانگ یکبابخان ــگ از شش ــه دان 1262055504 – س

از 5459  بشــماره 22331   مترمربــع   100 بمســاحت 

فرعــی  از پــاک 15- اصلــی واقــع درناجــی آبــاد 

ــان ــش2 کاش بخ

هیــأت   13956030203402714 شــماره  رای   )149  

دوم. فاطمــه اکبریــان وادقانــی  فرزنــد ســلطانعلی 

بشــماره شناســنامه 0 صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 

1250173590 – ســه دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه 

از 5459  بشــماره 22331   مترمربــع   100 بمســاحت 

فرعــی  از پــاک 15- اصلــی واقــع درناجــی آبــاد 

ــان ــش2 کاش بخ

هیــأت   139460302034028223 شــماره  150(رای 

اســمعیل  فرزنــد  خراســانی  جعفــری  مهــدی  اول. 

ــماره  ــه ش ــان ب ــادره از کاش ــنامه 72 ص ــماره شناس بش

ــاختمان  ــاب س ــدانگ یکب ــی 1266198908 -  شش مل

بمســاحت 52/42 مترمربــع بشــماره 6172  فرعــی 

از پــاک 23- اصلــی واقــع  از 67 فرعــی  مجــزی 

دردرب فیــن بخــش2 کاشــان)خریداری از وراث احمــد 

ــی( بخش

151(رای شــماره 139560302034025994 هیــأت دوم. 

ــماره  ــی بش ــد نب ــدی فرزن ــز محم ــح عزی ــد ذبی محم

شناســنامه 3 صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 

0621704083 – ســه دانــگ از ششــدانگ قطعــه زمیــن 

محصــور مشــتمل بــر اتــاق بمســاحت 303/05 مترمربــع 

بشــماره 6447  از 76 فرعــی از پــاک 23- اصلــی واقــع 

دردرب فیــن بخــش2 کاشــان)خریداری از ســید اســداله 

هاشــمیان(

152(رای شــماره 139560302034025995 هیــأت دوم. 

ــد حســین بشــماره شناســنامه  ــک فرزن ــژاد نی ــوران ن ت

57 صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 1262856000 – 

ســه دانــگ از ششــدانگ قطعــه زمیــن محصور مشــتمل 

ــع بشــماره 6447   ــاق بمســاحت 303/05 مترمرب ــر ات ب

ــن  ــع دردرب فی ــی واق ــاک 23- اصل ــی از پ از 76 فرع

بخــش2 کاشــان)خریداری از ســید اســداله هاشــمیان(

هیــأت   139560302034026031 شــماره  153(رای 

ــد محمــد بشــماره  ــی فرزن ــی عســگری فین دوم. مجتب

ــی  ــماره مل ــه ش ــان ب ــادره از کاش ــنامه 2657 ص شناس

ــاب مغــازه  بمســاحت  1262014298 -  ششــدانگ یکب

28/95 مترمربــع بشــماره 6448  فرعــی مجــزی از 67 

فرعــی از پــاک 23- اصلــی واقــع دردرب فیــن بخــش2 

ــی( ــد بخش ــان)خریداری از وراث احم کاش

154(رای شــماره 139560302034030445 هیــأت اول. 

حســن بخشــی موحــد فرزنــد رضــا بشــماره شناســنامه 

7568 صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 1260582027 

– ســه دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 121/7 

مترمربــع بشــماره 6504  فرعــی مجــزی از 5169 فرعــی 

از پــاک 23- اصلــی واقــع دردرب فیــن بخــش2 

کاشــان)خریداری از عزیزالــه بخشــی(

155(رای شــماره 139560302034030444 هیــأت اول. 

ــد رضــا بشــماره  ــادی فرزن ــدی حســن آب ــه مجی صدیق

شناســنامه 70 صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 

1262920957 – ســه دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه 

فرعــی  بشــماره 6504   مترمربــع  بمســاحت 121/7 

مجــزی از 5169 فرعــی از پــاک 23- اصلــی واقــع 

از عزیزالــه  دردرب فیــن بخــش2 کاشــان)خریداری 

ــی( بخش

ــأت اول.  ــماره 139560302034030416 هی 156(رای ش

ــد غامحســین بشــماره  ــه ابراهیمــی مجــرد فرزن مرضی

شناســنامه 47413 صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 

از ششــدانگ یکبــاب  1260464237 – ســه دانــگ 

ــماره 6505   ــع بش ــاحت 120/3 مترمرب ــاختمان بمس س

فرعــی مجــزی از 89 فرعــی از پــاک 23- اصلــی واقــع 

دردرب فیــن بخــش2 کاشــان)خریداری از علــی اصغــر 

بخشــی(

157(رای شــماره 1395603020340304017 هیــأت اول. 

ــد علــی محمــد بشــماره  علــی اصغــر کفــاش زاده فرزن

ــی  ــماره مل ــه ش ــران ب ــادره از ته ــنامه 3144 ص شناس

یکبــاب  از ششــدانگ  دانــگ  ســه   –  0052365761

ــماره 6505   ــع بش ــاحت 120/3 مترمرب ــاختمان بمس س

فرعــی مجــزی از 89 فرعــی از پــاک 23- اصلــی واقــع 

دردرب فیــن بخــش2 کاشــان)خریداری از علــی اصغــر 

بخشــی(

هیــأت   139560302034030386 شــماره  رای   )158

ــاس بشــماره شناســنامه  ــد عب ــب فرزن اول0 محمــد کات

ــی 1261571401  ــماره مل ــه ش ــان ب ــادره از کاش 223 ص

-  ششــدانگ یکباخانــه بمســاحت 201/20 مترمربــع 

از  فرعــی   361 از  مجــزی  فرعــی    6506 بشــماره 

بخــش2  فیــن  دردرب  واقــع  اصلــی   -23 پــاک 

کاشــان)خریداری از ملیحــه ناجــی ابــادی(

هیــأت   139560302034029087 شــماره  159(رای 

اول0 امیرحســین ســادات پــور کاشــان فرزنــد حســین 

ــه شــماره  بشــماره شناســنامه 492 صــادره از کاشــان ب

ملــی 1263563390 -  ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت 

201/70 مترمربــع بشــماره 6508  فرعــی مجــزی از 361 

فرعــی از پــاک 23- اصلــی واقــع دردرب فیــن بخــش2 

کاشــان)خریداری از فاطمــه کوهکــن(

ــأت اول0  ــماره 139560302034028998 هی 160(رای ش

ــاس بشــماره شناســنامه  ــد عب حســین شــاطریان فرزن

ــی 1263568459  ــه شــماره مل 69 صــادره از کاشــان ب

-  ششــدانگ قطعــه زمیــن محصــور مشــتمل بــر اعیــان 

بمســاحت 440 مترمربــع بشــماره 6509  فرعــی مجــزی 

از 361 فرعــی از پــاک 23- اصلــی واقــع دردرب فیــن 

بخــش2 کاشــان)خریداری از رضــوی (

ــأت اول0  ــماره 139560302034029169 هی  161(رای ش

ــنامه  ــماره شناس ــا بش ــد رض ــی راد فرزن ــه مقام محبوب

13315 صــادره از

کاشــان بــه شــماره ملــی 1263445632 -  ششــدانگ 

ــاحت  ــاق بمس ــر ات ــتمل ب ــور مش ــن محص ــه زمی قطع

162 مترمربــع بشــماره 6510  فرعــی مجــزی از 288 

فرعــی از پــاک 23- اصلــی واقــع دردرب فیــن بخــش2 

ــمی ( ــان)مالک رس کاش

هیــأت   139560302034029172 شــماره  162(رای 

اول. محســن باقــری یــزدی فرزنــد رضــا بشــماره 

شناســنامه 12369 صــادره از کاشــان  بــه شــماره ملــی 

ــه  ــدانگ یکبابخان ــگ از شش ــه دان 1263436171 – س

فرعــی    6511 بشــماره  بمســاحت 143/6 مترمربــع 

مجــزی از 186 فرعــی از پــاک 23- اصلــی واقــع دردرب 

ــی( ــذرا بخش ــان)خریداری از ع ــش2 کاش ــن بخ فی

 163(رای شــماره 139560302034029173 هیــأت اول. 

ــنامه 0  ــماره شناس ــی بش ــد عل ــبزی کار فرزن ــه س فاطم

صــادره از کاشــان  بــه

شــماره ملــی 1250474134 – ســه دانــگ از ششــدانگ 

ــماره 6511   ــع بش ــاحت 143/6 مترمرب ــه بمس یکبابخان

فرعــی مجــزی از 186 فرعــی از پــاک 23- اصلــی 

ــذرا  ــن بخــش2 کاشــان)خریداری از ع ــع دردرب فی واق

بخشــی(

164(رای شــماره 139560302034031438 هیــأت اول. 

ــماره  ــر بش ــی اکب ــد عل ــدم فرزن ــاجیان مق ــدی نس مه

شناســنامه 46722 صــادره از کاشــان  بــه شــماره ملــی 

1260457338 – ســه دانــگ از ششــدانگ یکبــاب 

ســاختمان بمســاحت 130 مترمربــع بشــماره 6512  

فرعــی مجــزی از 361 فرعــی از پــاک 23- اصلــی 

ــه  ــن بخــش2 کاشــان)خریداری از ورث ــع دردرب فی واق

ــوی( ــدی رض ــید مه س

هیــأت   139560302034031437 شــماره  165(رای 

ــا بشــماره  ــد حســن آق ــی فرزن اول. زهــرا معمــار کرمان

ــی  ــماره مل ــه ش ــان  ب ــادره از کاش ــنامه 964 ص شناس

یکبــاب  ششــدانگ  از  دانــگ  ســه   –  1261956729

ســاختمان بمســاحت 130 مترمربــع بشــماره 6512  

فرعــی مجــزی از 361 فرعــی از پــاک 23- اصلــی 

ــه  ــن بخــش2 کاشــان)خریداری از ورث ــع دردرب فی واق

ــوی( ــدی رض ــید مه س

ــأت اول.  ــماره 139560302034028407 هی 166(رای ش

عبــاس حجــازی مقــدم فرزنــد علی بشــماره شناســنامه 

2284 صــادره از کاشــان  بــه شــماره ملــی 1262051207 

بمســاحت  یکبابخانــه  از ششــدانگ  دانــگ  ســه   –

ــزی از  ــی مج ــماره 6513  فرع ــع بش 134/58 مترمرب

ــن  ــع دردرب فی ــی واق ــاک 23- اصل ــی از پ 361 فرع

ــوی( ــد رض ــید احم ــان)خریداری از س ــش2 کاش بخ

ــأت اول.  167(رای شــماره 139560302034028407 هی

ســید مهــدی ســیدباقری فرزنــد ســید محمــد بشــماره 

ــی  ــماره مل ــه ش ــان  ب ــادره از کاش ــنامه 1138 ص شناس

1261819985 – ســه دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه 

ــی  ــماره 6513  فرع ــع بش ــاحت 134/58 مترمرب بمس

مجــزی از 361 فرعــی از پــاک 23- اصلــی واقــع 

دردرب فیــن بخــش2 کاشــان)خریداری از ســید احمــد 

رضــوی(

168(رای شــماره 139660302034001148 هیــأت اول. 

ــنامه  ــماره شناس ــا بش ــد غامرض ــدی فرزن ــی حمی عل

ــی 1262311081  ــماره مل ــه ش ــان  ب ــادره از کاش 38 ص

– ششــدانگ قطعــه زمیــن محصــور مشــتمل بــر انبــاری 

بمســاحت 205/15 مترمربــع بشــماره 6514  فرعــی 

مجــزی از 361 فرعــی از پــاک 23- اصلــی واقع دردرب 

ــان( ــد تبریزی ــن بخــش2 کاشــان)خریداری از محم فی

169(رای شــماره 139660302034001146 هیــأت اول. 

ــنامه  ــماره شناس ــا بش ــد غامرض ــدی فرزن ــی حمی عل

ــی 1262311081  ــماره مل ــه ش ــان  ب ــادره از کاش 38 ص

– ششــدانگ قطعــه زمیــن محصــور مشــتمل بــر انبــاری 

بمســاحت 206/50 مترمربــع بشــماره 6515  فرعــی 

مجــزی از 361 فرعــی از پــاک 23- اصلــی واقع دردرب 

ــان( ــد تبریزی ــن بخــش2 کاشــان)خریداری از محم فی

170(رای شــماره 139660302034000341 هیــأت اول. 

فاطمــه مقامــی راد فرزنــد رضــا بشــماره شناســنامه 965 

ــی 1261778294 –  ــماره مل ــه ش ــان  ب ــادره از کاش ص

ششــدانگ چهاردیــواری مشــتمل بــر اعیــان بمســاحت 

160/60 مترمربــع بشــماره 6516  فرعــی مجــزی از 

6433 فرعــی از پــاک 23- اصلــی واقــع دردرب فیــن 

ــمی( ــان)مالک رس ــش2 کاش بخ

171(رای شــماره 139660302034001834 هیــأت اول. 

محســن پیلــه وری کاشــی فرزنــد عبــاس بشــماره 

ــی  ــماره مل ــه ش ــان  ب ــادره از کاش ــنامه 744 ص شناس

1261687388 – ششــدانگ قطعــه زمیــن محصــور 

مترمربــع   192/81 بمســاحت  انبــاری  بــر  مشــتمل 

از  فرعــی   204 از  مجــزی  فرعــی    6517 بشــماره 

بخــش2  فیــن  دردرب  واقــع  اصلــی   -23 پــاک 

کاشــان)خریداری از ورثــه رجــب بخشــی(

هیــأت   139560302034027057 شــماره  172(رای 

اول. علــی اصغــر اکبــری فرزنــد حســین بشــماره 

شناســنامه 24 صــادره از کاشــان  بــه شــماره ملــی 

بمســاحت  یکبابخانــه  ششــدانگ   –  1263551106

114/86 مترمربــع بشــماره 6592  فرعــی مجــزی از 361 

فرعــی از پــاک 23- اصلــی واقــع دردرب فیــن بخــش2 

کاشــان)خریداری از ســید حســین رضــوی(

ــأت اول.  ــماره 139660302034001387 هی 173(رای ش

ــنامه  ــماره شناس ــینعلی بش ــد حس ــی فرزن ــد فرات حام

0 صــادره از کاشــان  بــه شــماره ملــی 1250070831 

ــع  ــاحت 107/98 مترمرب ــه بمس ــدانگ یکبابخان – شش

ــاک  ــی از پ ــزی از 86 فرع ــی مج ــماره 6604  فرع بش

23- اصلــی واقــع دردرب فیــن بخــش2 کاشــان)مالک 

رســمی(

ــأت اول.  174(رای شــماره 139560302034022715 هی

انســیه ســعدابادی برزکــی فرزنــد غامحســین بشــماره 

شناســنامه 94 صــادره از کاشــان  بــه شــماره ملــی 

ــه  ــدانگ یکبابخان ــگ از شش ــه دان 1263005748 – س

بمســاحت 136/30 مترمربــع بشــماره 1402  فرعــی 

ــع در  ــی واق ــاک 24- اصل ــی از پ ــزی از 144 فرع مج

ــمی( ــان)مالک رس ــش2 کاش ــه  بخ دیزچ

هیــأت   139560302034022718 شــماره  175(رای 

اول. محمــد ظهیــر کاشــانی فرزنــد علــی بشــماره 

شناســنامه 47474 صــادره از کاشــان  بــه شــماره ملــی 

ــه  ــدانگ یکبابخان ــگ از شش ــه دان 1260464849 – س

بمســاحت 136/30 مترمربــع بشــماره 1402  فرعــی 

ــع در  ــی واق ــاک 24- اصل ــی از پ ــزی از 144 فرع مج

ــمی( ــان)مالک رس ــش2 کاش ــه  بخ دیزچ

هیــأت   139560302034026128 شــماره  176(رای 

ــماره  ــین بش ــد حس ــی فرزن ــدی قزاان ــد عاب اول. مجی

ــی  ــماره مل ــه ش ــان  ب ــادره از کاش ــنامه 9612 ص شناس

1260602461 – ســه دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه 

بمســاحت 229/74 مترمربــع بشــماره 1404  فرعــی 

ــع در  ــی واق ــاک 24- اصل ــی از پ ــزی از 147 فرع مج

دیزچــه  بخش2 کاشــان)خریداری از عباســعلی چشــمه 

ــی( ائ

ــأت اول.  ــماره 139560302034026130 هی 177(رای ش

ــی بشــماره  ــد عل معصومــه چشــمه کاشــی ســهی فرزن

ــه شــماره ملــی  شناســنامه 4934 صــادره از کاشــان  ب

1261025741 – ســه دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه 

بمســاحت 229/74 مترمربــع بشــماره 1404  فرعــی 

ــع در  ــی واق ــاک 24- اصل ــی از پ ــزی از 147 فرع مج

دیزچــه  بخش2 کاشــان)خریداری از عباســعلی چشــمه 

ائــی(

178( رای شــماره 139560302034026420 هیــأت اول0 

حســن گابــی فرزنــد حســین بشــماره شناســنامه 214 

صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 1262356881- ســه 

 163/51 بمســاحت  یکبابخانــه  از ششــدانگ  دانــگ 

ــع بشــماره 1408 فرعــی مجــزی از 322 فرعــی  مترمرب

از پــاک 24 - اصلــی واقــع در دیزچــه بخــش 2 

ــا( ــی پوی ــا توکل ــان)خریداری از لی کاش

هیــأت   139560302034028403 شــماره   179(رای 

اول0 مجیــد شــاطری محمــدی فرزنــد غامحســین  

ــی  شــماره شناســنامه 1345 صــادره از قــم بشــماره مل

بمســاحت  یکبابخانــه  - ششــدانگ   0384642888

ــزی از 161  ــی مج ــماره 1411 فرع ــع بش 115/50 مترمرب

فرعــی از پــاک 24 - اصلــی واقــع در دیزچــه بخــش 2 

ــمی( ــان)مالک رس کاش

 180(رای شــماره 139660302034001561 هیــأت اول0 

محمــد مقنــی نصــر ابــادی فرزنــد رحمــت الــه  شــماره 

شناســنامه 2285

 -  1261212029 ملــی  بشــماره  کاشــان   از  صــادره 

 123/61 بمســاحت  ســاختمان  یکبــاب  ششــدانگ 

ــی  ــزی از 103 فرع ــی مج ــماره 1413 فرع ــع بش مترمرب

از پــاک 24 - اصلــی واقــع در دیزچــه بخــش 2 

یزدابــادی( اصغــر  از  کاشــان)خریداری 

هیــأت   139560302034031622 شــماره   181(رای 

غامحســین   فرزنــد  دیزچــه  فینــی  مرتضــی  اول0 

شــماره شناســنامه 77 صــادره از کاشــان بشــماره ملــی 

بمســاحت  یکبابخانــه  ششــدانگ   -  1263556507

174/05 مترمربــع بشــماره 1414 فرعــی مجــزی از 1242 

فرعــی از پــاک 24 - اصلــی واقــع در دیزچــه بخــش 2 

ــه( ــی دیزچ ــین فین ــان)خریداری از غامحس کاش

هیــأت  رای شــماره 139560302034028439   )182  

اول0 ســیدعلیرضا راســتی الحســینی فرزند سیداحســان 

بشــماره شناســنامه

ملــی  شــماره  بــه  کاشــان  از  صــادره   13202

ــاختمان  ــدانگ س ــگ از شش ــه دان 1263444504- س

قدیمــی و باغچــه  بمســاحت 652/96 مترمربــع بشــماره 

9795 فرعــی مجــزا از شــماره 660 فرعــی  از پــاک 

ــن کوچــک بخــش2 کاشــان. ــع در فی ــی واق 33- اصل

هیــأت   139560302034028440 شــماره  رای   )183

ــماره  ــد بش ــد محم ــوان فرزن ــب خ ــی ش اول0 مصطف

ــی  ــماره مل ــه ش ــان ب ــادره از کاش ــنامه 2306 ص شناس

1262051428- ســه دانــگ از ششــدانگ ســاختمان 

قدیمــی و باغچــه بمســاحت 652/96 مترمربــع بشــماره 

ــاک  ــی  از پ ــماره 660 فرع ــزا از ش ــی مج 9795  فرع

ــن کوچــک بخــش2 کاشــان. ــع در فی ــی واق 33- اصل

184( رای شــماره 139560302034029080 هیــأت اول0 

ــنامه  ــماره شناس ــن بش ــد حس ــی فرزن ــه فین ــی عم عل

62 صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 1262893402- 

اعیــان  بــر  مشــتمل  باغچــه  یکبــاب  ششــدانگ 

بمســاحت 556/15 مترمربــع بشــماره 9796  فرعــی 

ــی  ــاک 33- اصل ــی  از پ ــماره 1233 فرع ــزا از ش مج

ــان.  ــش2 کاش ــک بخ ــن کوچ ــع در فی واق

هیــأت   139560302034032045 شــماره  رای   )185

دوم0 سیدحســین مهندســی فینــی فرزنــد ســیدعباس 

بشــماره شناســنامه 3288 صــادره از کاشــان بــه شــماره 

ملــی 1261009150- ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 

104/15 مترمربــع بشــماره 9798  از شــماره 1157و1158 

ــک  ــن کوچ ــع در فی ــی واق ــاک 33- اصل ــی  از پ فرع

ورثــه  از  الواســطه  مــع  بخــش2 کاشــان.)خریداری 

ــی( ــاکری فین ــد هاشــم ش ــوم محم مرح

186( رای شــماره 139560302034025492 هیأت دوم0 

ــنامه  ــماره شناس ــااله بش ــد ماش ــمه فرزن ــه چش مرضی

491 صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 1262033284- 

ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 151/75 مترمربــع 

ــی   ــماره 6580 فرع ــزا از ش ــی مج ــماره 10751  فرع بش

از پــاک 33- اصلــی واقــع در فیــن کوچــک بخــش2 

ــه ســرخ رو( ــای ســیف ال کاشــان.)خریداری از آق

هیــأت   139560302034026422 شــماره  رای   )187

اول0 علــی ســرخ رو فینــی فرزنــد ســیف الــه بشــماره 

ــی  ــه شــماره مل شناســنامه 4773 صــادره از کاشــان ب

محصــور  زمیــن  قطعــه  ششــدانگ   -1261024087

مشــتمل بــر اعیــان بمســاحت 84/76 مترمربع بشــماره   

ــی  ــاک 33- اصل ــی  از پ ــماره 655 فرع 10765 از ش

واقــع در فیــن کوچــک بخــش2 کاشــان.) خریــداری از 

ــراش( ــد ســنگ ت محم

هیــأت   139560302034027127 شــماره  رای   )188  

ــد علــی بشــماره  اول0 ســیف الــه ســرخ رو فینــی فرزن

ــی  ــماره مل ــه ش ــان ب ــادره از کاش ــنامه 3023 ص شناس

بمســاحت  ســاختمان  ششــدانگ   -1261006461

247/87 مترمربــع بشــماره 10766  فرعــی مجــزا از 

ــع در  ــی واق ــاک 33- اصل ــی  از پ ــماره 6580 فرع ش

فیــن کوچــک بخــش2 کاشــان.)خریداری از آقــای 

محمدســنگ تــراش(

هیــأت   139560302034027049 شــماره  رای   )189  

دوم0 عباســعلی ایــزدی کیــا فرزنــد علــی اکبــر بشــماره 

ــادره از ــنامه 62 ص شناس

ــدانگ  ــی 1262829801- شش ــماره مل ــه ش ــان ب کاش

یکبابخانــه بمســاحت 304/70 مترمربــع بشــماره 10769  

فرعــی مجــزا از شــماره 1189 فرعــی  از پــاک 33- 

اصلــی واقــع درفیــن کوچــک بخــش2 کاشــان. )مالــک 

رســمی(

هیــأت   139560302034030245 شــماره  رای   )190

بشــماره  رضــا  فرزنــد  زاده  مســتوفی  زهــرا  دوم0 

شناســنامه 101 صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 

1262802059-  ششــدانگ باغچــه محصــور بمســاحت 

111/80 مترمربــع بشــماره 10815  فرعــی مجــزا از شــماره 

355و354 فرعــی  از پــاک 33- اصلــی واقــع در 

ــای  ــداری از آق ــان.) خری ــش2 کاش ــک بخ ــن کوچ فی

رای شــماره   )191 زاده(  الــه مســتوفی  فتــح  حــاج 

139560302034030378 هیــأت اول0 محبوبــه رمضــان 

پــور فینــی فرزنــد عبــاس بشــماره شناســنامه 92 صادره

از کاشــان بــه شــماره ملــی 1262987830- ششــدانگ 

بشــماره  مترمربــع   935/35 بمســاحت  یکبابخانــه 

ــاک  ــی  از پ ــماره 189 فرع ــزا از ش ــی مج 10817  فرع

33- اصلــی واقــع در فیــن کوچــک بخــش2 کاشــان.) 

ــره(  ــیابان و غی ــام آس ــه غ ــداری از ورث خری

هیــأت   139560302034030385 شــماره  رای   )192

ــماره  ــا بش ــاس آق ــد عب ــاح فرزن ــعودرضا ف اول0 مس

شناســنامه 22 صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 

بمســاحت  یکبابخانــه  ششــدانگ   -1262954789

135/83 مترمربــع بشــماره 10818  فرعــی مجــزا از 

شــماره 605 فرعــی  از پــاک 33- اصلــی واقــع در فیــن 

ــمی( ــک رس ــان. )مال ــش2 کاش ــک بخ کوچ

هیــأت   139560302034029086 شــماره  رای   )193

اول0 ســیدمصطفی بنــی هاشــم فرزنــد ســیدمهدی 

ــه شــماره  ــران ب بشــماره شناســنامه 2147 صــادره از ته

ملــی 0048732850 –ششــدانگ چهاردیــواری مشــتمل 

ــماره  ــع بش ــاحت 208/92 مترمرب ــاختمان بمس ــر س ب

ــع در  ــی واق ــاک 33- اصل ــی ازپ 10820 از 1188 فرع

ــه  ــداری از ورث ــان.) خری ــش2 کاش ــک بخ ــن کوچ فی

ــراش( ــنگ ت محمدس

هیــأت   139560302034015451 شــماره  رای   )194

ــن  ــد سیدحس ــی فرزن ــادات مصطفائ ــرف س دوم0 اش

ــماره  ــه ش ــان ب ــادره از کاش ــنامه 18 ص ــماره شناس بش

ــاحت  ــازه  بمس ــاب مغ ــدانگ یکب 1262970199- شش

از  مجــزی  فرعــی  بشــماره 6646  مترمربــع   22/40

ازپــاک 34- اصلــی واقــع در فیــن  2209 فرعــی 

ــن  ــای حس ــداری ازآق ــان.) خری ــش2 کاش ــزرگ بخ ب

ــادی( ــن آب ــی حس مصطفائ

هیــأت   139560302034031624 شــماره  رای   )195

دوم0 علیرضــا اســمعیلی فینــی فرزنــد محمــود بشــماره 

ــی  ــماره مل ــه ش ــان ب ــادره از کاش ــنامه 743 ص شناس

بمســاحت  یکبابخانــه  ششــدانگ   -1263565778

ــع بشــماره 6688 از شــماره 994 فرعــی   161/06 مترمرب

ــش2  ــزرگ بخ ــن ب ــع در فی ــی واق ــاک 34- اصل از پ

کاشــان.) خریــداری مــع الواســطه از ورثــه مرحــوم 

ــزی( ــن عزی حس

هیــأت   139560302034020638 شــماره  رای   )196

اول0 محمــد زارع جمــال آبــاد فرزنــد حبیــب الــه 

ــه شــماره  بشــماره شناســنامه 661 صــادره از کاشــان ب

ملــی 1261775252- ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 

288/80 مترمربــع بشــماره 6703  فرعــی مجــزا از 

ــع در  ــی واق ــاک 34- اصل ــی  از پ ــماره 1554 فرع ش

فیــن بــزرگ بخــش2 کاشــان.0 خریــداری از خانــم 

ــی( ــوان فین ــه اخ فاطم

197( رای شــماره 139560302034026401 هیــأت اول0 

ــد علــی بشــماره شناســنامه  طاهــره آبایــان فینــی فرزن

115 صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 1262886112- 

ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 150/75 مترمربــع 

ــی   ــماره 1234 فرع ــزا از ش ــی مج ــماره 6735  فرع بش

ــش2  ــزرگ بخ ــن ب ــع در فی ــی واق ــاک 34- اصل از پ

ــک رســمی( کاشــان. )مال

هیــأت   139560302034027743 شــماره  رای   )198

آقااحمــد  فرزنــد  فینــی  صولــت  آغــا  خانــم  دوم0 

ــه شــماره  بشــماره شناســنامه 630 صــادره از کاشــان ب

ــه بمســاحت  ــی 1260982505- ششــدانگ یکبابخان مل

از  399/90 مترمربــع بشــماره 6740  فرعــی مجــزا 

ــع در  ــی واق ــاک 34- اصل ــی  از پ ــماره 2700 فرع ش

ــمی( ــک رس ــان. )مال ــش2 کاش ــزرگ بخ ــن ب فی

هیــأت   139560302034030394 شــماره  رای   )199

ــد رجــب بشــماره  ــرم اســکندری شــهرابی فرزن اول0 اک

ــی  ــماره مل ــه ش ــان ب ــادره از کاش ــنامه 360 ص شناس

1261742801-  ســه دانــگ ازششــدانگ یکبابخانــه 

بمســاحت 325 مترمربــع بشــماره 6765  فرعــی مجــزا 

ــع  ــی واق ــاک 34- اصل ــی  از پ ــماره 1435 فرع از ش

ــای  ــداری از آق ــزرگ بخــش2 کاشــان.) خری ــن ب در فی

ــولی( ــد رس محم

هیــأت   139560302034030395 شــماره  رای   )200

اول0 علــی اکبــر رســولی فینــی فرزنــد محمــد بشــماره 

ــی  ــه شــماره مل شناســنامه 3882 صــادره از کاشــان ب

یکبابخانــه  از ششــدانگ  دانــگ  ســه   -1261015150

بمســاحت 325 مترمربــع بشــماره 6765  فرعــی مجــزا 

ــع  ــی واق ــاک 34- اصل ــی  از پ ــماره 1435 فرع از ش

در فیــن بــزرگ بخــش2 کاشــان. ) خریــداری از آقــای 

ــولی( ــد رس محم

هیــأت   139560302034029247 شــماره  رای   )201

ــنامه 7  ــماره شناس ــاس بش ــکوه آرزو فرزندعب دوم0 ش

صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 1262970482- 

ســه دانــگ ازششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 113/45 

مترمربــع بشــماره 6766 از شــماره 697 فرعــی  از پــاک 

ــزرگ بخــش2 کاشــان.)  ــن ب ــع در فی ــی واق 34- اصل

خریــداری مــع الواســطه از آقایــان حســن وعلــی فــاح(

هیــأت   139560302034029245 شــماره  رای   )202

بشــماره  ماشــااله  فرزنــد  لیــازی  ابوالفضــل  دوم0 

ــی  ــه شــماره مل شناســنامه 46960 صــادره از کاشــان ب

1260459705- ســه دانــگ ازششــدانگ یکبابخانــه 

ــع بشــماره 6766 از شــماره  بمســاحت 113/45 مترمرب

697 فرعــی  از پــاک 34- اصلــی واقــع در فیــن بــزرگ 

بخــش 2 کاشــان .) خریــداری مــع الواســطه از آقایــان 

ــاح( ــی ف حســن وعل

203( رای شــماره 1395460302034029263 هیــأت 

حســین  فرزنــد  فینــی  زاده  میــراب  محمــد  دوم0 

بشــماره شناســنامه 4612 صــادره از کاشــان بــه شــماره 

ــه بمســاحت  ملــی 1261022483- ششــدانگ یکبابخان

252/47 مترمربــع بشــماره 6768  از شــماره 433 

ــزرگ  ــن ب ــع در فی ــی واق ــاک 34- اصل ــی  از پ فرع

ــراب  ــین می ــای حس ــان.)خریداری از آق ــش2 کاش بخ

ــی( زاده فین

هیــأت   139560302034028506 شــماره  رای   )204

ــد ســیف  ــادی فرزن ــی حســن آب دوم0 فاطمــه ابوالفضل

الــه بشــماره شناســنامه 173 صــادره از کاشــان بــه 

ــدانگ  ــگ ازشش ــه دان ــی 1261902122- س ــماره مل ش

بشــماره  مترمربــع   160/30 بمســاحت  یکبابخانــه 

از  فرعــی    1437 شــماره  از  مجــزا  فرعــی    6769

 پــاک 34- اصلــی واقــع در فیــن بــزرگ بخــش2 

کاشان.

ادامه در صفحه 8

امروز سه شنبه 23 خردادماه 1396 - سال سوم - شماره 451 روزنامه



امروز سه شنبه 23 خردادماه 1396 - سال سوم - شماره 451 روزنامه8 اطالعرسانی
ادامه از صفحه 7

هیــأت   139560302034028502 شــماره  رای   )205

دوم0 عبــاس ســخنگو حســن آبــادی فرزنــد رمضانعلــی 

ــه شــماره  بشــماره شناســنامه 1119 صــادره از کاشــان ب

ششــدانگ  از  دانــگ  ســه   –  1261799895 ملــی 

یکبابخانــه  بمســاحت 160/30 مترمربــع بشــماره 6769 

ــاک 34-  ــی ازپ ــی مجــزی از شــماره 1437 فرع فرع

ــان. ــش2 کاش ــزرگ بخ ــن ب ــع در فی ــی واق اصل

هیــأت   139560302034030388 شــماره  رای   )206

اول0 رضــا کریــم زاده فینــی فرزنــد علــی بشــماره 

ــی  ــماره مل ــه ش ــان ب ــادره از کاش ــنامه 3914 ص شناس

باغچــه  و  یکبابخانــه  ششــدانگ   -1261015487

بمســاحت 1027/40 مترمربــع بشــماره 6770 فرعــی 

ــی  ــاک 34- اصل ــی ازپ ــماره634 فرع ــزی از  ش مج

واقــع در فیــن بــزرگ بخــش2 کاشــان. ) خریــداری از 

ــطفی( ــه ش فاطم

 13953024860302034030248 شــماره  رای   )207

هیــأت اول0 کبــری خــدادادی برزکــی فرزنــد رمضانعلــی 

بشــماره شناســنامه 2564 صــادره از کاشــان بــه شــماره 

ملــی 1260922014- ششــدانگ یکبابخانــه بشــماره 

ــاک  6771  فرعــی مجــزا از شــماره 2230 فرعــی  از پ

ــان. ــش2 کاش ــزرگ بخ ــن ب ــع در فی ــی واق 34- اصل

ــاس  ــم فاطمــه تقاعــدی و آقــای عب ــداری از خان )خری

ــان( آبای

 208( رای شــماره 139560302034029021 هیــأت اول0 

علــی دهقانــی زواره فرزنــد محمــد بشــماره شناســنامه 

16 صــادره از

ــی 1189495902- ششــدانگ  ــه شــماره مل اردســتان ب

بشــماره  مترمربــع   436/95 بمســاحت  یکبابخانــه 

ــاک  ــی  از پ ــماره 730 فرع ــزا از ش ــی مج 6772  فرع

ــان. ــش2 کاش ــزرگ بخ ــن ب ــع در فی ــی واق 34- اصل

ــی( ــیدتقی فین ــین س ــای سیدحس ــداری از آق )خری

209( رای شــماره 139560302034025116 هیــأت اول0 

ــد رضــا بشــماره  ــادی فرزن حســین عباســی حســن آب

شناســنامه 93 صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 

1263552137- ســه دانــگ ازششــدانگ یکبابخانــه 

ــماره  ــماره 1470 از ش ــع بش ــاحت 232/5 مترمرب بمس

514 فرعــی  از پــاک 40- اصلــی واقــع در حســن آبــاد 

ــی  ــا عباس ــای رض ــداری از آق ــان. )خری ــش2 کاش بخ

ــادی( حســن آب

 210( رای شــماره 139560302034025117 هیــأت اول0 

فاطمــه ظهیــری فــر فرزنــد محمــد بشــماره شناســنامه 

0 صــادره از کاشــان 

بشــماره ملــی 1250076595- ســه دانــگ ازششــدانگ 

بشــماره  مترمربــع   232/5 بمســاحت  یکبابخانــه 

ــاک  ــی  از پ ــماره 514 فرع ــزا از ش ــی مج 1470  فرع

ــان.  ــش2 کاش ــاد بخ ــن آب ــع در حس ــی واق 40- اصل

ــادی( ــن آب ــی حس ــا عباس ــای رض ــداری از آق )خری

هیــأت   139560302034029010 شــماره  رای   )211

اول0 مندعلــی تنباکوکارحســن آبــادی فرزنــد غــام 

ــماره  ــه ش ــان ب ــادره از کاش ــنامه 30 ص ــماره شناس بش

ملــی 1262749360- ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 

345/40 مترمربــع بشــماره 1477  فرعــی مجــزا از 

شــماره 247 فرعــی  از پــاک 40- اصلــی واقــع در 

ــای  ــداری از آق ــان. ) خری ــش2 کاش ــاد بخ ــن آب حس

ــی( ــد فقه محم

هیــأت   139560302034029008 شــماره  رای   )212

ــد  ــد احم ــادی فرزن ــن آب ــه زاده حس ــی عبدال اول0 عل

بشــماره شناســنامه 0 صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 

بمســاحت  یکبابخانــه  ششــدانگ   -1250327733

98/90 مترمربــع بشــماره 1478 از شــماره 463 فرعــی  

ــش2  ــاد بخ ــن آب ــع در حس ــی واق ــاک 40- اصل از پ

کاشــان.)خریداری از آقــای شــهاب الدیــن منعمــی 

ــادی(  ــن آب حس

هیــأت   139560302034030313 شــماره  رای   )213

دوم0 فاطمــه هارونــی خویگانــی فرزنــد منصــور بشــماره 

ــی  ــماره مل ــه ش ــان ب ــادره از اصفه ــنامه 3160 ص شناس

بمســاحت  یکبابخانــه  ششــدانگ   -1285063767

294/95 مترمربــع بشــماره 1479  فرعــی مجــزا از 

شــماره 998 فرعــی  از پــاک 40- اصلــی واقــع در 

ورثــه  از  بخــش2 کاشــان.)خریداری  آبــاد  حســن 

ــی( ــینعلی اله حس

214( رای شــماره 13946030203405625 هیــأت اول0 

ابوالفضــل محمــدزاده جــزه فرزنــد مســلم بشــماره 

بــه شــماره ملــی  از کاشــان  شناســنامه 2 صــادره 

بمســاحت  یکبابخانــه  ششــدانگ   -1262877873

144/25 مترمربــع بشــماره 6518  فرعــی مجــزا از 

شــماره 360 فرعــی  از پــاک 45- اصلــی واقــع در 

ــماعیل  ــای اس ــان.)خریداری از آق ــش2 کاش ــر بخ لتح

ــتاره( س

هیــأت   139560302034015310 شــماره  رای   )215

دوم0 محمدعلــی یزدانــی لتحــری فرزنــد ماشــااله 

بشــماره شناســنامه 0 صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 

1250171814- ســه دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه 

ــع بشــماره 6772 از شــماره  بمســاحت 125/40 مترمرب

5904 و1320 فرعــی ازپــاک 45- اصلــی واقــع در 

ــطه از  ــع الواس ــداری م ــان) خری ــش2 کاش ــر بخ لتح

ــری( ــا جعف ــش و رض ــران زربخ عم

هیــأت   139560302034015309 شــماره  رای   )216

دوم0 فهیمــه اســتادی لتحــری فرزنــد ماشــااله بشــماره 

ملــی  بــه شــماره  کاشــان  از  0 صــادره  شناســنامه 

1250273811- ســه دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه 

ــع بشــماره 6772 از شــماره  بمســاحت 125/40 مترمرب

واقــع  اصلــی   -45 پــاک  از  فرعــی  و1320   5904

در لتحربخــش2 کاشــان.) خریــداری مــع الواســطه 

ــری( ــا جعف ــش و رض ــران زربخ ازعم

هیــأت   139560302034017641 شــماره  رای   )217

ــد فرامــرز بشــماره  ــه زینلــی لتحــری فرزن دوم0 روح ال

ــی  ــماره مل ــه ش ــان ب ــادره از کاش ــنامه 3067 ص شناس

بمســاحت  یکبابخانــه  ششــدانگ   -1261051890

از  136/98 مترمربــع بشــماره 6790  فرعــی مجــزا 

ــع در  ــی واق ــاک 45- اصل ــی  از پ ــماره 2024 فرع ش

لتحربخــش2 کاشــان.)خریداری مــع الواســطه از حــاج 

ــی( ــواد زینل ج

هیــأت   139560302034026214 شــماره  رای   )218

ــه بشــماره  ــد عــزت ال ــژاد فرزن دوم0 علیرضــا بدیعــی ن

ــی  ــه شــماره مل شناســنامه 2775 صــادره از کاشــان ب

1261048903- ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 109/40 

مترمربــع بشــماره 6812  فرعــی مجــزا از شــماره 1312 

فرعــی  از پــاک 45- اصلــی واقــع در لتحــر بخــش2 

اصغــر  آقــای  از  الواســطه  مــع  کاشــان.)خریداری 

ــدم( ــی مق کاظمین

هیــأت   139560302034018113 شــماره  رای   )219

اول0 عباســعلی خــان زاده لتحــری فرزنــد محمــد 

ــماره  ــه ش ــان ب ــادره از کاش ــنامه 39 ص ــماره شناس بش

ملــی 1262966779- ششــدانگ یکبــاب ســاختمان 

بمســاحت 99/20 مترمربــع بشــماره 6817 فرعــی مجــزا 

ــی واقــع در  از شــماره 362 فرعــی  از پــاک 45- اصل

لتحــر بخــش2 کاشــان.)خریداری از محمدرضــا مهــدی 

ــور( پ

220( رای شــماره 139560302034028163 هیــأت اول0 

ــم بشــماره  ــد رحی ــادی فرزن ــذی حســن آب ــری کاغ کب

شناســنامه 31 صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 

ــه و  ــگ ازششــدانگ یکبابخان 1262834694- ســه دان

مغــازه متصلــه بمســاحت 98 مترمربــع بشــماره 6823 

ــاک 45-  ــی از پ ــماره 3383 فرع ــزا از ش ــی مج فرع

ــان.)خریداری از  ــش2 کاش ــر بخ ــع درلتح ــی واق اصل

ــی( ــااله عظیم ماش

221( رای شــماره 139560302034028164 هیــأت اول0 

جــواد عظیمــی حســن آبــادی فرزنــد ماشــااله بشــماره 

شناســنامه 16 صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 

ــه و  ــدانگ یکبابخان ــگ ازشش ــه دان 1262847036- س

مغــازه متصلــه بمســاحت 98 مترمربــع بشــماره 6823  

ــاک 45-  فرعــی مجــزا از شــماره 3383 فرعــی  از پ

اصلــی واقــع در لتحــر بخــش2 کاشــان.) خریــداری از 

ماشــااله عظیمــی(

هیــأت   139560302034026491 شــماره  رای   )222

ــی بشــماره  ــد مندعل ــا شــاطری لتحــری فرزن اول0 لی

ــی  ــماره مل ــه ش ــان ب ــادره از کاش ــنامه 2759 ص شناس

1261048741- ســه دانــگ ازششــدانگ یکبابخانــه 

بمســاحت 136 مترمربــع بشــماره 6824  فرعــی مجــزا 

از شــماره 532 فرعــی  از پــاک 45- اصلــی واقــع 

ــم ابولــی  در لتحــر بخــش2 کاشــان.) خریــداری از خان

ــری( لتح

هیــأت   139560302034026492 شــماره  رای   )223

اول0 ســعید معدولیــان فینــی فرزنــد حســین بشــماره 

ــی  ــه شــماره مل شناســنامه 4672 صــادره از کاشــان ب

یکبابخانــه  از ششــدانگ  دانــگ  1261023072-ســه 

بمســاحت 136 مترمربــع بشــماره 6824  فرعــی مجــزا 

از شــماره 532 فرعــی  از پــاک 45- اصلــی واقــع 

ــم ابولــی  در لتحــر بخــش2 کاشــان.) خریــداری از خان

ــری( لتح

هیــأت   139560302034027126 رای شــماره   )224  

ــماره  ــه بش ــت ال ــد رحم ــی زاده فرزن ــر حاج اول0 ناص

شناســنامه 0 صــادره از

ــدانگ  ــی 1250054273- شش ــماره مل ــه ش ــان ب کاش

یکبابخانــه بمســاحت 179/45 مترمربــع بشــماره 6827  

فرعــی مجــزا از شــماره 391 فرعــی  از پــاک 45- 

اصلــی واقــع در لتحــر بخــش2 کاشــان.) خریــداری از 

ــی زاده(   ــین حاج حس

رای شــماره 139560302034028347 هیــأت   )225

دوم0 زهــرا ســیفی فینــی فرزنــد حســین بشــماره 

شناســنامه 92 صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 

بمســاحت  یکبابخانــه  ششــدانگ   -1262893704

166/54 مترمربــع بشــماره 6828  فرعــی مجــزا از 

ــع در  ــی واق ــاک 45- اصل ــی  از پ ــماره 2009 فرع ش

لتحــر بخــش2 کاشــان.)خریداری مــع الواســطه از 

مرتضــی نــوروزی(  

هیــأت   139560302034027764 شــماره  رای   )226

دوم0 علیرضــا بوجــار فرزند ماشــااله بشــماره شناســنامه 

970  صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 1261764005- 

مترمربــع   196/70 بمســاحت  یکبابخانــه  ششــدانگ 

بشــماره 6831  فرعــی مجــزی از شــماره 445 فرعــی 

از پــاک 45- اصلــی واقــع در لتحــر بخــش 2 کاشــان 

)مالــک رســمی(

هیــأت  شــماره 139560302034027253  رای   )227

دوم0 مــژگان رســولی زارعــی فــرد فرزنــد حمیــد بشــماره 

شناســنامه 0  صــادره

از کاشــان بــه شــماره ملــی 1250387663- ســه دانــگ 

از ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 100/60 مترمربــع 

ــی  ــاک 45- اصل ــی از پ ــماره 6833 از 1312 فرع بش

مــع  2 کاشــان.)خریداری  بخــش  لتحــر  در  واقــع 

ــدم( ــی مق ــر کاظمین ــطه از اصغ الواس

 139560302034027254 شــماره  رای   )228

هیــأت دوم0 جــواد ریاضــی فرزنــد احمــد بشــماره 

شناســنامه 12468  صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 

ــه  ــدانگ یکبابخان ــگ از شش ــه دان 1263437168- س

بمســاحت 100/60 مترمربــع بشــماره 6833  از 1312 

فرعــی از پــاک 45- اصلــی واقــع در لتحــر بخــش 2 

کاشــان.) خریــداری مــع الواســطه از اصغــر کاظمینــی 

ــدم( مق

هیــأت   139560302034029171 شــماره  رای   )229  

اول0 مجیــد ســاالری عــزت فرزنــد وجیهــه الــه بشــماره 

ــادره ــنامه 370 ص شناس

 -4031017111 ملــی  شــماره  بــه  کبودرآهنــگ  از 

ششــدانگ یکبابخانــه  بمســاحت 116/30 مترمربــع 

از  فرعــی   457 از  مجــزی  فرعــی    6840 بشــماره 

ــع در لتحــر بخــش 2 کاشــان. ــی واق ــاک 45- اصل پ

) خریــداری از آقــای ابــاذر ســالم(

230( رای شــماره 139560302034029017 هیــأت اول0 

ــد بشــماره شناســنامه  ــد محم ــدزاده فرزن ــود صم محم

715  صــادره از کاشــان به شــماره ملــی 1261589793- 

ششــدانگ یکبــاب مغــازه  بمســاحت 37/75 مترمربــع 

بشــماره 6842  فرعــی مجــزی از 3576 فرعــی از 

ــع در لتحــر بخــش 2 کاشــان. ــی واق ــاک 45- اصل پ

) خریــداری از اشــرف غیاثــی کاشــانی(

هیــأت    139560302034030256 شــماره  231(رای 

فرزنــد محمــد  لتحــری  قاســمیان  ابوالفضــل  اول0 

بشــماره شناســنامه 0 صــادره از کاشــان بــه شــماره  

ملــی 1250363187 - ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 

164/7 مترمربــع بشــماره 6843 فرعــی مجــزی از 254 

ــع در لتحــر بخــش2   ــی واق ــاک 45- اصل ــی از پ فرع

ــرد( ــی منف ــداری از محمدعل ــان )خری کاش

232( رای شــماره 139560302034030379  هیــأت 

اول0 شــوکت هیــزم کــن لتحــری فرزنــد رمضــان 

بشــماره شناســنامه 1682 صــادره از کاشــان بــه شــماره  

ملــی 1261043405 - ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 

مجــزی  فرعــی   6844 بشــماره  مترمربــع   125/25

ــر  ــع در لتح ــی واق ــاک 45- اصل ــی از پ از 532 فرع

بخــش2  کاشــان )خریــداری از خانــم ابولــی لتحــری(

هیــات   139560302034028545 شــماره  233(رای 

بشــماره  حســین  فرزنــد  بیدگلیــان  عبــاس  دوم. 

ــی  ــماره مل ــه ش ــان  ب ــادره از کاش ــنامه 75 ص شناس

بمســاحت  یکبابخانــه  ششــدانگ   -1261769392

66/23 مترمربــع بشــماره  6846 فرعــی مجــزی از 

ــر  ــع درلتح ــی  واق ــاک 45 - اصل ــی از پ 3073 فرع

بخــش2 کاشــان )خریــداری مــع الواســطه از وراث 

ــرد( ــت منف ــا دخ ــه رض فاطم

هیــات   139560302034029261 شــماره  234(رای 

بشــماره  محمــود  فرزنــد  زاده  رمضــان  جــواد  دوم. 

ــی  ــماره مل ــه ش ــان ب ــادره از کاش ــنامه 1847 ص شناس

1261045051- ششــدانگ یکبــاب مغــازه بمســاحت 27 

مترمربــع بشــماره 6847 فرعــی مجــزی از 1279 فرعــی 

از پــاک 45 - اصلــی  واقــع درلتحــر بخــش2 کاشــان 

ــام( ــد ام ــداری از احم )خری

235( رای شــماره 139560302034028778 هیــأت 

بشــماره  علــی  فرزنــد  لتحــری  آبیــار  الهــه  دوم. 

ــی  ــماره  مل ــه ش ــان ب ــادره از کاش ــنامه 582 ص شناس

1263573584 –  ســه دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه 

بمســاحت 168/50 مترمربــع بشــماره 6848 فرعــی 

ــع  ــی واق ــاک 45- اصل ــی از پ ــزی از 2024 فرع مج

در لتحــر بخــش2  کاشــان  )خریــداری از مهــدی 

گلکارلتحــری(

هیــأت  رای شــماره 139560302034028777   )236

دوم.یاســر آبیــار لتحــری فرزنــد غامرضــا بشــماره 

ــی  ــه شــماره  مل شناســنامه 2922 صــادره از کاشــان ب

ــه  ــگ از ششــدانگ یکبابخان 1262057582 –  ســه دان

بمســاحت 168/50 مترمربــع بشــماره 6848 فرعــی 

ــع  ــی واق ــاک 45- اصل ــی از پ ــزی از 2024 فرع مج

در لتحــر بخــش2  کاشــان  )خریــداری از مهــدی 

گلکارلتحــری(

237( رای شــماره 139560302034028887  هیــأت 

دوم. مهــدی اســماعیلیان فرزنــد علــی محمــد بشــماره 

ــی  ــماره مل ــه ش ــان ب ــادره از کاش ــنامه 259 ص شناس

ــازه بمســاحت  ــاب مغ 1262376882- ششــدانگ یکب

25/33 مترمربــع بشــماره 6849 فرعــی مجــزی از 

1378 فرعــی از پــاک 45- اصلــی واقــع در لتحــر 

ــی( ــره غیاث ــداری از طاه ــان )خری ــش2  کاش بخ

هیــأت    139560302034030401 شــماره  رای   )238

اول0 مهــدی گنــدم کار فرزنــد حســینعلی بشــماره 

ــی  ــه شــماره  مل شناســنامه 1772 صــادره از کاشــان ب

ــه  ــدانگ یکبابخان ــگ از شش ــار دان 1261044304 – چه

بمســاحت 144/80 مترمربــع بشــماره 6850 فرعــی 

ــع  ــی واق ــاک 45- اصل ــی از پ ــزی از 5641 فرع مج

ــه  ــت ال ــداری از نعم ــان )خری ــش2  کاش ــر بخ در لتح

اســکندری(

هیــأت    139560302034030400 شــماره  رای   )239

ــماره  ــی بش ــد عل ــری فرزن ــی لتح ــره کریم اول0 طاه

شناســنامه 0 صــادره از کاشــان بــه شــماره  ملــی 

یکبابخانــه  ششــدانگ  از  دانــگ  دو   –1250013216

بمســاحت 144/80 مترمربــع بشــماره 6850 فرعــی 

ــع  ــی واق ــاک 45- اصل ــی از پ ــزی از 5641 فرع مج

ــه  ــت ال ــداری از نعم ــان )خری ــش2  کاش ــر بخ در لتح

اســکندری(

هیــأت    139560302034030441 شــماره  رای   )240

بشــماره  عبــاس  فرزنــد  صفاریــان  عطیــه  اول0 

ــی  ــه شــماره  مل شناســنامه 9672 صــادره از کاشــان ب

ــه  ــدانگ یکبابخان ــگ از شش ــه دان 1263409237– س

بمســاحت 135/96 مترمربــع بشــماره 6851 فرعــی 

مجــزی از 4915 فرعــی از پــاک 45- اصلــی واقــع در 

لتحــر بخــش2  کاشــان )خریــداری از محســن کریــم(

هیــأت    139560302034030440 شــماره  رای   )241

بشــماره  عباســعلی  فرزنــد  عبائــی  محمــد  اول0 

ــی  ــه شــماره  مل شناســنامه 1767 صــادره از کاشــان ب

1262005396– ســه دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه 

بمســاحت 135/96 مترمربــع بشــماره 6851 فرعــی 

مجــزی از 4915 فرعــی از پــاک 45- اصلــی واقــع در 

لتحــر بخــش2  کاشــان )خریــداری از محســن کریــم(

242( رای شــماره 139560302034030446  هیــأت 

بشــماره  محمــود  فرزنــد  ســلیمانی  علــی  اول0 

شناســنامه 2453 صــادره از خرمشــهر بــه شــماره  ملــی 

ــه  ــدانگ یکبابخان ــگ از شش ــه دان 1828088633– س

بمســاحت 127/81 مترمربــع بشــماره 6852 فرعــی 

مجــزی از 1415 فرعــی از پــاک 45- اصلــی واقــع 

در لتحــر بخــش2  کاشــان )خریــداری از حســین  

ــی( خاتم

243( رای شــماره 139560302034030447  هیــأت 

ــد  ــت قمصــری فرزن ــمیه ســادات مهماندوس اول0 س

ــه  ســیدرضا بشــماره شناســنامه 4 صــادره از کاشــان ب

شــماره  ملــی 1262683645– ســه دانگ از ششــدانگ 

یکبابخانــه بمســاحت 127/81 مترمربــع بشــماره 6852 

ــی  ــاک 45- اصل ــی از پ ــزی از 1415 فرع ــی مج فرع

واقــع در لتحــر بخــش2  کاشــان )خریــداری از حســین  

خاتمــی(

244( رای شــماره 139560302034030404  هیــأت 

ــماره  ــاس بش ــد عب ــری فرزن ــزاده لتح ــر علی اول0 جاب

ــی  ــماره  مل ــه ش ــان ب ــادره از کاش ــنامه 38 ص شناس

1263010458– ســه دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه 

بمســاحت 263/10 مترمربــع بشــماره 6853 فرعــی 

مجــزی از 823 فرعــی از پــاک 45- اصلــی واقــع 

در لتحــر بخــش2  کاشــان )خریــداری از ورثــه محمــد 

ــزاده( علی

245( رای شــماره 139560302034030405  هیــأت 

اول0 حســین علیــزاده لتحــری فرزنــد عبــاس بشــماره 

ــی  ــماره  مل ــه ش ــان ب ــادره از کاش ــنامه 172 ص شناس

1263021050– ســه دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه 

بمســاحت 263/10 مترمربــع بشــماره 6853 فرعــی 

مجــزی از 823 فرعــی از پــاک 45- اصلــی واقــع 

در لتحــر بخــش2  کاشــان )خریــداری از ورثــه محمــد 

ــزاده( علی

 246( رای شــماره 139560302034031534  هیــأت 

اول0 اصغــر نامــدار لتحــری فرزنــد احمــد بشــماره 

شناســنامه 1716 صــادره از

ــگ  ــی 1261043741– ســه دان ــه شــماره  مل کاشــان ب

ــع  ــاحت 177/15 مترمرب ــه بمس ــدانگ یکبابخان از شش

از  فرعــی   1364 از  مجــزی  فرعــی   6854 بشــماره 

ــان  ــش2  کاش ــر بخ ــع در لتح ــی واق ــاک 45- اصل پ

ــدار( ــد نام ــه احم ــداری از ورث )خری

247( رای شــماره 139560302034031535  هیــأت 

اول0 نجمــه رمضانــی لتحــری فرزنــد ماشــااله بشــماره 

شناســنامه 8 صــادره از کاشــان بــه شــماره  ملــی 

1262980801– ســه دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه 

بمســاحت 177/15 مترمربــع بشــماره 6854 فرعــی 

ــع  ــی واق ــاک 45- اصل ــی از پ ــزی از 1364 فرع مج

ــد  ــه احم ــداری از ورث در لتحــر بخــش2  کاشــان )خری

ــدار( نام

 248( رای شــماره 139560302034028431  هیــأت 

اول0 احمــد جعفــرزاده لتحــری فرزنــد عبــاس بشــماره 

شناســنامه 69 صــادره 

ازکاشــان بــه شــماره  ملــی 1262797391– دو دانــگ از 

ششــدانگ یکبــاب باغچــه بمســاحت 1606/8 مترمربــع 

بشــماره 6855 فرعــی مجــزی از 288 فرعــی از پــاک 

45- اصلــی واقــع در لتحــر بخــش2  کاشــان.

249( رای شــماره 139560302034028432  هیــأت 

اول0 قاســم جعفــرزاده لتحــری فرزنــد عبــاس بشــماره 

شناســنامه 19 صــادره از کاشــان بــه شــماره  ملــی 

1262874254– دو دانــگ از ششــدانگ یکبــاب باغچــه 

بمســاحت 1606/8 مترمربــع بشــماره 6855 فرعــی 

ــی واقــع در  مجــزی از 288 فرعــی از پــاک 45- اصل

لتحــر بخــش2  کاشــان.

250( رای شــماره 139560302034028433  هیــأت 

عبــاس  فرزنــد  لتحــری  جعفــرزاده  محمــود  اول0 

بشــماره شناســنامه 552 صــادره از کاشــان بــه شــماره  

ــاب  ــدانگ یکب ــگ از شش ــی 1261638931– دو دان مل

باغچــه بمســاحت 1606/8 مترمربــع بشــماره 6855 

ــی  ــاک 45- اصل ــی از پ ــزی از 288 فرع ــی مج فرع

ــان. ــش2  کاش ــر بخ ــع در لتح واق

هیــأت  رای شــماره 139560302034031442    )251

دوم. علــی حســنی  فرزنــد عبــاس بشــماره شناســنامه 

ــی 1263040608  ــه شــماره  مل 24 صــادره از کاشــان ب

ــع  ــه بمســاحت 143/85 مترمرب - ششــدانگ یکبابخان

از  فرعــی   1355 از  مجــزی  فرعــی   6856 بشــماره 

ــان  ــش2  کاش ــر بخ ــع در لتح ــی واق ــاک 45- اصل پ

ــانی( ــل کاش ــواد توس ــطه ازج ــع الواس ــداری م )خری

هیــأت   139660302034001556 شــماره  رای   )252

اول0 راحلــه رعیــت لتحــری فرزنــد قــدرت الــه  بشــماره 

ــی  ــماره مل ــه ش ــان ب ــادره از کاش ــنامه 125 ص شناس

بمســاحت  یکبابخانــه  ششــدانگ   -1263569013

204/4 مترمربــع بشــماره 6857 فرعــی مجــزی از 

1355 فرعــی از پــاک 45- اصلــی واقــع در لتحــر 

بخــش2  کاشــان )خریــداری از تــاوت گلچیــن(

هیــأت   13966030203400558 شــماره  رای   )253  

دوم0 عــذرا اســمعیلی فرزنــد رضــا  بشــماره شناســنامه 

229 صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 1260683192- 

 161/53 بمســاحت  ســاختمان  یکبــاب  ششــدانگ 

مترمربــع بشــماره 6866 فرعــی مجــزی از 1404 فرعــی 

از پــاک 45- اصلــی واقــع در لتحــر بخــش2  کاشــان 

)خریــداری مــع الواســطه از ســید مهــدی میــر افتــاب(

254( رای شــماره 139660302034000419 هیــأت اول0 

ــنامه  ــماره شناس ــد  بش ــد احم ــاطری فرزن ــد ش مجی

240 صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 1261704241- 

مترمربــع   110/12 بمســاحت  ســاختمان  ششــدانگ 

بشــماره 6981 فرعــی مجــزی از 3982 فرعــی از پــاک 

45- اصلــی واقــع در لتحــر بخــش2  کاشــان )مالــک 

رســمی(

هیــأت    139560302034032600 شــماره  رای   )255

محمدابراهیــم  فرزنــد  الدینــی  زیــن  موســی  اول0 

بشــماره شناســنامه 5صــادره از

کرمــان بــه شــماره ملــی 3257971389 – ســه دانــگ 

از ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 68/3  مترمربــع 

بشــماره 13975 فرعــی مجــزی از 3429 فرعــی از 

آبــاد بخــش2   پــاک 49- اصلــی واقــع درصفــی 

ــاح( ــم فت ــنی خان ــداری از حس ــان  )خری کاش

256( ( رای شــماره 139560302034032601  هیــأت 

اول0 عــزت خانــم صفــری کاه مــال فرزنــد علــی 

بشــماره شناســنامه 459 صــادره از کاشــان بــه شــماره 

ششــدانگ  از  دانــگ  ســه   –  1262194660 ملــی 

یکبابخانــه بمســاحت 68/3  مترمربــع بشــماره 13975 

ــی  ــاک 49- اصل ــی از پ ــزی از 3429 فرع ــی مج فرع

ــداری از  ــان  )خری ــش2  کاش ــاد بخ ــی آب ــع درصف واق

ــاح( ــم فت ــنی خان حس

هیــأت    139560302034025114 شــماره  رای   )257

اول0 مصطفــی پرمــوزه فرزنــد رضــا بشــماره شناســنامه 

2179 صــادره از کاشــان بشــماره  ملــی 1261874528 

- ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 123/35  مترمربــع 

بشــماره 14230 فرعــی مجــزی از 1246 فرعــی از پــاک 

49- اصلــی واقــع درصفــی آبــاد بخــش2  کاشــان 

هیــأت    139560302034025107 شــماره  رای   )258

ــد محمداقــا بشــماره  اول0 احمــد گرامــی کاشــانی فرزن

ــی  ــماره مل ــان بش ــادره از کاش ــنامه 44749 ص شناس

بمســاحت  یکبابخانــه  ششــدانگ   -  1260437531

ــی مجــزی از  ــع بشــماره 14231 فرع 183/85  مترمرب

379 فرعــی از پــاک 49- اصلــی واقــع درصفــی آبــاد 

ــه رضــا رضــوان( ــداری از  ورث بخــش2  کاشــان  )خری

259( رای شــماره 139560302034025733  هیــأت 

ــد ســید جــال بشــماره  اول0 ســید علــی ســیدی فرزن

ملــی  بشــماره   کاشــان  از  131 صــادره  شناســنامه 

بمســاحت  یکبابخانــه  ششــدانگ   -  1263522017

107/80  مترمربــع بشــماره 14239 فرعــی مجــزی 

ــی  ــع درصف ــی واق ــاک 49- اصل ــی از پ از 1481 فرع

از محمدرضــا  بخــش2  کاشــان  )خریــداری  آبــاد 

پورعســگری(

هیــأت    139560302034026204 شــماره  رای   )260

ــنامه  ــماره شناس ــر بش ــد اکب ــی فرزن ــم خلج دوم0 اعظ

5146 صــادره از کاشــان به شــماره ملــی 1263363970 

بمســاحت  یکبابخانــه  از ششــدانگ  دانــگ  – ســه 

ــزی از  ــی مج ــماره 14243 فرع ــع بش 94/15  مترمرب

1246 فرعــی از پــاک 49- اصلــی واقــع درصفــی آبــاد 

بخــش2  کاشــان.)خریداری مــع الواســطه از وراث 

ــی( ــاج بیگ ــا ح غامرض

هیــأت    139560302034026203 شــماره  رای   )261

ــماره  ــن بش ــد حس ــور فرزن ــعیدی پ ــه س دوم0 روح ال

شناســنامه 19 صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 

ــه  ــدانگ یکبابخان ــگ از شش ــه دان 1263008135 – س

ــماره 14243 از 1246  ــع بش ــاحت 94/15  مترمرب بمس

فرعــی از پــاک 49- اصلــی واقــع درصفــی آبــاد 

بخــش2  کاشــان.)خریداری مــع الواســطه از وراث 

ــی( ــاج بیگ ــا ح غامرض

هیــأت    139560302034026055 شــماره  رای   )262

بشــماره  قدمعلــی  فرزنــد  شــهریاری  اعظــم  دوم0 

شناســنامه 6 صــادره از کاشــان بــه شــماره  ملــی 

1262476038- ســه دانــگ ازششــدانگ یکبابخانــه 

ــی  ــماره 14245 فرع ــع بش ــاحت 136/04  مترمرب بمس

ــع  ــی واق ــاک 49- اصل ــی از پ ــزی از 1243 فرع مج

درصفــی آبــاد بخــش2  کاشــان.)مالک رســمی(

( رای شــماره 139560302034026057  هیــأت دوم0 

اصغــر صیــدی فرزنــد مانــده علــی بشــماره شناســنامه 

ــی 1262070560-  ــماره  مل ــه ش ــان ب ــادره از کاش 2 ص

ســه دانــگ ازششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 136/04  

مترمربــع بشــماره 14245 فرعــی مجــزی از 1243 

فرعــی از پــاک 49- اصلــی واقــع درصفــی آبــاد 

ــمی( ــان.)مالک رس ــش2  کاش بخ

264( رای شــماره 139560302034026035 هیأت اول0 

حامــد ســلطانی فــرد فرزنــد فرهــاد بشــماره شناســنامه 

5239 صــادره از کاشــان کدملــی 1263364901 – ســه 

دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 84 مترمربــع 

بشــماره 14246 فرعــی مجــزی از 1425 فرعــی از پــاک 

49- اصلــی واقــع درصفــی آبــاد بخــش2  کاشــان  

)خریــداری مــع الواســطه از ســیامک قیصــری(

رای شــماره 139560302034026037 هیــأت   )265  

اول0 لیــا نیکخــواه فینــی فرزنــد محمــود بشــماره 

شناســنامه 0 صــادره از

از  دانــگ  ســه   –  1250247391 کدملــی  کاشــان 

ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 84 مترمربــع بشــماره 

پــاک  از  فرعــی   1425 از  مجــزی  فرعــی   14246

49- اصلــی واقــع درصفــی آبــاد بخــش2  کاشــان  

)خریــداری مــع الواســطه از ســیامک قیصــری(

هیــأت   139560302034023815 شــماره  رای   )266

بشــماره  ناصــر  فرزنــد  محمــدی  حســین  اول0 

ــی  ــماره  مل ــه ش ــان ب ــادره از کاش ــنامه 675 ص شناس

ــاحت 79  ــه بمس ــدانگ یکبابخان 1262352517- شش

مترمربــع بشــماره 14253 فرعــی مجــزی از 10319 

فرعــی از پــاک 49- اصلــی واقــع درصفــی آبــاد 

بخــش2  کاشــان  )خریــداری از حســین صــادق پــور(

139560302034022638هیــأت  شــماره  رای   )267  

دوم0 طاهــره نجــف زاده رهقــی فرزنــد مســلم بشــماره 

ــادره از ــنامه 31 ص شناس

ــگ  ــی 1263289241- ســه دان ــه شــماره مل کاشــان ب

ــع  ــه بمســاحت 197/75  مترمرب از ششــدانگ یکبابخان

فرعــی    10513 از  مجــزی  فرعــی   14259 بشــماره 

از پــاک 49- اصلــی واقــع درصفــی آبــاد بخــش2  

ــم  ــم عظی ــطه از خان ــع الواس ــداری م ــان . )خری کاش

زاده(

139560302034022633هیــأت  شــماره  رای   )268

ــماره  ــم بش ــد قاس ــی فرزن ــواه رهق ــل وطنخ دوم0 جلی

شناســنامه 35 صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 

ــه  ــدانگ یکبابخان ــگ از شش ــه دان 1263261647- س

ــی  ــع بشــماره 14259 فرع بمســاحت 197/75  مترمرب

ــع  ــی واق ــاک 49- اصل ــی از پ ــزی از 10513  فرع مج

درصفــی آبــاد بخــش2  کاشــان . )خریــداری مــع 

ــم زاده( ــم عظی ــطه از خان الواس

139560302034026482هیــأت  شــماره  رای   )269

بشــماره  عبــاس  فرزنــد  الماســی  محمــد  دوم0 

ــی  ــماره مل ــه ش ــان ب ــادره از کاش ــنامه 243 ص شناس

از ششــدانگ یکبابخانــه  1262291119- ســه دانــگ 

ــی  ــماره 14280 فرع ــع بش ــاحت 150/82  مترمرب بمس

ــع  ــی واق ــاک 49- اصل ــی از پ ــزی از 1481  فرع مج

درصفــی آبــاد بخــش2  کاشــان . )خریــداری از وجیهــه 

پورعســگری(

139560302034026483هیــأت  شــماره  رای   )270

دوم0 الهــه کریمیــان فرزنــد شــکراله بشــماره شناســنامه 

245 صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 1261812141- 

بمســاحت  یکبابخانــه  ششــدانگ  از  دانــگ  ســه 

ــزی از  ــی مج ــماره 14280 فرع ــع بش 150/82  مترمرب

1481  فرعــی از پــاک 49- اصلــی واقــع درصفــی آبــاد 

بخــش2  کاشــان . )خریــداری از وجیهــه پورعســگری(

139560302034027349هیــأت  شــماره  رای   )271

دوم0 نیــره حاجــی حســنی فرزنــد امرالــه بشــماره 

شناســنامه 171 صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 

ــازه بمســاحت  ــاب مغ 1262342732- ششــدانگ یکب

37/70 مترمربــع بشــماره 14289 فرعــی مجــزی از 

12296 فرعــی از پــاک 49- اصلــی واقــع درصفــی آبــاد 

ــی( ــلم غیب ــان)خریداری از مس ــش2  کاش بخ

272( رای شــماره 139560302034028384  هیــأت 

بشــماره  علیرضــا  فرزنــد  نــژاد  حجــت  رضــا  اول0 

ــی  ــماره مل ــه ش ــان ب ــادره از کاش ــنامه 1311 ص شناس

بمســاحت  یکبابخانــه  ششــدانگ   -  1263491200

ــزی از  ــی مج ــماره 14303 فرع ــع بش 151/90  مترمرب

ــاد  380 فرعــی از پــاک 49- اصلــی واقــع درصفــی آب

بخــش2  کاشــان )خریــداری از علــی پــرورده(

رای شــماره 139560302034029168  هیــأت   )273

بشــماره  رضــا  فرزنــد  فرشــچی  غامرضــا  اول0 

ــی  ــماره  مل ــه ش ــان ب ــادره از کاش ــنامه 674 ص شناس

ــاحت  ــازه بمس ــاب مغ ــدانگ یکب 1262221897 - شش

39 مترمربــع بشــماره 14304 فرعــی مجــزی از 2553 

فرعــی از پــاک 49- اصلــی واقــع درصفــی آبــاد 

بخــش2  کاشــان)خریداری از رضــا فرشــچی(

139560302034029174هیــأت  شــماره  رای   )274

دوم0 مهــدی مغیــان فرزنــد علــی بشــماره شناســنامه 

1303 صــادره از کاشــان به شــماره ملــی 1261913841- 

ــه  ــی در عرص ــی احداث ــدانگ اعیان ــگ از شش ــه دان س

موقوفــه  بمســاحت 81/83  مترمربــع بشــماره 14305 

ــی  ــاک 49- اصل ــی از پ ــزی از 6802 فرع ــی مج فرع

ــه  ــاره نام ــاد بخــش2  کاشــان . )اج ــی آب ــع درصف واق

ــاف( از اوق

139560302034029175هیــأت  شــماره  رای   )275

دوم0 نرگــس پیونــدی نــژاد مقــدم فرزنــد محمــد 

بشــماره شناســنامه 546 صــادره از کاشــان بــه شــماره 

ملــی 1261843071- ســه دانــگ از ششــدانگ اعیانــی 

  81/83 بمســاحت  موقوفــه   عرصــه  در  احداثــی 

 6802 از  مجــزی  فرعــی   14305 بشــماره  مترمربــع 

فرعــی از پــاک 49- اصلــی واقــع درصفــی آبــاد 

بخــش2  کاشــان . )اجــاره نامــه از اوقــاف(

هیــأت    139560302034029142 شــماره  رای   )276

ــماره  ــد بش ــد محم ــدی فرزن ــرکان محم ــی گ دوم0 عل

شناســنامه 42265 صــادره از خمیــن بــه شــماره  ملــی 

1260412717- ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 112/2 

از 5831  بشــماره 14306 فرعــی مجــزی  مترمربــع 

فرعــی از پــاک 49- اصلــی واقــع درصفــی آبــاد 

بخــش2  کاشــان)خریداری از لطفعلــی خــان عاملــی(

اول0  شــماره13956030203402098هیأت  رای   )277

ــنامه  ــماره شناس ــه بش ــد خیرال ــدوی فرزن ــان ف احس

ملــی  شــماره  بــه  کاشــان  از  صــادره    50442

بمســاحت  یکبابخانــه  ششــدانگ   -1260494454

ــزی از  ــی مج ــماره 14307  فرع ــع بش 149/95 مترمرب

1316 فرعــی از پــاک 49- اصلــی واقــع در صفــی آبــاد 

بخــش 2 کاشــان.)خریداری از عــزت پــردو(

هیــأت   139560302034030254 شــماره  رای   )278

ــماره  ــا بش ــد رض ــرودی فرزن ــنی قه ــادی حس اول0 ه

بــه شــماره ملــی  از کاشــان  شناســنامه 9 صــادره 

بمســاحت  یکبابخانــه  ششــدانگ   -1262688523

ــزی از  ــی مج ــماره 14308  فرع ــع بش 137/19 مترمرب

372 فرعــی از پــاک 49- اصلــی واقــع درصفــی آبــاد 

ــیدمصطفی  ــای س ــداری از آق ــان.) خری ــش 2 کاش بخ

مصطفــوی( 

هیــأت   139560302034030381 شــماره  رای   )279

اول0 علــی علیــزاده زارعــی فرزنــد رحمــت الــه بشــماره 

ــی  ــماره مل ــه ش ــان ب ــادره ازکاش ــنامه 3669  ص شناس

بمســاحت  یکبابخانــه   ششــدانگ   -1262108322

80/80 مترمربــع بشــماره 14309 فرعــی مجــزی از 

11098 فرعــی از پــاک 49- اصلــی واقــع در صفــی آبــاد 

ــان. ــش 2 کاش بخ

هیــأت   139560302034028536 شــماره  رای   )280

ــه بشــماره  ــد لطــف ال ــژاد فرزن ــری ن ــد وزی دوم0 محم

ــی  ــماره مل ــه ش ــان ب ــادره از کاش ــنامه 507  ص شناس

بمســاحت  یکبابخانــه  ششــدانگ   -12618505445

98/30 مترمربــع بشــماره 14311  فرعــی مجــزی از 

8266 فرعــی از پــاک 49- اصلــی واقــع در صفــی آبــاد 

ــان. ــش 2 کاش بخ

هیــأت   139560302034029285 شــماره  رای   )281

دوم0 ســیدمرتضی صالحــی فرزنــد ســیدیحیی بشــماره 

ــی  ــماره مل ــه ش ــان ب ــادره از کاش ــنامه 484  ص شناس

1260658309- ســه دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه  

 1428 از    14312 بشــماره  مترمربــع   98 بمســاحت 

فرعــی از پــاک 49- اصلــی واقــع در صفــی آبــاد 

بخــش 2 کاشــان.)خریداری مــع الواســطه از آقــای 

ــی( ــد قدرت محم

هیــأت   139560302034029287 شــماره  رای   )282

بشــماره  محمــد  فرزنــد  کاظمــی  البنیــن  دوم0ام 

ملــی  بشــماره  کاشــان  از  صــادره   413 شناســنامه 

ــه  ــدانگ یکبابخان ــگ ازشش ــه دان 1262349893- س

بمســاحت 98 مترمربــع بشــماره 14312 فرعــی مجــزی 

از1428 فرعــی ازپــاک 49- اصلــی واقــع درصفــی 

آبــاد بخــش 2کاشــان.)خریداری مــع الواســطه از آقــای 

ــی( ــد قدرت محم

هیــأت  رای شــماره 139560302034028958   )283

دوم0 خدیجــه رحیمیــان قهــرودی فرزنــد عبدالحســین 

بشــماره شناســنامه 28صــادره از کاشــان بشــماره ملــی 

1262633591- ســه دانــگ ازششــدانگ یکبابخانــه  

ــماره 14313 از4386  ــع بش ــاحت 120/61 مترمرب بمس

فرعــی ازپــاک 49- اصلــی واقــع درصفــی آبــاد بخــش 

ــی زاده  ــا ابراهیم ــای علیرض ــداری از آق ــان) خری 2کاش

ــماره139560302034028960  ــرودی( 284( رای ش قه

ــد شــکراله بشــماره  ــز ســلمانی فرزن ــأت دوم0 پروی هی

شناســنامه 7 صــادره از کاشــان

بشــماره ملــی 1262447542- ســه دانگ از ششــدانگ 

یکبابخانــه  بمســاحت 120/61 مترمربــع بشــماره 14313  

ــی  ــاک 49- اصل ــی ازپ ــزی از 4386 فرع ــی مج فرع

ــداری از  ــان.) خری ــش 2کاش ــاد بخ ــی آب ــع درصف واق

آقــای علیرضــا ابراهیمــی زاده قهــرودی(

هیــأت   139560302034028962 شــماره  رای   )285

ــین  ــد عبدالحس ــرودی فرزن ــان قه ــد رحیمی دوم0 احم

ــماره  ــان بش ــادره از کاش ــنامه 1798  ص ــماره شناس بش

ششــدانگ  از  دانــگ  ســه   -1260794288 ملــی 

بشــماره  مترمربــع   126/40 بمســاحت  یکبابخانــه  

14314 از 7204 فرعــی ازپــاک 49- اصلــی واقــع 

از  خریــداری  2کاشــان)  بخــش  آبــاد  درصفــی 

ــماره  ــرودی( 286( رای ش ــی زاده قه ــا ابراهیم علیرض

139560302034028964 هیــأت دوم0 ســعید ســلمانی 

فرزنــد پرویــز بشــماره شناســنامه 2172  صــادره از

کاشــان بشــماره ملــی 1263499813- ســه دانــگ 

ــع  ــاحت 126/40 مترمرب ــه  بمس ــدانگ یکبابخان ازشش

ــی  ــاک 49- اصل ــی ازپ ــماره 14314 از 7204 فرع بش

ــداری از  ــان.) خری ــش 2کاش ــاد بخ ــی آب ــع درصف واق

ــرودی( ــی زاده قه ــا ابراهیم ــای علیرض آق

هیــأت  رای شــماره 139560302034028974   )287

ــن  ــد سیدحس ــم زاده فرزن ــادات قاس ــره س دوم0 طاه

ــماره  ــان بش ــادره از کاش ــنامه 957  ص ــماره شناس بش

ملــی 1261134664- ششــدانگ یکبابخانــه  بمســاحت 

99/50 مترمربــع بشــماره 14315  فرعــی مجــزی از 

9622 فرعــی ازپــاک 49- اصلــی واقــع درصفــی آبــاد 

ــمی( ــان.)مالک رس ــش 2کاش بخ

288(  رای شــماره 139560302034028798 هیــأت 

دوم0 محمــد زردکــر فرزنــد میرزاآقــا بشــماره شناســنامه 

ــی 1262144574  ــماره مل ــان بش ــادره از کاش 346 ص

– ســه دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه  بمســاحت 

159/80 مترمربــع بشــماره 14316 فرعــی مجــزی از 

1482 فرعــی ازپــاک 49- اصلــی واقــع درصفــی آبــاد 

ــان.  ــش 2کاش بخ

هیــأت   139560302034028799 شــماره  رای   )289

بشــماره  حســن  فرزنــد  زاده  صــادق  مریــم  دوم0 

شناســنامه 2127  صــادره از کاشــان بشــماره ملــی 

1262049636- ســه دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه  

ــی  ــماره 14316  فرع ــع بش ــاحت 159/80 مترمرب بمس

مجــزی از 1482 فرعــی ازپــاک 49- اصلــی واقــع در 

ــان. ــش 2کاش ــاد بخ ــی آب صف

هیــأت   139560302034028785 شــماره  رای   )290

دوم0 مصطفــی معصومــی فرزنــد غامحســین بشــماره 

شناســنامه 1064  صــادره از کاشــان بشــماره ملــی 

1260716635- ســه دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه 

بمســاحت 89/69 مترمربــع بشــماره 14317  فرعــی 

مجــزی از 3397 فرعــی ازپــاک 49- اصلــی واقــع در 

ــان. ــش 2کاش ــاد  بخ ــی آب صف

هیــأت   139560302034028786 شــماره  رای   )291

بشــماره  براتعلــی  فرزنــد  معصومــی  زهــرا  دوم0 

ملــی  بشــماره  کاشــان  از  صــادره    23 شناســنامه 

1262674190- ســه دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه 

بمســاحت 89/69 مترمربــع بشــماره 14317  فرعــی 

ــع  ــی واق ــاک 49- اصل ــی ازپ ــزی از 3397 فرع مج

درصفــی آبــاد بخــش 2کاشــان.

هیــأت   139560302034029154 شــماره  رای   )292

بشــماره  صفــر  فرزنــد  زارع  جعفــرزاده  زهــرا  دوم0 

ملــی  بشــماره  کاشــان  از  صــادره    0 شناســنامه 

بمســاحت  یکبابخانــه  ششــدانگ   -1250033411

123/75 مترمربــع بشــماره 14318  فرعــی مجــزی 

ــی  ــع درصف ــی واق ــاک 49- اصل ــی ازپ از 10317 فرع

ــه  ــای روح ال ــداری از آق ــان.) خری ــش 2کاش ــاد بخ آب

پیرانــی( محمدقاســم 

هیــأت   139560302034030396 شــماره  رای   )293

بشــماره  اکبــر  فرزنــد  راد  ســیاح  ابوالقضــل  اول0 

شناســنامه 4058  صــادره از کاشــان بشــماره ملــی 

1262068940- ســه دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه 

بمســاحت 101/20 مترمربــع بشــماره 14319  فرعــی 

ــع  ــی واق ــاک 49- اصل ــی ازپ ــزی از 8263 فرع مج

ــای  ــداری از آق ــان.) خری ــش 2کاش ــاد بخ ــی آب درصف

ــاز( ــواد خاکب ج

هیــأت   139560302034030397 شــماره  رای   )294

اول0 نرگــس قنبــری کاشــان فرزنــد نعمــت الــه بشــماره 

شناســنامه 11822  صــادره از کاشــان بشــماره ملــی 

1263430708- ســه دانــگ ازششــدانگ یکبابخانــه 

بمســاحت 101/20 مترمربــع بشــماره 14319  فرعــی 

ــع  ــی واق ــاک 49- اصل ــی ازپ ــزی از 8263 فرع مج

ــای  ــداری از آق ــاد بخــش 2کاشــان.) خری ــی آب در صف

ــاز( ــواد خاکب ج

 139560302034031540 شــماره  رای   )295

ــی  ــد عل ــرد فرزن ــتان ف ــی گلس ــی نق ــأت اول0 عل هی

ــماره  ــان بش ــادره از کاش ــنامه 889  ص ــماره شناس بش

ازششــدانگ  دانــگ  ســه   -1261578058 ملــی 

یکبابخانــه بمســاحت 91 مترمربــع بشــماره 14322  

از  3545و9239 فرعــی ازپــاک 49- اصلــی واقــع 

ــی  ــداری از عل ــان.) خری ــش 2کاش ــاد بخ ــی آب درصف

محمــد کردمیــل و غیــره(

هیــأت   139560302034031541 شــماره  رای   )296  

اول0 زهــرا دعاخــوان فرزنــد احمــد بشــماره شناســنامه 

ــی 1261630076-  ــماره مل ــان بش ــادره از کاش 508  ص

ســه دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 91 

فرعــی  از3545و9239    14322 بشــماره  مترمربــع 

ازپــاک 49- اصلــی واقــع در صفــی آبــاد بخــش 

ــره( ــل و غی ــد کردمی ــداری از علیمحم ــان.) خری 2کاش

 297( رای شــماره 139560302034031536 هیــأت 

بشــماره  علــی  فرزنــد  بلنــدی  علــی  مهــدی  اول0 

از کاشــان بشــماره ملــی  شناســنامه 570  صــادره 

1261806077- ســه دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه 

فرعــی    14323 بشــماره  مترمربــع   100 بمســاحت 

ــع  ــی واق ــاک 49- اصل ــی ازپ ــزی از 8339 فرع مج

ــم  ــداری از خان ــاد بخــش 2کاشــان.) خری ــی آب در صف

مهــری نهــادی کاشــانی(

هیــأت   139560302034031537 شــماره  رای   )298

اول0 نجمــا پالیــزوان فرزنــد حیــدر بشــماره شناســنامه 

1165  صــادره از کاشــان بشــماره ملــی 1261864387- 

ســه دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 100 

ــع بشــماره 14323  فرعــی مجــزی از 8339  ــر مرب مت

فرعــی ازپــاک 49- اصلــی واقــع در صفــی آبــاد بخــش 

2کاشــان.) خریــداری از خانــم مهــری نهــادی کاشــانی(

هیــأت   139660302034001165 شــماره  رای   )299

ــی بشــماره  ــد محمدعل ــا قاســمی تتمــاج فرزن اول0 لی

ملــی  بشــماره  کاشــان  از  صــادره    4 شناســنامه 

1262485150- ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 78/5 

از 1480  فرعــی مجــزی  بشــماره 14327  مترمربــع 

فرعــی ازپــاک 49- اصلــی واقــع در صفــی آبــاد بخــش 

ــی( ــاغ چائ ــا ب ــداری از محمدآق ــان.) خری 2کاش

300( رای شــماره 139560302034031177 هیــأت دوم0 

ــنامه  ــماره شناس ــر بش ــد اصغ ــا فرزن ــی زواررض مجتب

15201  صــادره از کاشــان بشــماره ملــی 1263464491- 

یــک دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 

از 1798 فرعــی  89/55 مترمربــع بشــماره 14331  

ازپــاک 49- اصلــی واقــع در صفــی آبــاد بخــش 

2کاشــان.0 )خریــداری مــع الواســطه از افســر الســادات 

ــوردی( الج

301( رای شــماره 139560302034031178 هیــأت دوم0 

فاطمــه روغنــی فرزنــد پرویــز بشــماره شناســنامه 1220  

صــادره از کاشــان بشــماره ملــی 1263464491- پنــج 

 89/55 بمســاحت  یکبابخانــه  از ششــدانگ  دانــگ 

مترمربــع بشــماره 14331  فرعــی مجــزی از 1798 

فرعــی ازپــاک 49- اصلــی واقــع در صفــی آبــاد بخــش 

2کاشــان.) خریــداری مــع الواســطه از افســر الســادات 

الجــوردی(

هیــأت   139660302034000387 شــماره  رای   )302

ــماره  ــاس بش ــد عب ــب زاده زارع فرزن ــرف رج اول0 اش

شناســنامه 293  صــادره از کاشــان بشــماره ملــی 

1261879406- ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 63/10 

مترمربــع بشــماره 14332  فرعــی مجــزی از 11729 

فرعــی ازپــاک 49- اصلــی واقــع در صفــی آبــاد بخــش 

ــمی( ــک رس ــان. )مال 2کاش

 303( رای شــماره 139660302034001901 هیــأت دوم0 

ــماره  ــاس بش ــد عب ــر فرزن ــگری نیاس ــین عس امیرحس

ــنامه 43297   شناس

 -1260423034 ملــی  بشــماره  کاشــان  از  صــادره 

ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 137/50 مترمربــع 

فرعــی   4191 از  مجــزی  فرعــی    14333 بشــماره 

ازپــاک 49- اصلــی واقــع درصفــی آبــاد بخــش 

رســمی( )مالــک  2کاشــان. 

304( رای شــماره 139660302034001903 هیــأت دوم0 

ــماره  ــاس بش ــد عب ــر فرزن ــگری نیاس ــین عس امیرحس

ــی  ــماره مل ــان بش ــادره از کاش ــنامه 43297  ص شناس

1260423034-ســه دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه 

ــی  ــماره 14334  فرع ــع بش ــاحت 117/20 مترمرب بمس

مجــزی از 4386 فرعــی ازپــاک 49- اصلــی واقــع در 

ــک رســمی( ــاد بخــش 2کاشــان. )مال صفــی آب

ادامه در صفحه 9



9 اطالعرسانی
ادامه از صفحه 8

هیــأت   139660302034001904 شــماره  رای   )305  

سیدهاشــم  فرزنــد  عمارتــی  ســیدعلی  طاهــره  دوم0 

بشــماره شناســنامه 180  صــادره از کاشــان بشــماره ملــی 

یکبابخانــه  ششــدانگ  از  دانــگ  ســه   -1262312507

بمســاحت 117/20 مترمربــع بشــماره 14334  فرعــی 

ــع در  ــی واق ــاک 49- اصل ــی ازپ ــزی از 4386 فرع مج

ــان.  ــش 2کاش ــاد بخ ــی آب صف

هیــأت   139660302034001577 شــماره  306(رای 

اســماعیل  فرزنــد  زادگان  اســماعیل  محمــد  اول0 

ملــی  بشــماره  قــم  از  صــادره   5 شناســنامه  بشــماره 

0385345143- ســه دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه 

بمســاحت 85/5 متــر مربــع بشــماره 14335 فرعــی 

مجــزی از 1457 فرعــی ازپــاک 49- اصلــی واقــع در 

ــم زهــرا  ــداری از خان ــاد بخــش 2کاشــان.) خری ــی آب صف

الحســینی( خــادم 

307( رای شــماره 139660302034001579 هیــأت اول0 

فاطمــه نمدیــان مجــرد فرزنــد حســن بشــماره شناســنامه 

340  صــادره از کاشــان بشــماره ملــی 1261824075- ســه 

دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 85/5 مترمربــع 

بشــماره 14335  فرعــی مجــزی از 1457 فرعــی ازپــاک 

49- اصلــی واقــع درصفــی آبــاد بخــش 2کاشــان.) 

ــم زهــرا خــادم الحســینی( ــداری از خان خری

ــات اول.  ــماره 139560302034007837 هی 308( رای ش

ــنامه  ــماره شناس ــین  بش ــد حس ــی فرزن ــور رمضان ــه پ اله

2 صــادره از کاشــان  بــه شــماره ملــی 1263519156- 

ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 74/30 مترمربــع بشــماره 

313 فرعــی از پــاک 52 - اصلــی  واقــع در اراضــی صفــی 

ــه( ــن اولی ــاد بخــش 2 کاشــان)خریداری  از مالکی آب

هیــات   139560302034027821 شــماره  309(رای 

بشــماره  محمــود  فرزنــد  کامــو  ســیدی  دوم0ولــی 

ملــی  شــماره  بــه  کاشــان  از  صــادره   6 شناســنامه 

ــه بمســاحت 124/30  1262661986- ششــدانگ یکبابخان

مترمربــع بشــماره 336 فرعــی مجــزی از 12 فرعــی از 

پــاک 52 - اصلــی  واقــع در اراضــی صفــی آبــاد  بخــش 

2 کاشــان

310( رای شــماره 139560302034029159 هیــات دوم. 

ــد محمــد بشــماره شناســنامه  ــی شــریف زاده  فرزن مجتب

ــی 1263019773-  ــماره مل ــه ش ــان  ب ــادره از کاش 44 ص

ششــدانگ یکبــاب مغــازه بمســاحت 41/60 مترمربــع 

بشــماره 339 فرعــی از پــاک 52 - اصلــی  واقــع در 

ــان ــش 2 کاش ــاد  بخ ــی آب ــی صف اراض

311(رای شــماره 139560302034028885 هیــات دوم. 

ــر بشــماره شناســنامه  ــد اکب داود ســلطانی محمــدی فرزن

534 صــادره از کاشــان  بــه شــماره ملــی 1261694929 – 

ششــدانگ یکبــاب مغــازه بمســاحت 29 مترمربــع بشــماره 

ــاد  ــی آب ــع در صف ــی واق ــاک52 – اصل ــی ازپ 340 فرع

ــن  ــطه از مالکی ــع الواس ــداری م ــان )خری ــش 2 کاش بخ

مشــاعی(

هیــات   139560302034031672 شــماره  312(رای 

دوم. فاطمــه طیبــی ویدوجــی فرزنــد محمــد ابراهیــم 

ــماره  ــه ش ــان ب ــادره از کاش ــنامه 1050 ص ــماره شناس بش

ــه  ــدانگ یکبابخان ــگ از شش ــی 1261135581 – دو دان مل

فرعــی   341 بشــماره  مترمربــع   121/32 بمســاحت 

ازپــاک52 – اصلــی واقــع در صفــی آبــاد بخــش 2 کاشــان 

)خریــداری مــع الواســطه از مالکیــن مشــاعی(

313(رای شــماره 139560302034031671 هیــات دوم. 

علــی اکبــر شــبان زاده ویدوجــی فرزنــد محمدعلــی 

بشــماره شناســنامه 913 صــادره از کاشــان بــه شــماره 

ششــدانگ  از  دانــگ  چهــار   –  1261134222 ملــی 

یکبابخانــه بمســاحت 121/32 مترمربــع بشــماره 341 

ــاد بخــش  فرعــی ازپــاک52 – اصلــی واقــع در صفــی آب

2 کاشــان )خریــداری مــع الواســطه از مالکیــن مشــاعی(

ــات اول0  ــماره 139560302034031448 هی 314( رای ش

زهــره مانــدی زاده فرزنــد علــی محمــد بشــماره شناســنامه 

3913 صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 1262067499- 

ــاحت  ــاختمان بمس ــاب س ــدانگ یکب ــگ ازشش ــه دان س

ــزی از 731  ــی مج ــماره 2965 فرع ــع بش 100/73 مترمرب

فرعــی ازپــاک53 – اصلــی واقــع در یحیــی آبــاد بخــش 

ــه زهــرا جملــی( 2 کاشــان )خریــداری از ورث

315( رای شــماره 139560302034031449 هیــات اول0 

حســن دهقانــی یزدلــی فرزنــد کاظــم بشــماره شناســنامه 

2593 صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 1262013658- 

ــاحت  ــاختمان بمس ــاب س ــدانگ یکب ــگ ازشش ــه دان س

ــزی از 731  ــی مج ــماره 2965 فرع ــع بش 100/73 مترمرب

فرعــی ازپــاک53 – اصلــی واقــع در یحیــی آبــاد بخــش 

ــی( ــه زهــرا جمل ــداری از ورث 2 کاشــان )خری

316( رای شــماره 139660302034000333 هیــات اول0 

مرتضــی معمــار فرزنــد عاســعلی  بشــماره شناســنامه 

42920 صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 1260419266- 

 212/35 بمســاحت  ســاختمان  یکبــاب  ششــدانگ 

ــع بشــماره 2966 فرعــی مجــزی از 103  فرعــی از  مترمرب

پــاک 53 - اصلــی  واقــع در  یحیــی ابــاد بخــش 2 

ــره( ــیرو غی ــی بش ــی نق ــان)خریداری از عل کاش

هیــات   139660302034000592 شــماره  رای   )317

ــماره  ــان  بش ــد علیج ــورد فرزن ــرا ن ــا صح دوم. محمدرض

ملــی  بــه شــماره  کاشــان  از  291 صــادره  شناســنامه 

1262176549- ششــدانگ اعیانــی احداثــی در عرصــه 

بشــماره 2967  مترمربــع  بمســاحت 420/25  موقوفــه 

فرعــی مجــزی از 376  فرعــی از پــاک 53 - اصلــی  

واقــع در  یحیــی ابــاد بخــش 2 کاشــان 

318( رای شــماره 139660302034020648 هیــات اول0 

ــر  بشــماره شناســنامه  ــی اکب ــد عل ابوالفضــل شــیخ فرزن

1682 صــادره از کاشــان  بــه شــماره ملــی 1261205936-  

ســه دانــگ ازششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 302/10 

ــع بشــماره  5272 فرعــی مجــزی از 2079 فرعــی  مترمرب

ــان  ــش 4 کاش ــد بخ ــع در راون ــی  واق ــاک 1 - اصل از پ

ــی( ــد وچگون ــی محم ــداری از عل )خری

319( رای شــماره 139660302034020649 هیــات اول0 

نرجــس ســادات حســینیان فرزنــد غضنفــر بشــماره 

ملــی  شــماره  بــه  کاشــان  از  صــادره   58 شناســنامه 

یکبابخانــه  ازششــدانگ  دانــگ  ســه   -1263244483

فرعــی   5272 بشــماره   مترمربــع   302/10 بمســاحت 

مجــزی از 2079 فرعــی از پــاک 1 - اصلــی  واقــع در راونــد 

ــی( ــی محمــد وچگون ــداری از عل بخــش 4 کاشــان )خری

هیــات   139560302034025795 شــماره  رای   )320

ــود   ــتاد محم ــد اس ــدی فرزن ــی راون ــماعیل طحان اول0 اس

بشــماره شناســنامه 52 صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 

ــاحت  ــاختمان بمس ــاب س ــدانگ یکب 1261189612- شش

74/45 مترمربــع بشــماره  5274  فرعــی مجــزی از 

2548 فرعــی از پــاک 1 - اصلــی  واقــع در راونــد بخــش 

ــمی( ــان.)مالک رس 4 کاش

ــات دوم0  ــماره 139560302034025984 هی 321( رای ش

فریــده محققــی فرزنــد علــی  بشــماره شناســنامه 8335 

صــادره از کاشــان  بــه شــماره ملــی 1263395864- 

ششــدانگ یکبــاب مغــازه بمســاحت 28/90 مترمربــع 

ــاک  ــی از پ ــزی از 2067 فرع ــی مج ــماره 5277 فرع بش

ــان)خریداری  ــش 4 کاش ــد بخ ــع در راون ــی  واق 1 - اصل

ــی( ــی محقق از عل

 322( رای شــماره 139560302034025981 هیــات دوم0 

ــی  بشــماره شناســنامه 1414  ــد عل ــی فرزن ــه محقق فهیم

صــادره از کاشــان  

بــه شــماره ملــی 1262372763- ششــدانگ یکبــاب 

مغــازه بمســاحت 23/35 مترمربــع بشــماره 5278 فرعــی 

مجــزی از 2067 فرعــی از پــاک 1 - اصلــی  واقــع در راونــد 

بخــش 4 کاشــان)خریداری از علــی محققــی(

ــات دوم0  ــماره 139560302034026149 هی 323( رای ش

ــد حســن  بشــماره شناســنامه  حســین پیمــان فــرد فرزن

1560 صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 1263276628- 

ســه دانــگ از ششــدانگ یکــدرب بــاغ مشــتمل بــر 

ســاختمان بمســاحت 2651/02 مترمربــع بشــماره 5280 از 

1843 فرعــی از پــاک 1 - اصلــی  واقــع در راونــد بخــش 

4 کاشــان) خریــداری از وراث رجبعلــی معمــار کاشــانی ( 

324( رای شــماره 139560302034026140 هیــات دوم0 

ــد مهــدی  بشــماره شناســنامه  ــرد فرزن حســین پیمــان ف

ــادره از 766 ص

ــگ از  ــه دان ــی 1261564642- س ــماره مل ــه ش ــان ب کاش

ششــدانگ یکــدرب بــاغ مشــتمل بــر ســاختمان بمســاحت 

فرعــی   1843 از   5280 بشــماره  مترمربــع   2651/02

ــان  ــش 4 کاش ــد بخ ــع در راون ــی  واق ــاک 1 - اصل از پ

خریــداری از وراث رجبعلــی معمــار کاشــانی (

ــات دوم0  ــماره 139560302034026124 هی 325( رای ش

ــماره  ــم  بش ــد قاس ــادی فرزن ــد اب ــدی محم ــد احم مجی

شناســنامه 471 صــادره از آران و بیــدگل بــه شــماره ملــی 

یکبابخانــه  ازششــدانگ  دانــگ  ســه   -6199275527

بمســاحت 241/20 مترمربــع بشــماره 5281 فرعــی مجــزی 

ــد  ــع در راون ــی واق ــاک 1 – اصل ــی  ازپ ــماره 4 فرع از ش

بخــش 4 کاشــان )خریــداری از مجیــد کفــاش راونــدی (

ــات دوم0  ــماره 139560302034026125 هی 326( رای ش

زهــرا محبــی فــر فرزنــد اســمعیل  بشــماره شناســنامه 39 

صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 1263232558- ســه 

دانــگ ازششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 241/20 مترمربــع 

بشــماره 5281 فرعــی مجــزی از شــماره 4 فرعــی  ازپــاک 

1 – اصلــی واقــع در راونــد بخــش 4 کاشــان )خریــداری از 

مجیــد کفــاش راونــدی (

هیــات   139560302034028364 شــماره  رای   )327

ــنامه  ــماره شناس ــکراله بش ــد ش ــی فرزن ــین دائ دوم0 حس

ــی 1263254756 -  ــماره مل ــه ش ــان ب ــادره از کاش 4 ص

ــاق بمســاحت  ــه اط ــواری مشــتمل ب ــار دی ششــدانگ چه

449/90 مترمربــع بشــماره 5292 از 1862 فرعــی ازپــاک 

1 – اصلــی واقــع درراونــد بخــش 4 کاشــان )خریــداری از 

ماشــااله و جــواد و خلیــل و ناصــر و مهــری  حســین زاده  (

هیــات   139560302034030247 شــماره  رای   )328

ــی   بشــماره  ــد فتحعل ــری ســیس فرزن ــرز اظه اول0 فرام

ملــی  شــماره  بــه  شبســتر  از  صــادره   81 شناســنامه 

1729573452- ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 83/92 

مترمربــع بشــماره  5319 فرعــی مجــزا از 1880 فرعــی 

ــان  ــش 4 کاش ــد بخ ــع در راون ــی  واق ــاک 1 - اصل از پ

)خریــداری از اســماعیل طحانــی(

هیــات   139560302034028972 شــماره  رای   )329

ــد ابوالفضــل  بشــماره  ــی احمــدی طاهــری فرزن دوم0 عل

ملــی  شــماره  بــه  کاشــان  از  صــادره   0 شناســنامه 

1250025036 – ششــدانگ قطعــه زمیــن محصــور مشــتمل 

بــر اعیــان بمســاحت 69/13 مترمربــع بشــماره 3402 

فرعــی مجــزی از 577  فرعــی  ازپــاک3 – اصلــی واقــع 

ــع الواســطه  ــداری م ــاد بخــش 4 کاشــان )خری درطاهرآب

ــری( ــمی طاه ــم هاش ــامی و  خان ــا اس ــید اق ازس

330( رای شــماره 139560302034031170 هیــات دوم0 

ــه بشــماره  ــد قــدرت ال محمدجــواد تقــی زاده علــوی فرزن

شناســنامه 0 صــادره از کاشــان بــه کدملــی 1250278287 

– ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 355/11 مترمربــع 

بشــماره 3405 فرعــی مجــزی از شــماره 1188 فرعــی  

ــاد بخــش 4 کاشــان  ــع درطاهرآب ــی واق ــاک3 – اصل ازپ

)خریــداری مــع الواســطه از حســن قطبــی وقــدرت آرانــی( 

331( رای شــماره 139560302034029078 هیــات اول. 

نجــات گل احمــدی فرزنــد عبــاس بشــماره شناســنامه 20 

صــادره از کاشــان  

ــه  ــدانگ یکبابخان ــی 1263225071- شش ــماره مل ــه ش ب

فرعــی  بشــماره1753  مترمربــع   187/72 بمســاحت 

مجــزی  از 933 فرعــی از پــاک 4 - اصلــی  واقــع 

ــه و نجمــه  ــداری از عطی درخــزاق بخــش 4 کاشــان )خری

احمــدی(

332( رای شــماره 139560302034029082 هیــات اول. 

ــنامه  ــماره شناس ــد بش ــد محم ــدی فرزن ــاس گل احم عب

9 صــادره از کاشــان  بــه شــماره ملــی 1263112374- 

مترمربــع   117/42 بمســاحت  یکبابخانــه  ششــدانگ 

ــاک  ــی از پ ــزی از 933 فرع ــی مج ــماره 1754 فرع بش

4 - اصلــی  واقــع درخــزاق بخــش 4 کاشــان )خریــداری 

ــدی( ــه احم ــه و نجم از عطی

ــات دوم0  ــماره 139560302034018110 هی  333( رای ش

باقــر امانــی نیاســر فرزنــد هدایــت بشــماره شناســنامه 10 

صــادره از کاشــان  

ــه  ــدانگ یکبابخان ــی 1262962560- شش ــماره مل ــه ش ب

بمســاحت 201/1 مترمربــع بشــماره 3865 فرعــی مجــزی 

از 2016 فرعــی از پــاک 35 - اصلــی  واقــع درنیاســر 

بخــش 6 کاشــان.)خریداری از ورثــه هدایــت الــه امامــی(

هیــات   139660302034000748 شــماره  رای   )334

بشــماره  عزیزالــه  فرزنــد  ارانــی  معیلــی  زهــرا  دوم. 

ــی  ــماره مل ــه ش ــان  ب ــادره از کاش ــنامه 48541 ص شناس

محصــور  زمیــن  قطعــه  ششــدانگ   -1260475441

ــر اطــاق بمســاحت 271/25 مترمربــع بشــماره    مشــتمل ب

از پــاک 35 - اصلــی  واقــع  از 782 فرعــی   3873

درنیاســر بخــش 6 کاشــان)خریداری از زهــرا آزاده نیاســر(

335( رای شــماره 139560302034030329 هیــات دوم0 

ــنامه 126  ــماره شناس ــی  بش ــد عل ــور فرزن ــه پ ــادر نصرال ن

صــادره از شــهرری بــه شــماره ملــی 0492822433- 

مترمربــع   383/30 بمســاحت  یکبابخانــه  ششــدانگ 

ــاک 35 -  ــی از پ ــزی از 232 فرع ــماره  3874 مج بش

ــع  ــع در نیاســر بخــش 6 کاشــان)خریداری م ــی  واق اصل

ــر(  ــو نیاس ــا چل ــرم اغ ــطه ازمحت الواس

336( رای شــماره 139660302034001703 هیــات اول. 

مرتضــی شــاکری نیاســر فرزنــد علــی اکبــر بشــماره 

ملــی  شــماره  بــه  کاشــان  از  صــادره   50 شناســنامه 

ــه بمســاحت 271/98  1262765201- ششــدانگ یکبابخان

 3513 از  مجــزی  فرعــی   3877 بشــماره  مترمربــع 

ــع در نیاســر بخــش 6  ــی  واق ــاک 35 - اصل فرعــی از پ

رســمی(  کاشــان)مالک 

هیــات   139660302034002202 شــماره  رای   )337

ــه بشــماره  ــد ســیف ال ــاس رحیمــی نیاســر فرزن دوم. عب

شناســنامه 2651 صــادره از کاشــان بــه شــماره ملــی 

مزروعــی  زمیــن  قطعــه  ششــدانگ   -1261099346

مشــتمل بــر دامــداری بمســاحت 17182/07 مترمربــع 

بشــماره 9 فرعــی از پــاک 42 - اصلــی  واقــع در مزرعــه 

ــان  ــش 6 کاش ــر بخ ــاد نیاس مهاب

338 ( رای شــماره 139660302034001666 هیــات اول. 

ــد حســین بشــماره شناســنامه 10232  رضــا راگــردی فرزن

 -1263414710 ملــی  شــماره  بــه  کاشــان  از  صــادره 

مترمربــع   257/55 بمســاحت  یکبابخانــه  ششــدانگ 

بشــماره 10 فرعــی از پــاک 42 - اصلــی  واقــع در مزرعــه 

ــر  ــی اکب ــاد نیاســر بخــش 6 کاشــان)خریداری از عل مهاب

مســاواتیان( 

هیــات   139560302034030375 شــماره  رای   )339

ــماره  ــد بش ــد محم ــی فرزن ــم زاده  مرق ــه هاش اول. فاطم

ملــی  شــماره  بــه  کاشــان  از  صــادره   31 شناســنامه 

1262849322- ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بمســاحت 

232/60 مترمربــع بشــماره 3558 فرعــی مجــزی از 693 

فرعــی  از پــاک 167 - اصلــی  واقــع در مــرق بخــش 6 

ــمی(  ــان)مالک رس کاش

ــدم  ــور وع ــدت مذک ــای م ــورت انقض ــت درص ــی اس بدیه

مالکیــت  ســند  مقــررات   طبــق  اعتــراض  وصــول 

صادرخواهــد شــد0

م الف 499

تاریخ انتشار نوبت اول :  1396/3/23 

تاریخ انتشارنوبت دوم :    1396/4/8  

رئیس اداره ثبت اسناد واماک کاشان

  محمد سلمانی

آگهی تحدید حدود اختصاصی
یکبــاب  ششــدانگ  حــدود  تحدیــد  اینکــه  بــا  نظــر 

بخــش  در  واقــع   19/993 شــماره  پــاک  ســاختمان 

ــه  ــی ب ــده ثبت ــوابق و پرون ــق س ــه طب ــان ک ــت اصفه 9 ثب

ــی وزارت  ــران بنمایندگ ــامی ای ــوری اس ــت جمه ــام دول ن

ــت  ــان ثب ــکی درجری ــوزش پزش ــان و آم ــت ، درم بهداش

ــل  ــه عم ــی آن ب ــدود قانون ــد ح ــات تحدی ــت و عملی اس

نیامــده اســت . اینــک بنــا بــه دســتور قســمت اخیــر مــاده 

15 قانــون ثبــت و طبــق تقاضــای نامبــرده تحدیــد حــدود 

پــاک مرقــوم در روز ســه شــنبه مــورخ 1396/04/13 

ســاعت 9 صبــح در محــل شــروع و بــه عمــل خواهــد آمــد 

، لــذا بــه موجــب ایــن آگهــی بــه کلیــه مجاوریــن اخطــار 

ــی در  ــن آگه ــرر در ای ــاعت مق ــه در روز و س ــردد ک ــی گ م

ــن  ــا مجاوری ــن ی ــد و اعتراضــات مالکی محــل حضــور یابن

ــورت  ــم ص ــخ تنظی ــت از تاری ــون ثب ــاده 20 قان ــق م مطاب

ــد.  ــد ش ــه خواه ــا 30 روز پذیرفت ــدی ت ــس تحدی مجل

تاریخ انتشار 1396/03/23

اداره محترم ارشاد اسامی اصفهان

احترامــًا پیــش نویــس آگهــی تحدیــد حــدود اختصاصــی 

ششــدانگ یکبــاب ســاختمان پــاک شــماره 19/993 

واقــع در بخــش 9 ثبــت اصفهــان جهــت درج در روزنامــه 

ــدم  ــور مق ــر پ ــای وطــن ارســال مــی گردد.اکب کیمی

رئیس اداره ثبت اسناد واماک فاورجان

آگهی حصر وراثت
آقــای اصغــر ایاســه بشناســنامه شــماره  5  باســتناد 

شناســنامه  رونوشــت  فــوت  گواهــی  و  شــهادتنامه 

ــوده  ــورا نم ــن ش ــم ای ــتی 96/402  تقدی ــه ، درخواس ورث

ــه  ــر ایاس ــادروان اکب ــه ش ــت ک ــته اس ــعار داش ــن اش چنی

بشناســنامه 486 در تاریــخ 1396/03/13 درگذشــته و ورثــه 

وی درهنــگام درگذشــت عبارتنــد از :

شناســنامه  شــماره  اکبــر  فرزنــد  ایاســه  1-محســن 

فرزنــد  : متوفــی  بــا  نســبت   1100033270

ــنامه 693  ــماره شناس ــر ش ــد اکب ــه فرزن ــا ایاس 2-علیرض

ــد ــی : فرزن ــا متوف نســبت ب

ــنامه 596  ــماره شناس ــر ش ــد اکب ــه فرزن ــن ایاس 3-مهی

ــد ــی : فرزن ــا متوف ــبت ب نس

4-اصغــر ایاســه فرزنــد اکبــر شــماره شناســنامه 5 نســبت 

بــا متوفــی : فرزنــد

5-زهــرا ایاســه فرزنــد اکبــر شــماره شناســنامه 6 نســبت 

بــا متوفــی : فرزنــد

6-فــروغ ایاســه فرزنــد اکبــر شــماره شناســنامه 694 

ــد ــی : فرزن ــا متوف ــبت ب نس

7-اکــرم ایاســه فرزنــد اکبــر شــماره شناســنامه 7 نســبت 

بــا متوفــی : فرزنــد

8-اشــرف ایاســه فرزنــد اکبــر شــماره شناســنامه 23 

ــد ــی : فرزن ــا متوف ــبت ب نس

9-جمیلــه حیــدری گاونانــی فرزنــد قربانعلــی شــماره 

شناســنامه 31 نســبت بــا متوفــی : همســر

ــه  ــور را یکمرتب ــی درخواســت مزب پــس از تشــریفات قانون

ــا  ــر اعتراضــی دارد و ی ــا هرکســی ه ــد ت ــی نمای ــی م آگه

ــی  ــخ نشــر آگه ــزد او باشــد از تاری ــی ن ــه از متوف وصیتنام

ظــرف یــک مــاه بــه دادگاه تقدیــم دارد در غیــر اینصــورت 

گواهــی حصــر وراثــت صــادر خواهــد شــد  دبیرخانــه 

ــعبه اول ــاف ش ــل اخت ــورای ح ش

آگهی حصر وراثت
ــی بشناســنامه شــماره   آقــای ســعید جعفــرزاده قهدریجان

رونوشــت  فــوت  و گواهــی  شــهادتنامه  باســتناد    77

ایــن  ، درخواســتی 96/400  تقدیــم  شناســنامه ورثــه 

ــه شــادروان  ــن اشــعار داشــته اســت ک شــورا نمــوده چنی

ــی  بشناســنامه 77 در تاریــخ  قاســم جعفــرزاده قهدریجان

ــت  ــگام درگذش ــه وی درهن ــته و ورث 1396/01/08 درگذش

عبارتنــد از :1-ناصــر جعفــرزاده قهدریجانــی فرزنــد قاســم 

ــد ــی : فرزن ــا متوف ــبت ب ــنامه 100 نس ــماره شناس ش

2-نــادر جعفــرزاده قهدریجانــی فرزنــد قاســم شــماره 

شناســنامه 285 نســبت بــا متوفــی : فرزنــد

ــد قاســم شــماره  ــی فرزن ــرزاده قهدریجان ــه جعف 3-عبدال

ــد ــا متوفــی : فرزن شناســنامه 14 نســبت ب

ــماره  ــم ش ــد قاس ــی فرزن ــرزاده قهدریجان ــعید جعف 4-س

ــد ــی : فرزن ــا متوف شناســنامه 77 نســبت ب

ــماره  ــم ش ــد قاس ــی فرزن ــرزاده قهدریجان ــم جعف 5-اعظ

ــد ــی : فرزن ــا متوف ــبت ب ــنامه 488 نس شناس

ــماره  ــم ش ــد قاس ــی فرزن ــرزاده قهدریجان ــرم جعف 6-اک

ــد ــی : فرزن ــا متوف ــبت ب ــنامه 401 نس شناس

ــنامه 53  ــماره شناس ــی ش ــیخی قهدریجان ــره ش 7-طاه

ــر ــی : همس ــا متوف ــبت ب نس

ــه  ــور را یکمرتب ــی درخواســت مزب پــس از تشــریفات قانون

ــا  ــر اعتراضــی دارد و ی ــا هرکســی ه ــد ت ــی نمای ــی م آگه

ــی  ــخ نشــر آگه ــزد او باشــد از تاری ــی ن ــه از متوف وصیتنام

ظــرف یــک مــاه بــه دادگاه تقدیــم دارد در غیــر اینصــورت 

گواهــی حصــر وراثــت صــادر خواهــد شــد 

 دبیرخانه شورای حل اختاف شعبه اول

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
ــت  ــته ثب ــه خواس ــتی ب ــی دادخواس ــه صوف ــم هنگام خان

واقعــه ازدواج بــه طرفیــت آقــای فاضــل غامــی بــه ایــن 

ــرای  ــت و ب ــه کاســه 960087/ح1 ثب ــه ب دادگاه تســلیم ک

ــن  ــیدگی تعیی ــت رس ــاعت 09:00 وق ــخ 96/04/25 س تاری

ــکان  ــول الم ــده مجه ــه خوان ــه اینک ــر ب ــت نظ ــده اس ش

ــی  ــن دادرس ــون آئی ــاده 73 قان ــب م ــذا حس ــد ل میباش

مدنــی مراتــب یــک نوبــت در یکــی از روزنامــه هــای 

ــور  ــده مذک ــع و نشــر میشــود و از خوان ــر االنتشــار طب کثی

دعــوت بــه عمــل مــی آیــد جهــت دریافــت نســخه ثانــی 

دادخواســت و ضمائــم بــه دفتــر دادگاه مراجعــه و در وقــت 

ــت رســیدگی حاضــر شــود.  ــز جه ــوق نی ــرر ف مق

دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی  برخوار

اســامی  ارشــاد  و  فرهنــگ  اداره  نامــه  شــماره   

96/03/17 تاریــخ  بــه  الــف  5/37/235/م 

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
از دفتــر شــعبه دوم دادگاه عمومــی و حقوقــی شهرســتان 

ــای  ــه آق ــه 960077 ب ــه کاس ــده مطروح ــوار در پرون برخ

ــم  ــد ذبیــح هللا و ابراهی ــوروزی قلعــه تکــی فرزن فرشــاد ن

شــایان جــزی فرزنــد کاظــم و پرویــن حــق شــناس فرزنــد 

ــول  ــه مجه ــر ک ــوق الذک ــده ف ــده پرون ــت هللا  خوان رحم

المــکان اعــام شــده اســت و خواهــان آن ابوالفضــل 

ــت  ــا وکال ــزی ب ــان ج ــری حاتمی ــه صغ ــدی و فاطم احم

ــژاد   ســید جــواد میــر معصومــی و محمــد رضــا عشــقی ن

ــض  ــال تفوی ــه و ابط ــان معامل ــام بط ــته اع ــه خواس ب

ــناس و  ــق ش ــن ح ــایان و پروی ــن ش ــا بی ــی م ــت ف وکال

اعــام بطــان معاملــه فــی مابیــن پرویــن حــق شــناس و 

ــال شــماره 59274  حامــد هوشــیاری و ابطــال ســند انتق

مالکیــت شــماره  ابطــال ســند  و  مــورخ 1390/02/26 

ــمی و  ــند رس ــال س ــه انتق ــدگان ب ــزام خوان 260232 و ال

دســتور موقــت در جریــان رســیدگی مــی باشــد اخطــار مــی 

ــاعت 09:30  ــورخ 1396/05/14 س ــرای روز م ــه ب ــد ک نمای

ــی  ــی و حقوق ــم عموم ــعبه دوم محاک ــح در دادگاه ش صب

ــد  ــا چنانچــه جهــات ردی داری ــد و ی برخــوار مراجعــه نمای

ــوط  ــه دفتــر مرب ــل از موعــد مقــرر ب ــه صــورت کتبــی قب ب

اعــام و ارســال داریــد و اال تصمیــم مقتضــی اتخــاذ 

ــت  ــت دریاف ــود جه ــد نم ــادر خواه ــا رای ص و دادگاه غیب

نســخه ثانــی و بــرگ دادخواســت و ضمائــم آن بــه دفتــر 

ــاده  ــق م ــی وف ــن آگه ــد ای ــه نمای ــوط ه مراجع دادگاه مرب

73 قانــون  ا د م  دادگاه هــای عمومــی و انقــاب در امــور 

مدنــی یــک نوبــت در یکــی از روزنامــه هــای کثیراالنتشــار 

ــود.  درج ش

دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی برخوار

اســامی  ارشــاد  و  فرهنــگ  اداره  نامــه  شــماره   

96/03/10 تاریــخ  بــه  الــف  5/37/207/م 

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
ــه  ــزام ب ــه خواســته ال ــر داوری دادخواســتی ب ــای اصغ آق

ــورا  ــن ش ــه ای ــی ب ــه زارع ــت رباب ــه طرفی ــند ب ــال س انتق

تســلیم کــه بــه کاســه 96/126  ثبــت و بــرای تاریــخ 

تعییــن  رســیدگی  وقــت   16:45 ســاعت   96/05/21

ــول المــکان  ــدگان مجه ــه اینکــه خوان شــده اســت نظــر ب

ــی  ــن دادرس ــون آئی ــاده 73 قان ــب م ــذا حس ــد ل میباش

مدنــی مراتــب یــک نوبــت در یکــی از روزنامــه هــای 

ــور  ــده مذک ــع و نشــر میشــود و از خوان ــر االنتشــار طب کثی

دعــوت بــه عمــل مــی آیــد جهــت دریافــت نســخه ثانــی 

دادخواســت و ضمائــم بــه دفتــر دادگاه مراجعــه و در وقــت 

ــود.  ــر ش ــیدگی حاض ــت رس ــز جه ــوق نی ــرر ف مق

دفتر شعبه دوم  شورای حل اختاف  برخوار

اســامی  ارشــاد  و  فرهنــگ  اداره  نامــه  شــماره   

96/02/28 تاریــخ  بــه  الــف  5/37/202/م 

آگهی مزایده و فروش اموال غیر منقول
ــده  اجــرای احــکام دادگســتری برخــوار در خصــوص پرون

ــل  ــوراهای ح ــی ش ــکام حقوق ــرای اح ــه 48/96 اج کاس

اختــاف شهرســتان برخــوار کــه در آن محکــوم علیــه 

مهــدی رحمتــی محکــوم اســت بــه پرداخــت مبلــغ 

ــری و  ــی اکب ــن دای ــای رامی ــال در حــق آق 166890602 ری

مبلــغ 8334530 ریــال بابــت حــق االجــرا دولتــی جلســه 

ــح در  ــاعت 9:30 صب ــخ 96/04/18 س ــده ای در تاری مزای

ــزار  ــکام برگ ــرای اح ــر اج ــوار دفت ــتری برخ ــل دادگس مح

ــوال  ــده از ام ــل از مزای ــد 5 روز قب ــن میتوانن ــد طالبی نمای

واقــع در اجــرای احــکام حقوقــی دادگســتری شهرســتان 

ــده  ــی ش ــغ ارزیاب ــده از مبل ــد. مزای ــد نماین ــوار بازدی برخ

شــروع و برنــده کســی اســت کــه حداقــل ده در صــد مبلــغ 

ارزیابــی شــده را در زمــان مزایــده بــه همــراه داشــته باشــد 

ــد . ــنهاد نمای ــت را پیش ــن قیم و باالتری

نــژاد  از  تلیســه  راس   4 و  شــیری  گاو  راس  1-یــک 

ماحظــات گاه  ریــال   216000000 مبلــغ  بــه  هلشــتاین 

مذکــوره 5 ماهــه آبســتن مــی باشــد.

اجرای احکام شهرستان برخوار

شــماره نامــه اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی 5/37/201/م 

الــف بــه تاریــخ 96/03/21

آگهی حصر وراثت
خانــم فاطمــه جعفری بشناســنامه شــماره  1704  باســتناد 

ــه ،  ــنامه ورث ــت شناس ــوت رونوش ــی ف ــهادتنامه و گواه ش

ــن  ــوده چنی ــورا نم ــن ش ــم ای ــتی 96/414  تقدی درخواس

ــری  ــه شــادروان قاســمعلی جعف اشــعار داشــته اســت ک

 1394/11/09 تاریــخ  در   1640 بشناســنامه  کلیشــادی 

ــد از : ــت عبارتن ــگام درگذش ــه وی درهن ــته و ورث درگذش

ــماره  ــمعلی ش ــد قاس ــادی فرزن ــری کلیش ــول جعف 1-بت

ــد ــی : فرزن ــا متوف ــبت ب ــنامه 523 نس شناس

ــد قاســمعلی شــماره شناســنامه  ــری فرزن ــب جعف 2-زین

ــد ــا متوفــی : فرزن 960 نســبت ب

3-فاطمــه جعفــری فرزنــد قاســمعلی شــماره شناســنامه 

1704 نســبت بــا متوفــی : فرزنــد

4-علیرضــا جعفــری کلیشــادی فرزنــد قاســمعلی شــماره 

شناســنامه 499 نســبت بــا متوفــی : فرزنــد

شــماره  قاســمعلی  فرزنــد  جعفــری  5-عبدالمجیــد 

فرزنــد  : متوفــی  بــا  نســبت   26 شناســنامه 

ــنامه  ــماره شناس ــمعلی ش ــد قاس ــری فرزن ــواد جعف 6-ج

ــد ــی : فرزن ــا متوف 524 نســبت ب

ــه  ــور را یکمرتب ــی درخواســت مزب پــس از تشــریفات قانون

ــا  ــر اعتراضــی دارد و ی ــا هرکســی ه ــد ت ــی نمای ــی م آگه

ــی  ــخ نشــر آگه ــزد او باشــد از تاری ــی ن ــه از متوف وصیتنام

ظــرف یــک مــاه بــه دادگاه تقدیــم دارد در غیــر اینصــورت 

گواهــی حصــر وراثــت صــادر خواهــد شــد 

   دبیرخانه شورای حل اختاف شعبه اول

آگهی حصر وراثت
آقــای حســن ابراهیمــی تمندگانــی بشناســنامه شــماره  12  

باســتناد شــهادتنامه و گواهــی فــوت رونوشــت شناســنامه 

ورثــه ، درخواســتی تقدیــم ایــن شــورا نمــوده چنیــن اشــعار 

داشــته اســت کــه شــادروان مصطفــی ابراهیمــی تمندگانــی  

ــه  ــته و ورث ــخ 1389/09/22 درگذش ــنامه 2 در تاری بشناس

وی درهنــگام درگذشــت عبارتنــد از :1-زینــب رحیمــی 

تمندگانــی فرزنــد علــی مــراد شــماره شناســنامه 5 نســبت 

بــا متوفــی : همســر

ــماره  ــی ش ــد مصطف ــی فرزن ــی تمندگان ــم ابراهیم 2-مری

ــد ــی : فرزن ــا متوف ــبت ب ــنامه 17 نس شناس

ــی شــماره  ــد مصطف ــی فرزن ــی تمندگان 3-ســهیا ابراهیم

ــد ــی : فرزن ــا متوف شناســنامه 1114 نســبت ب

ــد مصطفــی شــماره  ــی فرزن 4-فاطمــه ابراهیمــی تمندگان

ــد ــی : فرزن ــا متوف شناســنامه 1100307427 نســبت ب

ــد مصطفــی شــماره  ــی فرزن 5-حســن ابراهیمــی تمندگان

ــد ــا متوفــی : فرزن شناســنامه 12 نســبت ب

6-قــدرت الــه ابراهیمــی تمندگانــی فرزنــد مصطفــی 

شــماره شناســنامه 3 نســبت بــا متوفــی : فرزنــد

ــه  ــور را یکمرتب ــی درخواســت مزب پــس از تشــریفات قانون

ــا  ــر اعتراضــی دارد و ی ــا هرکســی ه ــد ت ــی نمای ــی م آگه

ــی  ــخ نشــر آگه ــزد او باشــد از تاری ــی ن ــه از متوف وصیتنام

ظــرف یــک مــاه بــه دادگاه تقدیــم دارد در غیــر اینصــورت 

گواهــی حصــر وراثــت صــادر خواهــد شــد 

   دبیرخانه شورای حل اختاف شعبه اول

آگهی حصر وراثت
بشناســنامه  ابریشــمی  بــاغ  رحیمــی  محمــود  آقــای 

شــماره  8  باســتناد شــهادتنامه و گواهــی فــوت رونوشــت 

شناســنامه ورثــه ، درخواســتی 96/404  تقدیــم ایــن شــورا 

نمــوده چنیــن اشــعار داشــته اســت کــه شــادروان فاطمــه 

ــخ 1395/06/14  ــنامه 46 در تاری ــان بشناس ــرا حاجی صغ

ــد از : ــت عبارتن ــگام درگذش ــه وی درهن ــته و ورث درگذش

ــی  ــد محمدعل ــمی فرزن ــاغ ابریش ــی ب ــی رحیم 1-غامعل

ــد ــی : فرزن ــا متوف ــبت ب ــنامه 24 نس ــماره شناس ش

2-حســن رحیمــی بــاغ ابریشــمی فرزنــد محمدعلــی 

شــماره شناســنامه 23 نســبت بــا متوفــی : فرزنــد

3-علــی رحیمــی بــاغ ابریشــمی فرزنــد محمدعلــی 

شــماره شناســنامه 31 نســبت بــا متوفــی : فرزنــد

ــی  ــد محمدعل ــمی فرزن ــاغ ابریش ــی ب ــود رحیم 4-محم

ــد ــی : فرزن ــا متوف ــبت ب ــنامه 8 نس ــماره شناس ش

5-فاطمــه رحیمــی بــاغ ابریشــمی فرزنــد محمدعلــی 

ــد ــی : فرزن ــا متوف ــبت ب ــنامه 53 نس ــماره شناس ش

6-عفــت رحیمــی بــاغ ابریشــمی فرزنــد محمدعلــی 

شــماره شناســنامه 25 نســبت بــا متوفــی : فرزنــد

7-زهــرا رحیمــی بــاغ ابریشــمی فرزنــد محمدعلــی شــماره 

شناســنامه 430 نســبت بــا متوفــی : فرزنــد

ــه  ــور را یکمرتب ــی درخواســت مزب پــس از تشــریفات قانون

ــا  ــر اعتراضــی دارد و ی ــا هرکســی ه ــد ت ــی نمای ــی م آگه

ــی  ــخ نشــر آگه ــزد او باشــد از تاری ــی ن ــه از متوف وصیتنام

ظــرف یــک مــاه بــه دادگاه تقدیــم دارد در غیــر اینصــورت 

گواهــی حصــر وراثــت صــادر خواهــد شــد 

 دبیرخانه شورای حل اختاف شعبه اول

آگهی حصر وراثت
ــماره   ــنامه ش ــی بشناس ــان قهدریجان ــاس هادی ــای عب آق

5280  باســتناد شــهادتنامه و گواهــی فــوت رونوشــت 

شناســنامه ورثــه ، درخواســتی 96/399  تقدیــم ایــن 

ــه شــادروان  ــن اشــعار داشــته اســت ک شــورا نمــوده چنی

ــخ  ــنامه 4558 در تاری ــی  بشناس ــان قهدریجان ــا هادی رض

ــت  ــگام درگذش ــه وی درهن ــته و ورث 1396/01/30 درگذش

ــد از : عبارتن

ــد رضــا مــراد شــماره شناســنامه  1-حســین هادیــان فرزن

ــد ــا متوفــی : فرزن 9652 نســبت ب

2-عبــاس هادیــان قهدریجانــی فرزنــد رضــا مــراد شــماره 

شناســنامه 5280 نســبت بــا متوفــی : فرزنــد

3-فاطمــه هادیــان قهدریجانــی فرزنــد رضــا مــراد شــماره 

شناســنامه 235 نســبت بــا متوفــی : فرزنــد

4-زهــرا هادیــان فرزنــد رضــا مــراد شــماره شناســنامه 161 

نســبت بــا متوفــی : فرزنــد

را  مزبــور  درخواســت  قانونــی  تشــریفات  از  پــس 

ــی  ــر اعتراض ــی ه ــا هرکس ــد ت ــی نمای ــی م ــه آگه یکمرتب

دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ 

ــم دارد در  ــه دادگاه تقدی ــاه ب ــک م ــرف ی ــی ظ ــر آگه نش

 غیــر اینصــورت گواهــی حصــر وراثــت صــادر خواهــد

 شد 

  دبیرخانه شورای حل اختاف شعبه اول

دادنامه 
گــردش کار : درایــن پرونــده خانــم اکــرم شــیخ االســامی 

ــه  ــه زندی ــم اله ــت خان ــا وکال ــماعیل ب ــر اس ــد می فرزن

شــکوائیه ای در مــورخ 94/7/16 علیــه آقــای مهــدی 

ابطحــی فرزنــد ســید احمــد تقدیــم دادســرای عمومــی و 

ــعبه اول  ــه ش ــده ب ــوده و پرون ــهر نم ــاهین ش ــاب ش انق

بازپرســی دادســرای عمومــی و انقــاب شهرســتان شــاهین 

شــهر ارجــاع و شــعبه مرجــوع الیــه تحقیقــات و اقدامــات 

ــه  ــت ب ــی و کیفرخواس ــه دادرس ــب ب ــرار جل ــا ق ــی ب قانون

دادگاه ارســال وبــه ایــن شــعبه ارجــاع شــده اســت ، 

ــخ  ــه تاری ــی ب ــا جــری تشــریفات قانون ــز ب ــن دادگاه نی ای

96/2/30 بــا بررســی اوراق پرونــده ختــم رســیدگی را 

اعــام و بــه شــرح ذیــل بــا اســتعانت از خداونــد متعــال و 

بــا تکیــه بــر شــرف و وجــدان و باتوجــه بــه ادلــه موجــود 

و محتویــات پرونــده مبــادرت بــه صــدور رای مــی نمایــد:

رای دادگاه درخصــوص اتهــام آقــای مهــدی ابطحــی فرزنــد 

ــال از راه  ــل م ــرداری – تحصی ــر برکاهب ــد دائ ــید احم س

نامشــروع موضــوع شــکایت خانــم اکــرم شــیخ االســامی 

ــا  ــه ب ــه زندی ــم اله ــت خان ــا وکال ــامی ب ــر اس ــد می فرزن

ــراز  ــدم اح ــده و ع ــات پرون ــع  محتوی ــه جمی ــت ب عنای

ارکان بــزه هــای موصــوف و تشــخیص انطابــق بــا دعــاوی 

حقوقــی دادگاه بــا اســتناد بــه اصــل برائــت و اصــل ســی 

و هفتــم قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران و مــاده 

ــم  ــوب 1392 حک ــری مص ــی کیف ــن دادرس ــون آیی 4 قان

ــادره  ــی دارد . رایص ــام م ــادر و اع ــان ص ــت ایش ــر برائ ب

ظــرف مهلــت بیســت روز پــس از ابــاغ قابــل تجدیــد نظــر 

خواهــی در محاکــم محتــرم تجدیــد نظــر اســتان اصفهــان 

مــی باشــد.مجتبی رضوانــی – رییــس شــعبه 103 کیفــری 

دو شهرســتان شــاهین شــهر

م الف - 619

آگهی احضار متهم
نظــر بــه اینکــه  متهــم رحمــت الــه محمــدی  فرزندعبدالــه  

بــه اتهــام فــروش  مــال غیرموضــوع شــکایت خانــم کبــری 

شــیروانی  فرزندامیرقلــی  مجهــول المــکان میباشــند  

لــذا در اجــرای مــاده 344 قانــون آئیــن دادرســی کیفــری 

مراتــب یــک نوبــت در یکــی از روزنامــه هــای کثیراالنتشــار 

ــردد  ــاغ میگ ــردگان  اب ــه نامب ــیله ب ــی بدینوس درج وآگه

ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ آگهــی  جهــت رســیدگی 

بــه اتهــام خــود درشــعبه شــوم دادیــاری دادســرای 

عمومــی و انقــاب فاورجــان حاضــرو از خــود دفــاع نمایــد 

ــه  ــدم ارســال الیحــه دفاعی ــدم حضــور یاع و در صــورت ع

ــاغ  ــه اب ــی بمنزل ــن آگه ــود ای ــل خ ــی وکی ــدم معرف وع

قانونــی محســوب  و مبــادرت بــه اتخــاذ تصمیــم خواهــد 

ــدری  ــین حی ــدمحمد حس ش

وانقــاب  عمومــی  دادســرای  ســوم  شــعبه  دادیــار 

244 فاورجانم/الــف 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و مفاد 
دادخواست و ضمائم به 

درخواســت کننــده معصومــه موجــودی بــه نشــانی کاشــان 

خواســته طــاق بدیــن وســیله بــه آقــای ابوالفضــل 

ــودی  ــه موج ــم معصوم ــردد خان ــی گ ــاغ م ــی اب آهنگرچ

ــم  ــاال تقدی ــته ب ــما بخواس ــت ش ــه طرفی ــتی ب دادخواس

ــرای  داشــته کــه تحــت کاســه 951211 حقوقــی ثبــت و ب

روز 96/4/27 ســاعت 9 وقــت رســیدگی تعییــن شــده 

ــتور دادگاه  ــما و دس ــودن ش ــکان ب ــول الم ــت مجه ــه عل ب

بــه تجویــز مــاده 73 قانــون آئیــن دادرســی مراتــب یــک 

ــی  ــار آگه ــر االنتش ــد کثی ــی از جرای ــی در یک ــت متوال نوب

ــده جهــت اســتماع شــهادت شــهود و  ــا خوان مــی گــردد ت

ــر مراجعــه  ــن دفت ــه ای ــی داور ظــرف مــدت 10 روز ب معرف

و در وقــت مقــرر بــاال در شــعبه 3 دادگاه خانــواده کاشــان 

جهــت رســیدگی و تصمیــم مقتضــی اتخــاذ خواهــد نمــود . 

مدیــر دفتــر شــعبه ســوم دادگاه خانــواده کاشــان – 

قاســمی

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 
اصفهان

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت 
ملک دولت آباد برخوار

ــی  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات موض هی

اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی آگهــی موضــوع 

ــن  ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــون و م ــاده 3 قان م

ــد  ــاختمانهای فاق ــی و س ــی و اراض ــت ثبت ــف وضعی تکلی

ســند رســمی

برابــر آرای شــماره هــای ذیــل هیــات موضوع قانــون تعیین 

تکلیــف وضعیــت  ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقد ســند 

رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک دولــت 

ــناد  ــتناد اس ــان بااس ــت اصفه ــش 16 ثب ــوار بخ ــاد برخ آب

رســمی مالکیــت مشــاعی  و اســناد عــادی تســلیمی 

ــان  ــارض متقاضی ــه و بامع ــروزی و مالکان ــات مف تصرف

ــون  ــاده 3 قان ــق م ــذا طب ــت ل ــده اس ــرز گردی ــل مح ذی

ــاختمانهای  ــی و س ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی تعیی

فاقــد ســند رســمی و بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در 

دونوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی که 

ــان  ــت متقاضی ــه صــدور اســناد مالکی اشــخاص نســبت ب

ــار  ــخ انتش ــد از تاری ــی توانن ــند  م ــته باش ــی داش اعتراض

اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن 

ــک  اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ،  ظــرف مــدت ی

ــه  ــود را ب ــت خ ــراض دادخواس ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاری م

مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد . بدیهــی اســت در صــورت 

ــق  ــراض طب ــول اعت ــدم وص ــور و ع ــدت مذک ــای  م انقض

مقــررات اســناد مالکیــت صــادر خواهــد شــد. صــدور ســند 

ــه دادگاه نیســت. ــه متضــرر ب ــع از مراجع ــت مان مالکی

ــده  ــر رای شــماره 139660302018000083 کاســه پرون براب

ارفــع  رضــا  محمــد  آقــای   1392114402018001637

الرفیعــی فرزنــد عباســعلی  بشــماره شناســنامه 531 

صــادره از اصفهــان  نســبت بــه ششــدانگ یــک بــاب خانــه 

بــه مســاحت  336 متــر مربــع احداثــی بــر روی قســمتی 

ــش 16  ــاد بخ ــت آب ــع در دول ــی واق ــاک 389  اصل از پ

ــای  ــطه از آق ــع الواس ــور م ــداری بط ــان خری ــت اصفه ثب

ــادی ــت آب ــری دول ــاس کثی عب

تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/03/23

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1396/04/07

اداره ثبــت اســناد و امــاک برخــوار   شــماره:219 /37/05/

الــف/م بــه تاریــخ 96/03/18

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 
اصفهان

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت 
ملک دولت آباد برخوار

ــی  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات موض هی

اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی آگهــی موضــوع 

ــن  ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــون و م ــاده 3 قان م

ــد  ــاختمانهای فاق ــی و س ــی و اراض ــت ثبت ــف وضعی تکلی

ســند رســمی

برابــر آرای شــماره هــای ذیــل هیــات موضوع قانــون تعیین 

تکلیــف وضعیــت  ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقد ســند 

رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک دولــت 

ــناد  ــتناد اس ــان بااس ــت اصفه ــش 16 ثب ــوار بخ ــاد برخ آب

رســمی مالکیــت مشــاعی  و اســناد عــادی تســلیمی 

ــان  ــارض متقاضی ــه و بامع ــروزی و مالکان ــات مف تصرف

ــون  ــاده 3 قان ــق م ــذا طب ــت ل ــده اس ــرز گردی ــل مح ذی

ــاختمانهای  ــی و س ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی تعیی

فاقــد ســند رســمی و بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در 

دونوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی که 

ــان  ــه صــدور اســناد مالکیــت متقاضی اشــخاص نســبت ب

ــار  ــخ انتش ــد از تاری ــی توانن ــند  م ــته باش ــی داش اعتراض

اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن 

اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ،  ظــرف مــدت یــک 

ــه  ــود را ب ــت خ ــراض دادخواس ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاری م

مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد . بدیهــی اســت در صــورت 

ــق  ــراض طب ــول اعت ــدم وص ــور و ع ــدت مذک ــای  م انقض

مقــررات اســناد مالکیــت صــادر خواهــد شــد. صــدور ســند 

ــه دادگاه نیســت. ــه متضــرر ب ــع از مراجع ــت مان مالکی

برابــر رای اصاحــی شــماره 139660302018000074 هیــات 

اول موضــوع قانــون تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 

ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی 

ــه بامعــارض  ــات مالکان ــاد برخــوار تصرف ــت آب ــک دول مل

ــد حســین بشــماره  ــی فرزن ــای حجــت زینل متقاضــی آق

بــه  نســبت  آبــاد  از دولــت  شناســنامه 2076 صــادره 

ــر  ــه مســاحت 209.23 مت ــه ب ــاب خان ــک ب ششــدانگ ی

مربــع احداثــی بــر روی قســمتی از پــاک 45 اصلــی واقــع 

در خــورزوق بخــش 16 ثبــت اصفهــان خریــداری بطــور مــع 

ــدری ــه حی ــم فاطم الواســطه از خان

تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/03/23

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1396/04/07

شــماره:223  برخــوار    امــاک  و  اســناد  ثبــت  اداره 

96/03/20 تاریــخ  بــه  /37/05/الــف/م 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 
اصفهان

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت 
ملک دولت آباد برخوار

ــی  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات موض هی

اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی آگهــی موضــوع 

ــن  ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــون و م ــاده 3 قان م

ــد  ــاختمانهای فاق ــی و س ــی و اراض ــت ثبت ــف وضعی تکلی

ســند رســمی

برابــر آرای شــماره هــای ذیــل هیــات موضوع قانــون تعیین 

تکلیــف وضعیــت  ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقد ســند 

رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک دولــت 

ــناد  ــتناد اس ــان بااس ــت اصفه ــش 16 ثب ــوار بخ ــاد برخ آب

رســمی مالکیــت مشــاعی  و اســناد عــادی تســلیمی 

ــان  ــارض متقاضی ــه و بامع ــروزی و مالکان ــات مف تصرف

ــون  ــاده 3 قان ــق م ــذا طب ــت ل ــده اس ــرز گردی ــل مح ذی

ــاختمانهای  ــی و س ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی تعیی

فاقــد ســند رســمی و بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در 

دونوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی که 

ــان  ــه صــدور اســناد مالکیــت متقاضی اشــخاص نســبت ب

ــار  ــخ انتش ــد از تاری ــی توانن ــند  م ــته باش ــی داش اعتراض

اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن 

اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ،  ظــرف مــدت یــک 

ــه  ــود را ب ــت خ ــراض دادخواس ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاری م

مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد . بدیهــی اســت در صــورت 

ــق  ــراض طب ــول اعت ــدم وص ــور و ع ــدت مذک ــای  م انقض

مقــررات اســناد مالکیــت صــادر خواهــد شــد. صــدور ســند 

ــه دادگاه نیســت. ــه متضــرر ب ــع از مراجع ــت مان مالکی

کاســه   139660302018000054 شــماره  رای  1-برابــر 

ــان  ــب نظری ــای حبی ــده 1391114402018002915  آق پرون

لودریچــه فرزنــد شــکراله  بشــماره شناســنامه 100 صــادره 

ــه  ــه ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــه شش ــبت ب ــادان  نس از آب

مســاحت  255.70 متــر مربــع احداثــی بــر روی قســمتی 

از پــاک 105  اصلــی واقــع در دولــت آبــاد بخــش 16 ثبــت 

ــه ــاعی اولی ــت مش ــان در ازای مالکی اصفه

کاســه   139660302018000055 شــماره  رای  2-برابــر 

پرونــده 1391114402018002916 آقــای حبیــب نظریــان 

لودریچــه فرزنــد شــکراله بشــماره شناســنامه 100  صــادره 

ــه  ــه ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــه شش ــبت ب ــادان  نس از آب

مســاحت  210.20 متــر مربــع احداثــی بــر روی قســمتی از 

پــاک 105  اصلــی واقــع در دولــت آبــاد بخــش 16 ثبــت 

ــه ــاعی اولی ــت مش ــان در ازای مالکی اصفه

تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/03/23

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1396/04/07

شــماره:225  برخــوار    امــاک  و  اســناد  ثبــت  اداره 

96/03/20 تاریــخ  بــه  /37/05/الــف/م 

آگهی مزایده اموال غیرمنقول
ــاف فاورجــان در نظــر  اجــرای احــکام شــورای حــل اخت

دارد در پرونــده شــماره 146/95 موضــوع علیــه یوســف 

حســن پــور و لــه زهرا ســلیمی  در تاریــخ 96/4/5بــه منظور 

فــروش یکبــاب منــزل مســکونی )مجــزا بــا اب و بــرق و گاز 

مشــترک بــه مســاحت 109/3 مترمربــع (

ــع در  ــی واق ــور فرزندعل ــن پ ــف حس ــای یوس ــی آق ملک

ــوک 35 عرصــه  ســودرجان-خ مطهری-کوچــه ســعدی بل

و عیــان )109/3 متر(کــه دارای ســابقه ثبتــی بــه شــماره-- 

نمیباشــد و ملــک مذکــور مفروزمیباشــد و متعلــق حــق غیــر 

نمیباشــد در تاریــخ 96/4/8 از ســاعت10الی11صبح جلســه 

مزایــده در دفتــر اجــرای احــکام حقوقــی فاورجــان اطــاق 

8 برگــزار نمایــد ملــک موضــوع مزایــده توســط کارشــناس 

رســمی دادگســتری شــورا بــه مبلــغ997/100/000 ریــال 

ارزیابــی شــده اســت.متقاضیان خریــد میتواننــد پنــج 

روز قبــل از مزایــده بــا حضــور در محــل اجــرای احــکام  از 

موقعیــت امــوال مطلــع شــوند . مزایــده از قیمــت ارزیابــی 

شــده شــروع و برنــده کســی اســت کــه باالتریــن قیمــت را 

پیشــنهاد نمایــد ضمنــا کلیــه هزینــه هــای مزایــده بــر عهــده 

ــود و کســانی میتواننــد در جلســه مزایــده  ــده خواهــد ب برن

ــی  ــت ارزیاب ــد قیم ــل ده درص ــه حداق ــد ک ــرکت نماین ش

شــده را همــراه داشــته باشــد

دادگســتری  حقوقــی  احــکام  اجــرای  دهقان-مدیــر 

فاورجــان

امروز سه شنبه 23 خردادماه 1396 - سال سوم - شماره 451 روزنامه

مفقودی 
بــرگ ســبز و ســند کمپانــی خــودرو پرایــد جــی تــی 

ایکــس مــدل 82 نقــره ای ســیرمتالیک بــه شــماره 

شاســی 1412282160474 و شــماره موتور 00610682 

و شــماره انتظامــی ایــران 41- 465د57 بــه مالکیــت 

ــد ناصــر صــادره از قــم مفقــود  مهــرداد تقوائــی فرزن

گردیــده اســت و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.



پیشهناد فیلم

چ

کارگردان:ابراهیمحاتمیکیا
نویسنده:ابراهیمحاتمیکیا

بازیگــران:فریبــرزعربنیــا،ســعیدراد،مریــازارعــی
بابــکحمیدیــان،مهــدیســلطانی،اســماعیلســلطانیان
ــا ــی،رض ــژگانخالق ــهراز،م ــادالوری،خســروش امیررض

ــان ــامالری ــوری،پی ن
خالصه داستان فیلم

ایــنفیلــمازروزبیســتوپنجــمتــابیســتو
هفتــممــرداد1358زندگــیشــهیدچمــرانراروایــت

. میکنــد
ــه ــبیهب ــاش ــطحاتمیکی ــدهتوس ــران«خلقش »چم
هیچکــدامازچمرانهایــینیســتکــهدرمدرســه
ــده ــیش ــامعرف ــهم ــانههاب ــایررس ــونوس وتلویزی
اســت.معمــوالچمــرانرایــکرزمنــدهبــایــکاســلحه
حاتمیکیــا »چ« در ولــی میدیدیــم؛ دســت بــه
چمــرانفــردیبــهشــدتدوستداشــتنیوصلحطلــب
بــاضریــبهوشــیبــاالبــهتصویــرکشــیدهشــدهکــه
ــد. ــریکن ــگجلوگی ــرهازجن ــامذاک ــدب میخواه

فیلمســازبــراینشــاندادنشــخصیتشــهیدچمــران
ازنگاههــایفراواقعــیکــهمعمــوالدرفیلمهــاازشــهدا
نشــانمیدهنــد،فاصلــهگرفتــهوشــخصیتیبــه

شــدتملمــوسراخلــقکــردهاســت.
فیلــم»چ«،فیلمــیدرســتایشعقــلوصلــحاســت
ــع ــهدرجــهرفی ــهمنجــرب ــزیک ــگوخونری ــهجن ون
شــهادتمیشــود.هرچنــدکــهفیلــمنمیخواهــد
شــهادترانکوهــشیــاحتــیازافتخــاراتآنکــمکند،
ــرف ــیح ــروصال ــهیداصغ ــهش ــهایک ــیدرصحن ول
ازشــهادتمیزنــد،چمــرانبــهاومیگویــد:تنهــا
ــهانســانها ــدراشایســتهاعطــایایــنمقــامب خداون
میدانــدووقتــیمیشــودبــامذاکــرهکاریراپیــش

ــاجنــگموضــوعراختــمکنیــم؟ ــرد،چــراب ب
ــرکشــیدنصحنههــایجنگــی ــهتصوی »چ«هــمدرب
بــاموفقیــتعمــلکــردهوهــمدردنبــالکــردن

ــران. ــرچم ــایدکت ماجراه
فیلــمنشــانمیدهــدکــهآننســلازجوانــان)ســال
57(بــهرغــمتمامــیآنشــجاعتهاوفداکاریهــای
ــیو ــهخودنمای ــیب ــچتمایل ــد،هی ــهکردن ــیک بزرگ

تعریــفازخــودنداشــتند.

حرف و نقل

ــازمان ــتانهایس ــوراس ــاونام ــی،مع ــیداراب  عل
ــر ــرتغیی ــیب ــیمبن ــردخبرهای ــدک ــیما،تاکی صداوس

ــدارد. ــتن ــازمانصح ــسس رئی
ــارهفصــلدوم»شــهرزاد«گفــت: ــاندرب  رضــاکیانی
ــه ــتموس ــتداش ــهرزاد«رادوس ــلاول»ش ــنفص م
ــه ــیب ــلدومنقش ــرایفص ــتم.ب ــارهاشنوش ــاردرب ب
ــولنکنــم.نقشــی مــنپیشــنهادشــدکــهنتوانســتمقب
پــرازتناقــض،پــرازچالشهــایدرونــی؛ازهمــان

نقشهایــیکــهدوســتدارم.
ــر ــی»زی ــدهســریالتلویزیون ــام،تهیهکنن ــرانمه  مه
آســمانشــهر۴«گفــت:بــرایفصــلچهــارمســریال»زیر
ــهعنــوان ــارضــاعطــارانب آســمانشــهر«جلســههاییب
مشــاورداشــتهایم.ایــنجلســههاراپــسازپایــان
تصویربــرداریســریال»پنچــری«ادامــهمیدهیــمتــابــه
یــکطــرحکلــیبرســیموازایــنجهــتمیتــوانگفــت

کــههنــوزاتفــاقویــژهایرخنــدادهاســت.
ــهســریال ــرانشــبکهدوســیماازپشــتصحن  مدی
تلویزیونــی مجموعــه بازدیــدکردنــد. »گمشــدگان«
ــبکه ــریالش ــموس ــروهفیل »گمشــدگان«،محصــولگ
ــانگاهــیآسیبشناســانه دوسیماســتوداســتانآنب
ــر ــربآنب ــارمخ ــادوآث ــلاعتی ــهمعض ــیب واجتماع

میپــردازد. خانــواده
ــربازیگــر ــلهوپ ــمدیگــریازایزاب ــادگاری«،فیل  »ی
مطــرحفرانســوی،پــسازفیلــم»او«درآمریــکااکــران

میشــود.
 برنامــهتلویزیونــی»گنبــدمینــا«درشــبهایقــدر
بــهپخــشوتحلیــلســریال»صاحبــدالن«میپــردازد.
 رضــامیرکریمــی،فیلمســازایرانــی،بــهعنــوانیکــی
ــکو ــنوارهمس ــیجش ــیرقابت ــشاصل ــارداوربخ ازچه

انتخــابشــد.
 گابآدینــه،بازیگــرســینمایایــران،جایــزهبهتریــن
دســتاوردهنــریرابــرایبــازیدرفیلــمســینمایی
»آبجــی«ازجشــنوارهبینالمللــیفیلــمبروکلیــندر

ــرد. ــورککســبک نیوی
 جایــزهســومبهتریــنکارگردانــیجشــنوارهبینالمللــی
ــم ــرایفیل ــیحقیقــیب ــهمان ــکاب ــم»ســیاتل«آمری فیل

ــید. ــود«رس ــاواردمیش »اژده
ــااجــرای ــاموضــوعازدواجوب ــه»وقتشــه«ب  برنام
نســیم آنتــنشــبکه روی بــهزودی تفتــی کامــران

میرود.
ــد: ــته،میگوی ــتبرجس ــی،گرافیس ــمحقیق  ابراهی
مــنچنــدســالیاســتتدریسنــدارم.پــساز30ســال
ــم ــحمیده ــتموترجی ــینداش ــرفرصت ــس،دیگ تدری
ــه ــهدلیــلشــکلزمان ــهکارهــایخــودمبرســم؛امــاب ب
یــاهــرچیــزدیگــر،هــرچــهجلــوآمدیــم،دانشــجویان
ــد ــرچن ــنتقصی ــدند.ای ــهلانگارترش ــروس راحتطلبت
چیــزاســت.یکــیاینترنــتدمدســتیآســاناســتکــه
آنهــاراتنبــلکــردهوباعــثشــدهدانشــجویانپژوهــش
نکننــد.ازطرفــیتقصیــرماســتکــهشــیوهآمــوزشهنــر
ــه ــدوهفت ــفمیده ــجوتکلی ــهدانش ــهب ــدهک ــدش ب
بعــدازاوکارمیخواهــدوبچههــانیــزکنــارهــمکار
ــباب ــااس ــت.اینه ــهاس ــکنقیص ــنی ــد.ای نمیکنن

تنبلــیروحــیورفتــاریشــدهاســت.

کوتاه اخبار 
آغاز ثبت نام کارگاه های آموزشی 

»مدرسه ادبیات«
ــتان ــیقلمس ــایادب ــزآفرینشه مرک کیمیای وطن
آموزشــی کارگاههــای در فرهنگیتفریحــی ســازمان
ثبتنــام خردادمــاه پایــان تــا ادبیــات« »مدرســه
ــتان ــیقلمس ــایادب ــزآفرینشه ــسمرک ــد.رئی میکن
بــابیــانایــنمطلــبگفــت:»مدرســهادبیــات«،عنــوان
کارگاههــایآموزشــیمرکــزآفرینشهــایادبــیقلمســتان
اســتکــهویــژهدانشآمــوزان10تــا16ســالبرنامهریــزی
مرکــز داشــت: اظهــار رضایــی الهــه اســت. شــده
آفرینشهــایادبــیقلمســتانســازمانفرهنگیتفریحــی
ــا شــهرداریاصفهــاندردوگــروهکاسهــایآموزشــیب
عناویــننمایــشوتحلیــلفیلــم،ادبیــاتکهــن،کنــدوکاو
ــام فکــری،داستاننویســیوبرنامههــایتفریحــیثبتن

میکند.
ویافــزود:عاقهمنــدانبــرایثبتنــامدرایــنکارگاههــای
ــاعاتاداری ــاهدرس ــا31خردادم ــدت ــیمیتوانن آموزش
ــع ــتانواق ــیقلمس ــایادب ــزآفرینشه ــلمرک ــهمح ب
درخیابــانعامــهامینــی،بــاغغدیــر،ســاختمانالغدیــر
ــایآموزشــی ــرد:کاسه ــحک ــد.ویتصری ــهکنن مراجع
مرکــزقلمســتانبــهعنــواندفتــرتخصصــیزبــان
ــهرداری ــیش ــازمانفرهنگیتفریح ــاتفارســیس وادبی
اصفهــانتیرمــاهســالجــاریدرگــروهاولروزهایشــنبه
وچهارشــنبهودرگــروهدومروزهــاییکشــنبهوسهشــنبه

ــزارمیشــود. برگ

بهرام رادان، مشعل دار المپیک شد
بهــرامرادان،بازیگــرســینمایایــران،یکــیازمشــعلداران
المپیــکزمســتانی2018پیونگچانــگخواهــدبــود.
ایــنهــمســابقهداشــتهکــهچهرههــای از پیــش
ــروزدر ــامک ــند.ت ــکباش ــعلدارالمپی ــیمش غیرورزش
المپیــک200۴آتــنمشــعلداربــود،دیویــدبــکامدر
المپیــک2012لنــدن،مشــعلبازیهــارابــهدســت
ــران ــریازای ــهیــکچهــرههن ــتب ــارنوب ــنب گرفــت.ای
رســیدهکــهدریــکمیــدانورزشــیجهانــی،ســفیر
ــتار ــعلداریسوپراس ــودمش ــهمیش ــد.گفت ــرانباش ای
ســینمایایــرانتنهــابخشــیازیــکپــروژهبــزرگ
ــر ــیدیگ ــدایران ــاچن ــیشــدهت اســت؛اوســفیرکمپین
ــد. ــک2018انتخــابکن ــرایمشــعلداریالمپی راهــمب
»سامســونگموبایل«بــهعنــوانحامــیرســمیالمپیــک
ــل ــرایحم ــرادراب ــاراف ــنب ــرایاولی ــگ،ب پیونگچان

مشــعلالمپیــکزمســتانیانتخــابمیکنــد.
ــوانســفیر ــهعن ــران،ب ــرســینمایای ــرامرادان،بازیگ به
ــرایشــرکت ــردمراب ــام ــنانتخــابشــدهت ــنکمپی ای
درایــنرویــدادتاریخــیدعــوتکنــد.رادانبــااشــارهبــه
اینکــهافــرادبزرگــیدرطــولتاریــخمشــعلداربازیهــای
فرصــت »ایــن اینبــارهگفــت: در بودنــد، المپیــک
ــه ــاب ــهت ــرارگرفت ــانق ــارایرانی ــهدراختی ــتک بزرگیس
عنــواننماینــدهایــرانافتخــارحمــلمشــعلالمپیــکرا
داشــتهباشــند.افتخــاریکــهممکــناســتفقــطیکبــار
ــک ــعلالمپی ــفرمش ــد.«س ــودبیای ــهوج ــیب درزندگ
زمســتانی2018ازاولنوامبــرآغــازمیشــودواز17شــهر

ــذرد. ایمنــا ــیمیگ ــرهجنوب ــتانک واس

موسیقی

توضیحات بنیامین بهادری درباره  قطعه »کبیر«
گذشــته، روزهــای در بهــادری بنیامیــن »کبیــر« قطعــه انتشــار
واکنشهــایمختلفــیرادرپــیداشــتودفتــرموســیقیوزارتارشــاد
ــهدر ــنقطع ــهای ــردک ــامک ــرواع ــارهآنمنتش ــهایرادرب ــزاطاعی نی
خــارجازکشــورمنتشــرشــدهومجــوزدفتــرموســیقیرانداشــتهاســت.
ــاموســیقیاجــرا بنیامیــندرایــنقطعــه،دعــای»جوشــنکبیــر«راب
کــردهاســت.بنیامیــنبهــادریدراینبــارهگفــت:مــنپیــشازانتشــار
قطعــه»کبیــر«،ایــناثــررابــرایبســیاریازمســئوالنوافــرادمذهبــی
ــانظــرخواســتم. ــرامفرســتادموازآنه اســمورســمداروشــایاناحت
ــدهای ــهع ــودک ــیب ــلپیشبین ــم.قاب ــپزدی ــمگ ــاه ــاب ــاوباره باره
ــب ــعیدرتخری ــیس ــتوحت ــدگرف ــرگاردخواهن ــناث ــهای ــبتب نس
واتهامزنــیخواهنــدکــرد؛هیچکــسدرایــنچنــدروزنبــودهکــه
ــاایــنقطعــهدیگــرنخواهــد»جوشــن »جوشــنکبیــر«رابشناســدوب

ــد. ــر«رابخوان کبی
ایــنخواننــدهدربخشــیدیگــردرپاســخبــهپرسشــیمبنــیبــراینکــه
واکنــشدفتــرموســیقیدرایــنزمینــهمنطقــیبــودهیــاخیــر،گفــت:
مــنشــرایطمســئوالنفرهنگــیکشــوررادرکمیکنــمکــهعلیــهایــن
ــه. ــکروزجمع ــری ــاعاتآخ ــمدرس ــد.آنه ــادرکردهان ــهص ــربیانی اث
بــههــرحــالحواشــیمختلفــیدرحــولوحــوشایــناثــربــهوجــود
آمــدهوباعــثایــنرفتارهــاشــدهاســت.دوســتانمســئولقصــدیبرای
جــوابدادنبــهمــنمبنــیبــراینکــهایــنقطعــهمجــوزگرفتــهیــانــه

نداشــتند.
مــنایــناثــررادرآمریــکانســاختهام.درایــرانســاختهودوبــاربــرای
ــرای ــدراب ــخهجدی ــرینس ــرتغیی ــاه ــت.ب ــدهاس ــالش ــادارس ارش
ــزجــواب ــیهرگ ــرمفرســتادمونظرشــانراپرســیدم.ول ــرانمحت مدی
درســتینگرفتــموبهتــراگــرقــرارباشــدبگویــم،هیــچجوابــیبــهمــن

ــد. ایســنا ندادن

تئاتر

توقف اجرای نمایش »سه خواهر«
ــه ــیب ــرمحمدحســنمعجون ــناث ــر«تازهتری ــهخواه ــش»س ــراینمای اج
دلیــلایــامعــزاداریمتوقــفشــدوازتاریــخ28خــرداددوبــارهرویصحنــه

خواهــدرفــت.
ــوان ــر«عن ــش»ســهخواه ــروژه،نمای ــنپ ــلازمشــاوررســانهایای ــهنق ب
ــهاز ــرکشــور،اســتک ــردانتئات ــی،کارگ ــرمحمدحســنمعجون ــناث تازهتری
ــرای ــااج ــت؛ام ــهرف ــز«رویصحن ــاخانه»پالی ــرداددرتماش ــخ17خ تاری
ــه ــکهفت ــدتی ــهم ــدرب ــلفرارســیدنشــبهایق ــهدلی ــشب ــننمای ای
متوقــفخواهــدشــدوازتاریــخ28خــرداددوبــارهرویصحنــهخواهــدرفــت.
پیشخریــدبلیتهــایایــناثــرنمایشــیبــرایهفتــهآینــدهدرســایتهای
ــه ــهب ــامراجع ــاینمایشــیب ــههنره ــدانب ــازشــدهوعاقهمن ــیآغ اینترنت
ــداری ــر«راخری ــش»ســهخواه ــاینمای ــدبلیته ــط،میتوانن ســایتمرتب
ــان،ازگیشــه ــرایمخاطب ــتب ــدحضــوریبلی ــکانخری ــنام ــد.همچنی کنن

تماشــاخانهموجــوداســت.
ــر ــناث ــرای ــی،بازیگ ــدعاقبت ــفرمحم ــلس ــهدلی ــزارشب ــنگ ــرای ــاب بن
نمایشــی،محمدحســنمعجونــیبــهمــدتیــکهفتــهازتاریــخ28خــرداد
بــهجــایاورویصحنــهخواهــدرفــتوشــخصکارگــردان،ایفاگــریکــیاز
نقشهــاینمایشــنامهمعــروفآنتــوانچخــوفخواهــدبــود.بازیگرانــیکــه
درایــننمایــشبــهایفــاینقــشمیپردازنــدازچهرههــایمطــرحدرحــوزه
ــری ــدهتئات ــانشناختهش ــانجوان ــاازمی ــدادیازآنه ــتندوتع ــرهس تئات
برگزیــدهشــدند.نمایــش»ســهخواهــر«،تازهتریــناثــرنمایــشگــروهتئاتــر
لئــومحســوبمیشــودوهــرشــبدرســاعت21و30دقیقــهدرتماشــاخانه

پالیــزرویصحنــهمــیرود.
ــینیان ــینحس ــان،حس ــعیدچنگیزی ــکار،س ــاجدی ــدی،فریب ــینامی حس
ــجره،آوا ــادش ــرابی،می ــرازس ــام،ف ــیس ــارحیم ــی،پوری ــادرگاه آناهیت
ــی،محمدحســن ــهمیدان ــان،فرزان شــریفی،محمــدعاقبتــی،بهآفریــدغفاری
معجونــیوســیاوشالبخشــینائینــی،بازیگــرانایــننمایــشهســتند.مهــر

سینما

فرهاد قائمیان به »نامحرم ها« پیوست
افشــینشــرکتازپیوســتنفرهــادقائمیــانبــهتازهتریــناثــرشبــاعنــوان

»نامحرمهــا«وآغــازفیلمبــرداریایــنفیلــمازمردادمــاهخبــرداد.
افشــینشــرکت،کارگــردانســینما،دربــارهآخریــنوضعیــتفیلــمســینمایی
ــا ــرازآنه ــه5نف ــیداردک ــراصل ــم،6بازیگ ــنفیل ــت:ای ــا«گف »نامحرمه
نقــشاولهســتند.»نامحرمهــا«،روایتگــرداســتانزندگــی2خانــوادهاســت

ــد. ــازیمیکن ــانب ــدریکــیازخانوادههــارافرهــادقائمی کــهنقــشپ
ویافــزود:همانطــورکــهگفتــمایــنفیلــمروایتگــرداســتانزندگــی
ــی ــاراصل ــامافســانهب ــان ــاب ــیازخانوادهه ــادریک ــهم ــوادهاســتک 2خان
ــاهــم ــدهاوب ــهدوشمیکشــدوگذشــتهوآین کشــمکشهایداســتانراب
ــه ــودراگرفت ــتخ ــدرکوکال ــازهم ــهت ــریداردک ــود.اودخت ــاممیش ادغ
ــدندورانســربازیخــوداســت.از ومــادرپســریاســتکــهدرحــالگذران
طرفــیهمســرافســانهدرمالــزیزندگــیمیکنــدودرآنجــابــهکارلولهکشــی
ــده ــرعه ــوادهب ــمخان ــامتصمیمگیریهــایمه ــمتم ــنفیل ــردازد.درای میپ
افســانهاســت.حتــیرفتــنهمســرشبــهخــارجازکشــورواقامــت20ســاله

اودرمالــزیبــهدلیــلتصمیــماوســت.
شــرکتعنــوانکــرد:علیرضــابرازنــدهفیلمبــردارایــناثــراســت؛امــابــاتوجــه
بــهاینکــهایــنروزهــامشــغولفیلمبــردارییــکفیلــماســت،منتظریــمتــا
ــهپایــانبرســدوســپسمــاپیشتولیــد»نامحرمهــا« کارشدرآنفیلــمب

رادراواخــرخردادمــاهآغــازکنیــم.
پیشتولیــدبــهمــدتیــکمــاهبــهطــولمیانجامــدوســپسدرمردادمــاه
فیلمبــرداریراآغــازمیکنیــم.ایــنراهــمبایــدعنــوانکنــمکــهمحمدرضــا
دلپــاکبــهعنــوانطــراحصــداوصداگــذاردرایــناثــربــامــابــههمــکاری

میپــردازد.
ایــنکارگــردانعنــوانکــرد:همــهصحنههــای»نامحرمهــا«درتهــران
فیلمبــرداریمیشــودوموضــوعایــنفیــمبســیاربکــروبدیــعوجســارتآمیز
اســتوامیــدوارمبتوانــدبــامخاطبــانهــمارتبــاطبرقــرارکنــد.خبــر فارســی
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دســتمزدهاینجومــیدرســینما،موضوعــی
ــیاری ــانبس ــانومخالف ــهموافق ــتک اس

دارد.
هــرچنــدهمــوارهتعــدادمخالفــانبــرتعــداد
امــا دارد، محسوســی برتــری موافقــان
آنهــاکــهدســتمزدنجومــیراحــقبازیگــر
ــاع ــلدف ــیقاب ــرایخــوددالیل ــد،ب میدانن

ــد. دارن
ظهــور دالیــل بــه گــزارش ایــن در
دســتمزدهاینجومــیونظــراتموافقــانو
مخالفــانایــنموضــوعخواهیــمپرداخــت.

ظهور دستمزدهای نجومی
رابطــه توانایــی، و و دســتمزد رابطــه
ــه ــرچ ــهه ــیاینک ــت؛یعن ــتقیمیاس مس
فــردتوانمندیهــایبیشــتریداشــتهباشــد
ــت ــتریدریاف ــتمزدبیش ــددس ــابای قاعدت

ــد. کن
ــردن ــرگرمک ــرایس ــاب ــیتنه ــینمازمان س
مــردمایجــادشــد.درآنزمــانفیلمهــا
تنهــابرداشــتیاززندگــیعــادیمــردمبــود
وخبــریازداســتانوبــهدنبــالآنبــه

دلیــلنبــودبازیگــر،خبــریهــمازپرداخــت
ــنســالهای ــیدراولی ــود؛حت دســتمزدنب
ــل ــهدلی ــزب ــتانینی ــایداس ــدفیلمه تولی
شناختهشــده چنــدان بازیگــران اینکــه
پرداخــت اندکــی دســتمزدهای نبودنــد،
ســتارههای ظهــور بــا امــا میشــد؛
ســینمایصامــت،بحــثپرداخــتدســتمزد

هــمجدیتــرشــد.
بازیگــرانمطــرحوکســانیکــهمــردمبــرای
ــیدند ــفمیکش ــینماهاص ــاندرس دیدنش
دســتمزدهایبیشــتریدریافــتمیکردنــد.
ســینمایهالیــوودبــهعنــواناولیــنصنعــت
آغازکننــده جهــان فیلــم تولیــد رســمی

ــود. ــیب ــتمزدهاینجوم ــتدس پرداخ
جــذب بــرای کمپانیهــایهالیــوودی
ــد ــتبودن ــمدررقاب ــاه ــرحب ــرانمط بازیگ
ــتهــمســطحدســتمزدهارا ــنرقاب وهمی
ــوود ــههالی ــیک ــاازآنجای ــرد؛ام ــاالمیب ب
بــراســاساقتصــادبنــاشــدهبــود،ازهمــان
ابتــداســازوکارهایپرداخــتدســتمزدکامــا
ــل ــازارعم ــرب ــمب ــادحاک ــایاقتص ــرمبن ب

میکــرد.
کمپانیهــایهالیــوودیمبالــغکانــیرا

بــرایفیلمهــایخــودخــرجمیکردنــد
امــاکارشــانیــکمنطــققابــلدرکداشــت
ــتر. ــروشبیش ــلف ــتردرمقاب ــرجبیش خ
ــرهالیــوودحاکــم ــوزهــمب ایــنمنطــقهن
ــا وپرداختهــاینجومــیدســتمزدها،کام
بــراســاسپیشبینــیفــروشاســت.
اگرچــهایــنســرمایهگذاریماننــدهــر
باالیــی ریســک دیگــری ســرمایهگذاری
ــت ــنصنع ــانای ــرورصاحب ــهم ــاب دارد،ام
ــا ــهدســتمزدهاراب ــدکــهچگون ــادگرفتهان ی
فــروشودیگــرهزینههــایخــودهماهنــگ
کننــدوبــههمیــندلیــلهــمایــنصنعــت
ــت. ــودهاس ــقب ــدوپررون ــوارهپردرآم هم
ظهــوردســتمزدهاینجومــیدرســینمای
از پیــش فیلمفارســیهای بــه ایــران

بازمیگــردد. انقــاب
ــران ــنبازیگ ــتمزدای ــددس ــرچن ــهه البت
ــمدر ــازه ــاب ــود،ام ــاالب ــودب ــانخ درزم
مقایســهبــافــروشفیلمهــارقمــیمنطقــی

ــد. ــابمیآم ــهحس ب
انقــاب از پــس آغازیــن ســالهای در
اســامیدیگــرخبــریازســتارههانبــود
رقمهــای زمــان آن بازیگــران معــدود و
ــد. ــتمیکردن ــادریاف ــرایفیلمه ــیب اندک
درواقــعوضعیــتجنــگومعضــاتآن
زمــان،باعــثشــدهبــودســینمارونــق
چندانــینداشــتهباشــدونبــودپــول،اجــازه
پرداخــتدســتمزدهاینجومــیرانمــیداد؛
امــابــاظهــورنســلجدیــدســتارههای
دســتمزد کمکــم ،70 دهــه از ســینما
ــن ــهســینماجــداشــدوای ســتارههاازبدن
ــد.هــر ــولبیشــتریدریافــتکردن ــرادپ اف
ــود؛ ــاالنب ــدانب ــمچن ــامه ــنارق ــدای چن
زیــراهمیــنحــاالشــاهدهســتیمکــه
ــهســختی ــانب بســیاریازبازیگــرانآنزم
تنهــا آنهایــیکــه و میگذراننــد روزگار
حرفــهبازیگــریرابلــدبودنــد،امــروزحــالو

روزخوبــیندارنــد.
ســالهای بایــد را 80 دهــه دوم نیمــه
نجومــی دســتمزدهای پرداخــت شــروع
دانســت.ازایــندورهبــهبعــددســتمزد
ــش ــیافزای ــرزیباورنکردن ــهط ــتارههاب س

ــت. یاف
اگــرروزگاریبازیگــریبــرایبــازیدریــک
ــا ــاســهمــاهحــدود2ت فیلــمدرطــیدوت
میگرفــت دســتمزد تومــان میلیــون 3

بــهیکبــارهایــنرقــمبــه15تــا20میلیــون
ــا ــدت ــنرون ــرد.ای ــداک ــشپی ــانافزای توم
آنجــاادامــهیافــتکــهحــاالرقــمدســتمزد
بعضــیبازیگــراندرســینمایایــرانبیــش
ــاه ــکم ــرایی ــاب ــانتنه ــونتوم 200میلی

ــرداریاســت. فیلمب
اختــاف200برابــریدســتمزدایــنبازیگران
بــامــردمعــادی،اختافــیاســتکــهحتــی

درهالیــوودهــمدیــدهنمیشــود.
مخالفان

همانگونــهکــهگفتیــمایــنپرداختهــا
ــاندو ــنمخالف ــانبســیاریدارد.ای مخالف
دلیــلعمــدهرابــرایمخالفــتخــودبــاایــن

ــد. ــوانمیکنن ــتمزدهاعن دس
فاصلــه مطرحشــده دلیــل اولیــن
بســیارزیــادایــندســتمزدهابــامــردم
ــن ــدای ــروهمعتقدن ــنگ ــت.ای ــادیاس ع
پرداختهــاباعــثبــهوجــودآمــدنشــکاف
ــن ــیعمیــقدرجامعــهمیشــودوای طبقات
شــکافهــممشــکاتبســیاریرابــهوجــود

خواهــدآورد.
ســینما اصــوال اینکــه هــم دوم دلیــل
درایــران،هنــوزیــکصنعــتنیســتو
از زیــادی بخــش دســتمزدها پرداخــت
هزینــهفیلمهــارابــهخــوداختصــاصداده
اســت.ایــنپرداختهــاباعــثمیشــود
هزینههــا از بســیاری از تهیهکننــدگان
هزینــه عوامــل، دیگــر دســتمزد ماننــد
ــدو ــیو...بکاهن ــایفن لوکیشــن،هزینهه
ــارضعیــف ــدآث ــنکارنتیجــهایجــزتولی ای

ــدارد. ن

ــم ــدفیل ــهتولی ــیهزین ــن،وقت ــارای درکن
ــارکمتــریســاختهمیشــود ــاالباشــد،آث ب
ــداد ــکاریتع ــثبی ــر،باع ــارکمت ــنآث وای

زیــادیازافــراددرگیــربــاســینمامیشــود.
موافقان

ــدحضــور ــانمعتقدن ــرموافق درســویدیگ
ــتر ــروشبیش ــرایف ــیب ــتارههاتضمین س
بــودهووجــودایــنافــرادبــرایســینماالزم

وضــروریاســت.
ایــنافــرادمعتقدنــدســینمایبــدونســتاره
ــه ــهشکســتاســتواگــرمــاب محکــومب
دنبــالفــروشزیــادوکشــاندنمــردم
بــهســینماهاهســتیم،ناگزیــربایــدبــه
درخواســتدســتمزدزیــادســتارههاتــن

ــم. دهی
صنعت سینما

هــمموافقــانوهــممخالفــاندریــکنقطــه
اشــتراکدارنــدوآنرونــقسینماســت.
ایجــاد باعــث میتوانــد ســینما رونــق
رشــدفرهنگــیجامعــهشــود.درکنــارایــن
بــرای ماننــدســینمامیتوانــد صنعتــی
ــد. ــادکن ــغلایج ــرش ــزارنف ــزارانه ه

ســینمایایــرانامــاهنــوزبــاتبدیــلشــدن
بــهصنعــتفاصلــهدارد.

بازیگــری اگــر هالیــوود ســینمای در
ــوندالر ــاص70میلی ــمخ ــکفیل ــرایی ب
دریافــتمیکنــد،آنفیلــمبــافــروش
ــیحــدود600–700 ــیدســتکمرقم جهان
میلیــوندالرفــروشراتجربــهمیکنــد.
ــوال ــرانمعم ــتمزدبازیگ ــن،دس ــارای درکن
ــیاز ــت.بخش ــیاس ــلمختلف ــععوام تاب
ــوالازســویاسپانســرهای دســتمزدهامعم
ــار ــرانپرداخــتمیشــود.درکن ــنبازیگ ای
آنبخشــیازدســتمزدبازیگــرانهــممنــوط

ــود. ــممیش ــاالیفیل ــروشب ــهف ب
ــوال ــتمزدهامعم ــندس ــاای ــزاینه ــهج ب
بــرایفیلمهــایپــرخــرجهزینــهمیشــود
وهمــانبازیگــردرفیلمــیدیگــررقمــیدر
حــدچنــدصــدهــزاردالردریافــتمیکنــد.
رابطــه مــا کلــیدرســینمای بــهطــور
دســتمزدســتارههابــاهزینــهســاختفیلــم،
ــههمیــندلیــل رقمــیمنطقــینیســتوب
هــمفیلمهــایبــاکیفیــتبــااســتانداردهای
ــهنــدرتســاخته جهانــیدرســینمایمــاب
ــال ــهدنب ــرب ــراناگ ــینمایای ــود.س میش
ــرنگرشــی ــدتغیی ــیاســت،بای ــدجهان رش
کلــیرادردســتورکارخــودقــراردهــدو
اصــاحشــیوهدســتمزدها،میتوانــداولیــن

ــد. ــنراهباش گامدرای

ــااجــراییــکنمایــشکمــدی ــنشــبهاب ــدیای ــرعب اکب
دریــکمجتمــعفرهنگیورزشــی،میزبــانعاقهمندانــش
ــدیاز ــرعب ــدســالگذشــتهاکب ــهدرچن ــیک اســت.درحال
تــاشوبرنامهریــزیبــرایحضــورپررنگتــردرعرصــه
ــا ــیب ــمنمایش ــله ــالقب ــردودوس ــتمیک ــرصحب تئات
نــام»رســتورانعمواکبــر«اجــراکــرد،ازابتــدایمــاهرمضــان
دوبــارهنمایــشدیگــریرابــهصحنــهبــردهکــهآنراکارگردانی
ــه ــوردارد.البت ــمدرآنحض ــره ــوانبازیگ ــهعن ــدوب میکن
ــه ــورک ــراش«همانط ــرودخت ــشاکب ــدی»م ــشکم نمای
ازاســمشپیداســت،جــزواجراهــای»تئاتــرآزاد«محســوب
ــود میشــود؛چــونخــودعبــدیهــمپیــشازایــنگفتــهب
ــا ــالاجــراینمایشهایــیشــاداســتت ــهدنب کــهبیشــترب
ــن ــودآورد.ای ــهوج ــبب ــرایمخاط ــیراب ــاتمفرح لحظ
تئاتــرال«و بازیگــرســینماکــهدرنمایشهــای»بنــگاه

ــن ــود،همچنی ــردهب ــازیک ــر«هــمب ــورتئات ــا،آکت ــرآق »اکب
ــود:»همیشــهدوســتداشــتمودارم دراظهارنظــریگفتــهب
ــرایکار ــمب ــوژههاییراه ــهس ــموهمیش ــازیکن ــرب تئات
ــی ــرایران ــهتئات ــهوگرایشــمب ــاعاق ــردارم؛ام ــردنمدنظ ک
وتئاتــراللــهزاریقدیمــیاســتوخیلــیبــاتئاترهــایآوانگارد

یــاروشــنفکریارتبــاطبرقــرارنمیکنــم.«
اکبــرعبــدیدرنمایــش»مــشاکبــرودختــراش«،داســتان
مــشاکبــریراروایــتمیکنــدکــهمیخواهــددخترانــشرا

شــوهردهــد؛ولــیعزرائیــلبــهســراغشمیآیــد.
درایــننمایــشعــاوهبــرعبــدی،ارژنــگامیرفضلــی،ســاناز
ــد. ــازیمیکنن ــیب ــفیعنیاوآزادهکرم ــامرهش ــماواتی،س س
ایــننمایــشکمــدیکــهتــا18شــهریورماهنوبــتاجــرادارد
درمجتمــعفرهنگیورزشــیدزاشــیبوازســاعت21و30

دقیقــهبــهمــدت90دقیقــهرویصحنــهمــیرود. ایســنا

ــدی ــایکم ــردانمجموعهه ــندهوکارگ ــی،نویس ــهابعباس ش
دربــاره»شــکرآباد3«بیــانکــردکــهایــنســریالقــراراســتاز
اواســطتیرمــاهواردتولیــدشــود.شــهابعباســیدربارهســاخت
ــرد: ــانک ــدآنبی ــدتولی »شــکرآباد3«درشــبکهنســیمورون
فعــادرحــالپیشتولیــدایــنمجموعــههســتیموتاکنــون15

قســمتازفیلمنامــهســریالآمــادهشــدهاســت.
ــحداد: ــکرآباد«توضی ــلاز»ش ــنفص ــراتای ــارهتغیی ویدرب
ســاختارمجموعــهدرایــنفصــلبیشــترســریالیشــدهاســت
ــم. ــاتبیشــترتوجــهکنی ــهجزئی ــمب ــنســعیکردی وهمچنی
ــاع ــلدف ــکرآباد3«کاریقاب ــه»ش ــتک ــناس ــاای ــاشم ت
باشــد؛اگرچــهفصلهــایقبــلهــمبــاتوجــهبــهبــرآوردیکــه

ــود. ــلدفــاعب داشــتند،قاب
ایــنکارگــردانمجموعههــایکمــدیاضافــهکــرد:مــادرفصــل
ســوم»شــکرآباد«ازبازیگــرانچهــرهوشناختهشــدهخانــموآقا

بهــرهمیگیریــم.عباســیدربــارهکیفیــتســاختایــنســریال
ــان ــد،بی ــیازآبدربیای ــدرکارخوب ــدچق ــرمیکن ــهفک واینک
کــرد:مــنپیــشازایــنهــمکارهــایداســتانیزیــادیانجــام
دادهاموچندیــنتلهفیلــمســاختهام؛امــاپــسازســاخت
ــمکار ــمآیت ــهاس ــم،ب ــدکردی ــرکاریتولی ــازار«ه ــدهب »خن
شــناختهشــدیم؛درحالــیکــهکارآیتمــیخیلــیهــمســخت
ــد ــاگفتن ــشازآنخیلیه ــهپی ــرد:البت ــهک ــت.ویاضاف اس
نمیتوانیــدآیتــمبســازیدومــاســاختیموگرفــت.اگــرازمهــران
مدیــریکــهاســتادایــنکاراســت،بپرســید،متوجــهمیشــوید
ــردان ــنکارگ ــت.ای ــختاس ــاس ــاختنواقع ــیس ــهآیتم ک
وبازیگــردرپایــاندربــارهاینکــهچــهزمانــیواردمســیرتولیــد
میشــوند،گفــت:مــامجموعــهرادرشــهرکغزالــیمیســازیم
وچــونآنجــادرزمســتانســردمیشــود،کارمــانراازاواســط

تیــرشــروعمیکنیــمتــابــهزمســتاننخوریــم.مهــر

تولید »شکرآباد ۳« از اواسط تیرماه»مش اکبر و دختراش« به روایت اکبر عبدی

،،
دنبــال  بــه  اگــر  ایــران  ســینمای 
رشــد جهانــی اســت، بایــد تغییــر 
دســتورکار  در  را  کلــی  نگرشــی 
خــود قــرار دهــد و اصــاح شــیوه 
دســتمزدها، می توانــد اولیــن گام 

باشــد راه  ایــن  در 
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نگاهی به دستمزدهای نجومی در سینما

وقتی پای پول در میان است

ا�ن �ن ا�ب ک�ت

تئاتر وجود ندارد
نویسنده ژاک نیشه

مترجم مهستی بحرینی
قیمت 6000 تومان

نشر فرهنگ جاوید
               

عصر من
نویسنده اوسیپ ماندلشتام

مترجم فرید قدمی
قیمت 8500 تومان

نشر مانیا

معنا در هنرهای تجسمی
نویسنده آروین پانوفسکی

مترجم ندا اخوان اقدم
قیمت 13500 تومان

ناشر چشمه



11 و حوادثامروز سه شنبه 23 خردادماه 1396 - سال سوم - شماره 451 روزنامه اجتماعی  کوتاه اخبار 
مدیر عامل سازمان انتقال خون:
نیاز به خون همیشگی است

مدیــر عامــل ســازمان انتقــال خــون بــا اشــاره بــه شــعار 
روز جهانــی اهداکننــدگان خــون، مبنــی بــر »نیــاز بــه خــون 
همیشــگی اســت،  اهداکننــده مســتمر بمــان«، گفــت: طبق 
ــه  ــی س ــده، ط ــام ش ــم انج ــران ه ــه در ای ــه ای ک مطالع
 B ،C ــت ــت هپاتی ــوارد مثب ــد م ــته، ۷۵ درص ــال گذش س
ــه نــدرت  ــوده اســت و ب ــار اول ب و HIV در اهداکننــدگان ب
چنیــن مــوارد مثبتــی را در اهداکننــدگان مســتمر مشــاهده 

کرده ایــم. 
دکتــر علی اکبــر پورفتــح هللا بــا بیــان اینکــه مــا در آســتانه 
روز جهانــی اهداکننــدگان خــون هســتیم  گفــت: بــر 
اســاس پیشــنهاد ســازمان بهداشــت جهانــی ۲۴ خردادماه 
روز جهانــی اهداکننــدگان خــون اســت و در سراســر دنیــا 
بــرای تجلیــل از اهداکننــدگان خــون، ایــن مراســم را 
برگــزار می کننــد. بــر ایــن اســاس شــعار امســال ســازمان 
بهداشــت جهانــی بــرای ایــن روز ایــن اســت کــه »نیــاز بــه 

خــون همیشــگی اســت،  اهداکننــده مســتمر بمــان.« 
ــاش  ــی ت ــت جهان ــازمان بهداش ــه س ــان اینک ــا بی وی ب
ــن  ــتمر را در بی ــون مس ــدای خ ــگ اه ــه فرهن ــد ک می کن
ــد  ــترش ده ــان گس ــر جه ــون در سراس ــدگان خ اهداکنن
ــات  ــر اســاس مطالع ــه ب ــن اســت ک ــت ای ــزود: واقعی اف
انجام شــده، خونــی کــه اهداکننــدگان مســتمر هدیــه 
محســوب  دنیــا  در  خــون  ســالم ترین  می کننــد، 
ــای الزم  ــا آزمایش ه ــراد باره ــن اف ــه ای ــرا ک ــود؛ چ می ش
ــه  ــد و ب ــای الزم را دیده ان ــد، آموزش ه ــام می دهن را انج

ــنا ــد. ایس ــاد دارن ــی اعتق خودمراقبت

 هدایت تحصیلی دانش آموزان 
پس از اعالم نتایج خردادماه

معــاون آمــوزش متوســطه وزیرآمــوزش و پــرورش از 
انجــام هدایــت تحصیلــی بافاصلــه پــس از اعــام نتایــج 

ــر داد.  ــاه خب ــات خردادم امتحان
علــی زرافشــان بــا اشــاره بــه موضــوع هدایــت تحصیلــی 
اظهــار کــرد: دانش آمــوزان پایــه نهــم، پــس از اعــام 
نتایــج امتحانــات خردادمــاه نســبت بــه تکمیــل فرم هــای 

ــه هدایــت تحصیلــی اقــدام کننــد.  ــوط ب مرب
ــم   ــای هفت ــرات پایه ه ــم از نم ــی، اع ــرد تحصیل وی عملک
هشــتم و نهــم را مــاک انتخــاب رشــته دانســت و افــزود: 
ــد گذشــته  ــی همانن ــت تحصیل ــد هدای در دســتورکار جدی
بــرای ورود بــه رشــته های مدنظــر، حداقــل نمره هایــی در 
بعضــی دروس در نظــر گرفتــه شــده اســت؛ بنابرایــن بــرای 
رشــته هایی ماننــد علــوم تجربــی، ریاضــی، علــوم انســانی، 
ــای  ــش در گرایش ه ــاخه کارودان ــه ای و ش ــی و حرف فن
صنعــت و کشــاورزی، دانش آمــوز بایــد در بعضــی دروس 
متناســب بــا رشــته مدنظــر، حداقــل نمــره تعیین شــده را 
کســب کنــد؛ وگرنــه ثبت نــام او در اولویت هــای چهارگانــه 

ــرد.  ــورت می گی ص
زرافشــان تصریــح کــرد: بــا توجــه بــه اعــام زمــان 
ــر  ــود ام ــی می ش ــاه، پیش بین ــات خردادم ــج امتحان نتای
ــه طــور کامــل انجــام                       ــاه ب ــا ۱۵ تیرم ــی ت ــت تحصیل هدای

شــود. آمــوزش و پــرورش

گزارش
از سوی رئیس قوه  قضائیه صورت 

گرفت:
اعطای مرخصی ۱۵ روزه به زندانیان 

در لیالی قدر
ــه  ــنامه ای ب ــدور بخش ــا ص ــی ب ــی الریجان ــت هللا آمل آی
واحدهــای قضایــی و دادســراهای سراســر کشــور 
دســتور داد تــا بــه زندانیــان محکــوم بــا رعایــت شــرایط 
ــود.  ــی داده ش ــبت ۱۵ روز مرخص ــن مناس ــذ تأمی و اخ

ــد: ــد ش ــا خواه ــن گروه ه ــامل ای ــی ش ــن مرخص ای
الف - زندانیان محکوم به حبس

۱( محکومیــن بــه حبــس ابــد بــه شــرط تحمــل حداقــل 
ــال حبس. ۵ س

۲( محکومیــن بــه حبــس بیــش از ۱۰ ســال بــه شــرط 
تحمــل حداقــل یــک ســال حبــس.

ــا ۱۰ ســال بــه شــرط  ۳( محکومیــن بــه حبــس از ۵ ت
تحمــل شــش مــاه حبــس.

۴( محکومیــن بــه حبــس از یــک ســال تــا ۵ ســال بــه 
شــرط تحمــل حداقــل دو مــاه حبــس.

۵( محکومیــن بــه حبــس کمتــر از یکســال بــه شــرط 
تحمــل حداقــل یــک مــاه حبــس.

تبصــرهـ  بــه محکومیــن بــه حبــس یــا حبــس و جــزای 
نقــدی کــه باقی مانــده محکومیــت آن هــا کمتــر از 
ــا  ــه آزادی اعط ــی ب ــاه باشــد، مرخصــی منته شــش م

می شــود.
ب - زندانیان محکوم به جزای نقدی

باقی مانــده  نقــدی کــه  بــه جــزای  ۱( محکومیــن 
ــون  ــا بیــش از یکصــد و بیســت میلی ــت آن ه محکومی
ریــال باشــد، بــه شــرط تحمــل حداقــل دو مــاه حبــس.

۲( محکومیــن بــه جــزای نقــدی کــه باقی مانــده 
ــا  ــال ت ــون ری ــاد میلی ــش از هفت ــا بی ــت آن ه محکومی
یکصــد و بیســت میلیــون ریــال باشــد، بــه شــرط تحمل 

ــس. ــاه حب ــک م ــل ی حداق
نقــدی کــه  جــزای  بــه  محکومیــن  بــه  ـ  تبصــره 
باقی مانــده محکومیــت آن هــا تــا هفتــاد میلیــون ریــال 
باشــد مرخصــی منتهــی بــه آزادی اعطــا می شــود.

 ج - محکومین جرائم غیرعمدی 
و محکومین مالی

 زندانیانــی کــه بــه لحــاظ عجــز از پرداخــت دیــه 
در جرائــم غیرعمــد بازداشــت هســتند و همچنیــن 
ــدت  ــر از م ــی، صرف نظ ــای مال ــدگان محکومیت ه دارن
اقامــت در زنــدان از مرخصــی موضــوع ایــن بخشــنامه 

ــود. ــد ب ــوردار خواهن برخ
ــه  ــد ک ــن بن ــوع ای ــن موض ــاره محکومی ــره ـ درب تبص
ــان  ــه در زم ــتند، چنانچ ــدد هس ــاکی های متع دارای ش
بهره منــدی از مرخصــی یــا تمدیــد آن، موفــق بــه اخــذ 
رضایــت برخــی از شــاکیان شــوند، تمدیــد دوبــاره 
ــاکیان  ــایر ش ــت از س ــذ رضای ــور اخ ــه منظ ــی ب مرخص

ــت. ــع اس بامان

کوتاه حوادث 
 هالکت ۴ نفر از اشرار مسلح 

در هرمزگان
فرمانــده انتظامــی اســتان هرمــزگان از کشــف مقادیــری 
مــواد منفجــره و اســلحه جنگــی پــس از درگیــری عصــر 
روز یکشــنبه مامــوران پلیــس بــا اشــرار خبــر داد. ســردار 
عزیــزهللا ملکــی گفــت: در پــی انجــام اقدامــات اطاعاتی و 
رصــد اخبــار موجــود مبنــی بــر تحــرک گــروه اشــرار مســلح 
پیگیــری  هرمــزگان،  اســتان  شــرقی  بخش هــای  در 
ــت  ــس امنی ــتورکار پلی ــژه در دس ــورت وی ــه ص ــوع ب موض

عمومــی اســتان قــرار گرفــت. 
ــی  ــی، اطاعات ــای عملیات ــرای طرح ه ــا اج ــزود: ب وی اف
 و شناســایی فنــی و پیچیــده و مراقبــت دقیــق تــردد 
و تحــرکات ایــن افــراد، مامــوران جــان بــر کــف پلیــس در 
کوه هــای اطــراف شهرســتان رودان بــا تیــم ۴ نفــره از ایــن 
اشــرار مواجــه شــدند و پــس از درگیــری مســلحانه همــه 

آنــان را بــه هاکــت رســاندند. 
ــن  ــی از ای ــرد: در بازرس ــح ک ــی تصری ــام انتظام ــن مق ای
ــی، ۱۱۲  ــلحه جنگ ــه اس ــداد ۴ قبض ــده تع ــراد کشته ش اف
ــا  فشــنگ جنگــی، مقادیــری مــواد منفجــره و پرچمــی ب

گام نیــوز ــد.  ــف ش ــش کش آرم داع

 نجات زندانی محکوم به قصاص 
از طناب دار

ــدان  ــژه زن ــوزه ۱۵۶ وی ــای ح ــش اعض ــاش و کوش ــا ت ب
ــد  ــب ش ــول جل ــای دم مقت ــت اولی ــدان، رضای ــهر هم  ش
 و متهــم محکــوم بــه قصــاص از طنــاب دار رهایــی 

یافت. 
قاســمی، رئیــس ایــن شــعبه، بــا اعــام ایــن خبــر گفــت: 
ــزار  ــده برگ ــاکیان پرون ــور ش ــا حض ــددی ب ــات متع جلس
کردیــم کــه خوشــبختانه در نهایــت رضایــت ایــن عزیــزان 
ــی  ــه زندگ ــاره ب ــاص دوب ــه قص ــوم ب ــد و محک ــب ش جل

ــت. میــزان بازگش

 خروج از جاده 
مرگ راننده پژو را رقم زد

رئیــس پلیــس راه اســتان اصفهــان از واژگونــی یــک 
دســتگاه ســواری پــژو پــارس در محــور نجف آباد-فوالدشــهر 
ــار  ــر داد. حســین پورقیصــری اظه ــده آن خب ــوت رانن و ف
کــرد: مامــوران پلیــس راه »اصفهان-شــهرکرد« از واژگــون 
شــدن یــک دســتگاه ســواری پــژو در محــور »نجف آبــاد-

فوالدشــهر« مطلــع و بــه محــل اعــزام شــدند. 
ــی  ــه رانندگ ــن حادث ــر ای ــفانه در اث ــه داد: متاس وی ادام

ــت داد.  ــود را از دس ــان خ ــارس ج ــژو پ ــده پ رانن
ــط  ــی توس ــه رانندگ ــن حادث ــوع ای ــت وق ــزود: عل وی اف
ــدم  ــت ع ــه عل ــاده ب ــروج از ج ــه، خ ــان مربوط کارشناس
توانایــی راننــده در کنتــرل وســیله نقلیــه به علــت تخطی از 
ســرعت مطمئنــه اعــام شــده اســت. ســرهنگ پورقیصری 
در پایــان از راننــدگان خواســت بــا ســرعت مجــاز و مطمئنــه 
و توجــه کامــل بــه جلــو و اطــراف رانندگــی کننــد تــا شــاهد 

ــه حــوادث جــاده ای نباشــیم. ایمنــا ــوع این گون وق

کنش    وا

معاون تشخیص و پیشگیری سازمان 
آموزش و پرورش استثنایی   

اگر بعد از سنجش تخصصی مشخص شود که دانش آموز 
باید در مدارس ویژه تحصیل کند، به ادارات استثنایی 

استان ها معرفی می شود و کار ثبت نام او در این مدارس 
انجام خواهد شد. در مدارس استثنایی حمایت های 

بیشتری از دانش آموزان انجام می شود؛ به عنوان مثال اگر 
دانش آموز کم بینا به کتاب درشت خط یا بریل نیاز داشته 
باشد، در اختیارش قرار می گیرد و معلمان این مدارس 

افرادی هستند که با این دانش آموزان و مشکاتشان آشنا 
هستند.

جانشین فرمانده نیروی انتظامی   
طرح دریا در سه استان گلستان، گیان و مازندران از ۳۱ 

خردادماه آغاز و تا ۳ مهرماه ادامه دارد. در این طرح  بیش 
از ۵ هزار نیرو به  کار گرفته می شوند؛ همچنین فرماندهان 
انتظامی استان ها با همکاری پلیس های تخصصی به ویژه 
فرماندهی مرزبانی و دریابانی این طرح را اجرا می کنند. 
تمامی غرق شدگان در سال گذشته در خارج از محدوده 

طرح دریا و مناطق ممنوعه شنا غرق شده اند که ۷۲ درصد 
از این غرق شدگان را افراد غیر بومی تشکیل داده اند.

مدیر عامل صندوق بیمه اجتماعی 
کشاورزان   

در حال حاضر از مجموع ۶ میلیون خانوار جامعه هدف 
ما در کشور، تنها یک میلیون و ۵۰9 هزار خانوار تحت 

پوشش صندوق هستند. از این تعداد عاوه بر ۲۵۰ هزار 
نفر تا پایان سال 9۶، تعداد ۵۰ هزار نفر دیگر نیز از قانون 
جدید برخوردار و بازنشسته پیش از موعد خواهند شد. 

این طرح ۴ هزار میلیارد تومان برای دولت بار مالی دارد که 
خوشبختانه دولت این مبلغ را تأمین کرده است.

معاون منابع انسانی وزارت آموزش و 
پرورش   

با توجه به موفقیت برگزاری دوره های ضمن خدمت 
الکترونیک، تصمیم بر این شده که در سال تحصیلی 

9۷-9۶ بخشی از دوره ها در این پایه تحصیلی به صورت 
الکترونیکی باشد که پیش نویس بخشنامه آن آماده و 

 برای نهایی شدن به کمیته مستندسازی ارسال شده 
است. 

بعضی از دوره های ضمن خدمت معلمان در دوره تحصیلی 
یازدهم نیز به صورت تأمین مدرسی و تعدادی از دروسی 

که نیاز به کارگاه و آزمایشگاه دارد و عملی است هم، به 
صورت حضوری و کاسی برگزار می شود.

رحماندوست، نماینده پیشین مجلس 
شورای اسالمی   

مجلس می تواند لوایحی را که دولت درخصوص 
آسیب های اجتماعی تقدیم می کند، بررسی کند و در 
صورت لزوم بودجه مورد نیاز را به آن اختصاص دهد. 

البته در این خصوص دقت نظر شورای نگهبان نسبت به 
منبع تأمین بودجه هم مطرح است که باید نگرانی ها در 

این حوزه برطرف شود.

دستگیری جیب بر حرفه ای مترو

پلیــس  خــاص  ســرقت های  بــا  مبــارزه  معــاون 
آگاهــی تهــران بــزرگ از دســتگیری جیب بــر حرفــه ای 

داد.  خبــر  بی آرتــی  و  متــرو  ایســتگاه های 
شــیوه  بــه  مشــابه  ســرقت های  وقــوع  پــی  در 
جیب بــری در پایانــه ایســتگاه های متــرو شــهر تهــران، 
ایســتگاه های  داخــل  شــلوغی  ســاعات  در  به ویــژه 
پرتــردد، موضــوع بــرای بررســی در دســتورکار اداره 
ــت  ــرار گرف ــزرگ ق ــران ب ــی ته ــس آگاه ــم پلی هفده
خردادمــاه   8 روز  صبــح   8 ســاعت  در  ســرانجام  و 
ــه صــورت نامحســوس  کارآگاهــان اداره هفدهــم کــه ب
در ایســتگاه متــرو امــام خمینــی)ره( حضــور داشــتند، 
ــکوی  ــر روی س ــردی ب ــکوک ف ــرکات مش ــه ح متوج
تجریــش شــدند. بــا انجــام مراقبــت نامحســوس ایــن 
فــرد مشــاهده شــد کــه وی هنــگام هجــوم مســافران 
بــرای ســوار شــدن بــه قطــار، ابتــدا بــه آن هــا نزدیــک 
می شــود، امــا در ادامــه از ســوار شــدن بــه قطــار 

می کنــد.  خــودداری 
در دســتورکار  ایــن شــخص  نامحســوس  مراقبــت 
کارآگاهــان قــرار گرفــت تــا ســرانجام در ایســتگاه متــرو 
ــراه  ــی هم ــرقت گوش ــان س ــا زم ــت و دقیق دروازه دول
ــتگیر و در  ــان دس ــط کارآگاه ــافران، توس ــی از مس یک
همــان بازرســی اولیــه تعــداد دو عــدد گوشــی همــراه از 

ــد.  ــط ش ــف و ضب وی کش
متهــم کــه خــودش را کیــان متولــد ۱۳۶۳ معرفــی 
ــراه  ــتگیری هم ــه اول دس ــان لحظ ــود، از هم ــرده ب ک
ــرقت  ــه س ــر هرگون ــان، منک ــا کارآگاه ــری ب ــا درگی ب
ــدوه  ــتوران در مح ــک رس ــه در ی ــد ک ــی ش ــود و مدع ب
خیابــان انقــاب کار می کنــد؛ ایــن در حالــی بــود کــه بــا 
شناســایی مالــک اولیــن گوشــی همــراه و حضــور ایــن 
ــخص  ــی مش ــس آگاه ــم پلی ــخص در اداره هفده ش
شــد کــه گوشــی همراهــش بــه شــیوه جیب بــری و در 

ــرو ســرقت شــده اســت.  ایســتگاه مت
صاحــب گوشــی همــراه درخصــوص نحــوه ســرقت 
گوشــی اش بــه کارآگاهــان گفــت: از ایســتگاه صادقیــه 
بــه ســمت ایســتگاه امــام خمینــی ســوار قطــار شــدم. 
ــه  ــردم و ب ــوض ک ــط ع ــی خ ــام خمین ــتگاه ام در ایس
ــدم  ــار ش ــوار قط ــاره س ــح دوب ــتگاه مفت ــد ایس  مقص
ــود؛ امــا  ــا آن زمــان گوشــی همــراه داخــل جیبــم ب و ت
در زمــان خــروج از متــرو متوجــه ســرقت گوشــی 

ــراه دوم  ــی هم ــوص گوش ــدم. درخص ــود ش ــراه خ هم
ــود کــه گوشــی  نیــز متهــم در اظهــارات اولیــه مدعــی ب
 متعلــق بــه خواهــرش اســت؛ امــا بــا شناســایی 
و حضــور مالــک گوشــی در اداره هفدهــم مشــخص شــد 
کــه گوشــی دوم نیــز دقیقــا بــه شــیوه جیب بــری و در 

ایســتگاه متــرو ســرقت شــده اســت. 
ــر  ــه هــر دو نف ــه ای ک ــا وجــود شناســایی دو مالباخت ب
ــی  ــرقت گوش ــورد س ــرو م ــتگاه های مت ــا در ایس آن ه
ــر  ــان منک ــم همچن ــد، مته ــه بودن ــرار گرفت ــراه ق هم
هرگونــه ارتــکاب ســرقت شــد؛ لــذا در ادامــه تحقیقــات 
پلیســی و در شــرایطی کــه متهــم منکــر هرگونــه داشــتن 
ســابقه دســتگیری بــود، کارآگاهــان اداره هفدهــم 
ــت واقعــی وی  پلیــس آگاهــی ضمــن شناســایی هوی
بــه نــام کیانــوش و در بررســی ســوابقش اطــاع پیــدا 
کردنــد کــه وی از مجرمــان ســابقه داری اســت کــه 
پیــش از ایــن بــه اتهــام ارتــکاب مــواد مخــدر در ســال 
 ۱۳8۳ و ارتــکاب ســرقت در ســال ۱۳9۳ دســتگیر 

و روانه زندان شده است. 
ــر اســاس اعــام مرکــز اطاع رســانی پلیــس آگاهــی  ب
پایتخــت، ســرهنگ کارآگاه داوودفـــرد، معــاون مبــارزه 
ــزرگ  ــران ب ــا ســرقت های خــاص پلیــس آگاهــی ته ب
ــه  ــیدگی ب ــه رس ــت: در ادام ــر گف ــن خب ــام ای ــا اع ب
شــاکیان  دیگــر  شناســایی  منظــور  بــه  و   پرونــده 
ــرار  ــم مــورد ســرقت ق ــی کــه توســط مته و مالباختگان
ــا  ــام و بن ــی انج ــای الزم قضای ــد، هماهنگی ه گرفته ان
بــه دســتور بازپــرس شــعبه دوازدهــم دادســرای ناحیــه 
۱۲ تهــران، دســتور انتشــار بــدون پوشــش تصویــر متهــم 
بــرای شناســایی ســایر مالباختــگان صــادر شــده اســت. 
بــه  موفــق  مالباختگانــی کــه  کلیــه  از  داوودفــرد 
شناســایی تصویــر متهــم شــده اند، خواســت بــرای 
پیگیــری شــکایت خــود بــه اداره هفدهــم پلیــس 
آگاهــی تهــران بــزرگ در خیابــان وحــدت اســامی 

مراجعــه کننــد. 
شــهروندان گفــت:  بــه  هشــدار  بــا  همچنیــن  وی 
ــوس  ــرو و اتوب ــتگاه های مت ــر ایس ــردد نظی ــز پرت مراک
ــیوه  ــه ش ــرقت ب ــام س ــرای انج ــبی ب ــای مناس مکان ه
ــن  ــردد در ای ــگام ت ــهروندان هن ــت و ش ــری اس جیب ب
ــب                 ــات جی ــتری از محتوی ــت بیش ــد مراقب ــز بای مراک
ــن ــم آنالی ــام ج ــند. ج ــته باش ــود داش ــای خ و کیف ه

ــت:  ــدر گف ــواد مخ ــا م ــارزه ب ــتاد مب ــخنگوی س س
تمرکــز  افزایــش  الغــری،  داروهــای   فــروش 
و زیبایــی پوســت در آرایشــگاه ها و ورزشــگاه های 
بانــوان، موجــب افزایــش دو برابــری آمــار اعتیــاد در 

زنــان شــده اســت. 
ــات علمــی  ــر اســاس مطالع ــز افشــار گفــت: ب پروی
ســال 9۰ کــه توســط پژوهشــگاه علــوم انســانی 
و مطالعــات اجتماعــی جهــاد دانشــگاهی انجــام 
ــر اســاس  ــی کشــور ب ــادان تقریب ــداد معت شــده، تع
ــت  ــیصد و بیس ــون و س ــک میلی ــش ی ــن پژوه ای
ــداد  ــن تع ــه از ای ــت ک ــوده اس ــر ب ــزار نف ــج ه و پن
حــدود 9۰.۷ درصــد را مــردان و 9.۳ را زنــان شــامل             

می شــوند.
 وی افــزود: بــر اســاس نــرخ، شــیوع مصــرف 
ــا ۶۴ ســاله در عرصــه  ــن ۱۵ ت ــت بی ــواد در جمعی م
ــه  ــرد ک ــرار می گی ــاک ق ــوان م ــه  عن ــی ب بین الملل
بــر ایــن اســاس شــیوع مــواد مخــدر در کشــور ۲.۶۵ 

ــوده اســت. درصــد ب
 نتایــج ایــن طــرح ملــی شیوع شناســی نشــان 
می دهــد کــه تریــاک، شیشــه، کــراک و هروئیــن بــه 
ــه   ــا ب ــور م ــدر در کش ــواد مخ ــن م ــب غالب تری ترتی
ــرای  ــا ب ــش تقاض ــق افزای ــر طب ــد و ب ــمار می رون ش
ــک از  ــر ی ــدگان ه ــواد، مصرف کنن ــن م ــک از ای هری

ــوند. ــتر می ش ــواد بیش ــن م ای

 افزایش دو برابری اعتیاد در زنان
مخــدر  مــواد  بــا  مبــارزه  ســتاد  ســخنگوی 
ــترین  ــع، بیش ــد مواق ــرد: در ۵۵ درص ــان ک خاطرنش
اســت  بــوده  تریــاک  معتــادان   مــاده مصرفــی 
ــرار  ــه دوم ق ــه در رتب ــوارد شیش ــد م و در ۲۶.۵ درص
ــا ۱۳9۰ مصــرف شیشــه رشــد  دارد. از ســال ۱۳8۰ ت
قابــل ماحظــه ای در کشــور داشــته و مصــرف آن از ۳ 

درصــد بــه ۲۶ درصــد رســیده اســت. 

وی عنــوان کــرد: طبــق آمارهــای ســال 9۰ نــرخ 
ــش  ــادان افزای ــداد کل معت ــه تع ــان ب ــت زن جمعی
دوبرابــری داشــته؛ ایــن در حالــی  اســت کــه در ســال 
۱۳8۰، ۵ درصــد از کل معتــادان زن بوده انــد و در 

ــه حــدود ۱۰ درصــد رســیده  ســال ۱۳9۰ ایــن رقــم ب
ــه  ــورت گرفت ــری ص ــدی دوبراب ــن رش ــت. بنابرای اس

ــت.  اس
افشــار اذعــان داشــت: بــر طبــق روال گذشــته 
مطالعــات در حیطــه مــواد مخــدر هــر ۱۰ ســال 
ــر  ــال حاض ــی در ح ــود؛ ول ــام می ش ــار انج ــک ب ی
 بــه علــت تغییــر الگــوی مصــرف از نظــر نــوع 
ــات گســترده ای در  ــی، مطالع ــواد مصرف ــس م و جن
قالــب طــرح مشــترک ســتاد مبــارزه بــا مــواد مخــدر 
 و ســازمان بهزیســتی در ســال 9۴ تــا 9۵ آغــاز

شد. 
ــن  ــده از ای ــت آم ــه  دس ــج ب ــر نتای ــال حاض در ح
پژوهــش حاکــی از ایجــاد تغییــر بــر تعــداد و الگــوی 
مصــرف مــواد مخــدر اســت کــه جزئیــات ایــن 
ــا مــواد مخــدر  ــارزه ب بررســی در ســالروز جهانــی مب

ــد. ــد ش ــام خواه اع
 مصرف داروهای الغری و پوست اعتیادآور 

است
ســخنگوی ســتاد مبــارزه بــا مــواد مخــدر درخصــوص 
علــت افزایــش اعتیــاد در زنــان گفــت: بــا توجــه بــه 
اهمیــت زن در کانــون خانــواده و نقــش آن در بنیــان 
تشــکیل خانــواده، آمــار افزایــش دو برابــری اعتیاد در 
زنــان از ســال 8۰ تــا 9۰ بســیار نگران کننــده اســت کــه 
می توانــد ناشــی از افزایــش حضــور پررنــگ زنــان در 

 جامعــه مدنــی و مواجهــه آن هــا بــا محیــط بیرونــی 
و مواد مخدر باشد. 

وی افــزود: رواج بعضــی از تبلیغــات اغفال کننــده 
الغــری، تناســب انــدام، زیبایــی و تمرکــز در فضاهــای 
آرایشــگاه ها و کلوپ هــای ورزشــی زنانــه منجــر 
شــده کــه مصــرف مــواد محــرک و اعتیــادآور افزایش 
یابــد و بــا کاهــش وزن افــراد زیــادی را بــه مصرف آن 
تشــویق کنــد؛ ایــن در حالــی اســت کــه کم اشــتهایی 
از عــوارض جانبــی داروهــا بــوده و مشــکات جســمی 

ــد.  ــراد ایجــاد می کن ــی را در اف و روان
افشــار خاطرنشــان کــرد: افــراد بــدون اطــاع از 
وجــود محرک هــای موجــود در داروهــای الغــری 
و عــوارض اعتیــادآور آن، اقــدام بــه مصــرف دارو 
ــاد  ــار اعتی ــی دچ ــت مدت ــس از گذش ــد و پ می کنن
پنهــان می شــوند؛ ایــن در حالــی اســت کــه بســیاری 
از ایــن مصرف کننــدگان پــس از بــروز عائــم در بــدن، 
ــا مصــرف  ــی ب ــه راحت ــاد می شــوند و ب متوجــه اعتی

ــد. ــاد می افتن ــه دام اعتی ــا ب ــن داروه ای
 فروش داروهای محرک بدون نسخه، 

غیرقانونی است
ســخنگوی ســتاد مبــارزه بــا مــواد مخــدر درخصــوص 

فــروش داروهــای محــرک و الغــری گفــت: فــروش 
 ایــن داروهــا تحــت هیــچ شــرایطی آزاد نیســت 
ــی در عطاری هــا و آرایشــگاه ها  ــه شــکل غیرقانون و ب

ــه فــروش می رســد.  و مراکــز ب
وی افــزود: داروهــای اعتیــادآور بــه اســم کپســول های 
خانواده هــا  بــه  الغرکننــده  داروهــای  و   گیاهــی 
و زنــان معرفــی می شــود کــه از جانــب ســتاد مبــارزه 
ــت  ــاز نیس ــا مج ــواد اص ــن م ــدر ای ــواد مخ ــا م  ب
و تنهــا آنچــه بــا نســخه از داروخانه هــا توســط بیمــار 
ــن  ــود؛ بنابرای ــی می ش ــاز معرف ــود، مج ــه می ش تهی
فــروش ایــن داروهــا از چرخــه قانونــی تجویــز 
و توزیــع دارو خــارج اســت و غیرقانونــی تلقــی                          

می شــود.
 ســخنگوی ســتاد مبــارزه بــا مــواد مخدر خاطرنشــان 
کــرد: معمــوال فعالیــت خاطیــان و فــروش داروهــای 
محــرک بــه شــکل پنهانــی و بــه دور از چشــم 
انجــام می شــود کــه کنتــرل و برخــورد بــا آن را 
رؤیــت  صــورت  در  بنابرایــن  می کنــد؛  مشــکل 
مراکــز  در  الغــری  محــرک  داروهــای   فــروش 
و آرایشــگاه ها، بــا خاطیــان امــر برخــورد خواهــد                                        

ــزان ــد. می ش

 داروهای الغری و زیبایی 
عامل افزایش اعتیاد زنان

دبیــر کل جمعیــت هال احمــر از افزوده شــدن ۷۵ خودروی 
عملیاتــی تــا پایــان شــهریور و ۲۰۰ خــودروی عملیاتــی دیگــر 
تــا پایــان اســفند 9۶ بــه نــاوگان خودرویــی هــال احمــر خبر 
داد. دبیــر کل جمعیــت، معــاون آموزش، پژوهــش و فناوری 
 جمعیــت، مدیــر عامــل جمعیــت هــال احمــر اســتان تهــران 
و معاونــان ســازمان امــداد و نجــات در کنــار رئیــس جمعیت 
ــران  ــان امدادگ ــار را میهم ــب افط ــر، یکشنبه ش ــال احم ه
پایــگاه امــداد جــاده ای قوچــک بودنــد. مصطفــی محمدیــون 
ــران در  ــده امدادگ ــکات مطرح ش ــی مش ــا بعض ــه ب در رابط
زمینــه متناســب بــودن لبــاس آن هــا بــا فصــل گرما و ســرما، 
برگــزاری اردوهــای فرهنگی تفریحــی بــرای امدادگــران، رفــع 
ــای آموزشــی تخصصــی  ــزاری دوره ه ــر در برگ مشــکل تأخی
امدادگــران، تأمیــن اعتبــارات الزم بــرای تعمیــر خودروهــای 

ــران دارای درجــه  ــف جــذب امدادگ ــن تکلی ــدادی و تعیی ام
ــی، مشــاور  ــر جال ــرد. دکت ــار دســتورات الزم را صــادر ک ایث
ــار و  ــر از ایث ــا تقدی ــز ب ــر، نی ــال احم ــت ه ــس جمعی رئی
ازخودگذشــتگی امدادگــران و نجاتگــران هــال احمــر و 
ــات و تجهیــزات بیشــتر  ــرای دریافــت امکان تــاش آن هــا ب
ــد  ــان، تاکی ــه هموطن ــر ب ــا کیفیت ت ــات ب ــه خدم ــت ارائ جه
ــادی هســتید کــه  کــرد: شــما امدادگــران دارای ظرفیــت زی
ــرای  ــود ب ــع موج ــا و مناب ــه از فرصت ه ــد در منطق می توانی
ــرد:  ــان ک ــد. وی خاطرنش ــتفاده کنی ــتر اس ــرفت بیش پیش
ــود  ــت وج ــتاد جمعی ــران و س ــان امدادگ ــه می ــه ای ک فاصل
ــاش شــما  ــا ت ــه ب ــک اســت ک ــه بوروکراتی ــک فاصل دارد ی
ــه صــورت مــداوم کمتــر و کمتــر  ــه ب امدادگــران، ایــن فاصل

ــد شــد. هــالل اهمــر خواه

ــخه  ــرای نس ــی از اج ــن اجتماع ــازمان تأمی ــان س ــاون درم مع
الکترونیکــی در ۴۴۰ مرکــز درمانــی و بیمارســتان تأمیــن اجتماعی 
خبــر داد. محمدعلــی همتــی در مراســم اولیــن گردهمایــی بســیج 
جامعــه پزشــکی ســازمان تأمیــن اجتماعــی بــا اشــاره بــه اینکــه 
مهم تریــن خدمــات بســیج جامعــه پزشــکی حفــظ و نگهداشــت 
ــه پزشــکی در طــول 8  نیروهــای ایثارگــری اســت، گفــت: جامع
 ســال جنــگ تحمیلــی، خدمــات شــایانی ارائــه دادنــد و در برهــه 
8 ســاله جنــگ ایــران و عــراق تیــم پزشــکی بــه خــط مقــدم اعزام 
ــکلی  ــکی مش ــوزه پزش ــا در ح ــگ اساس ــدند. در دوران جن می ش
ــوان کــرد: بیــش از ۶۰ برنامــه عملیاتــی در  نداشــتیم. همتــی عن
حــوزه درمــان ســازمان تأمیــن اجتماعی در دســتورکار داریــم و ۲۳ 

برنامــه در بخــش IT ســازمان پیش بینــی شــده اســت. 
ــه حــذف  ــا اشــاره ب معــاون درمــان ســازمان تأمیــن اجتماعــی ب

دفترچــه درمانــی تأمیــن اجتماعــی در مراکــز درمانــی ملکــی ایــن 
ــده  ــتان پرون ــرح در ۱۰ اس ــن ط ــاز ای ــرد: در آغ ــان ک ــازمان بی س
دفترچــه درمــان بســته شــد. وی عنــوان کــرد: در مجمــوع در ۳۶۰ 
مرکــز درمانــی و 8۲ بیمارســتان ایــن ســازمان نســخه الکترونیکی 
اجرایــی شــد و اعــام آمادگــی می کنیــم کــه بــه صــورت 
 سراســری در کل کشــور نســخه الکترونیکــی را توزیــع کنیــم 
و دفترچــه درمــان حــذف شــود. همتــی گفــت: یکــی از مهم تریــن 
گام هایــی کــه دولــت برداشــته، درخصــوص طــرح تحــول نظــام 
ســامت اســت؛ در همیــن راســتا، هــم حمایت هــای کارشناســی 
و هــم مالــی از ســوی ســازمان تأمیــن اجتماعــی صــورت گرفتــه 
اســت. معــاون درمــان ســازمان تأمیــن اجتماعــی اظهــار داشــت: 
ــای  ــرل هزینه ه ــد، کنت ــئوالن را می طلب ــژه مس ــه وی ــه توج آنچ

نظــام ســامت اســت. مهــر

،،
رواج بعضی از تبلیغات اغفال کننده 
زیبایــی  انــدام،  تناســب   الغــری، 
آرایشــگاه ها  فضاهــای  در  تمرکــز   و 
منجــر  زنانــه  ورزشــی  کلوپ هــای  و 
شــده کــه مصــرف مــواد محــرک و 

یابــد افزایــش  اعتیــادآور 

دعــوا بــر ســر یــک گوســفند بــوده اســت. یــک حیــوان چهارپــا 
وارد زمینــی شــده کــه اهالــی زمیــن موضــوع را برنتابیده انــد. 
درگیــری دو ســاله از همیــن جــا شــروع شــده و حــاال بیــش از 

۲۰ کشــته و صدهــا زخمــی و آواره داشــته اســت. 
ــارات  ــا اظه ــدت گرفتن درگیری ه ــا ش ــته ب ــای گذش در روزه
مختلفــی در فضــای مجــازی مطــرح شــده و پیام هــای 
ــران،  ــی کارب ــرزنش برخ ــش و س ــا نکوه ــوأم ب ــی ت احساس
ــی  ــا یک ــرار داده اســت؛ ام ــی را تحت الشــعاع ق موضــوع اصل
ــد،  ــر می کنن ــران فک ــه دیگ ــاف آنچ ــد برخ ــی می گوی از اهال
زمینــه اختــاف ایــن دو طایفــه در دو روســتای پتــک جالــی و 

ــی معیشــت اســت.  ــک بیگدل پت
ــر ســر آب و زمیــن اســت و گاهــی چــرای  دعــوا و اختــاف ب
ــت  ــن اس ــر، ممک ــه دیگ ــن طایف ــه در زمی ــک طایف دام از ی
خــون ده هــا نفــر را بریــزد. بــا شــدت گرفتن اختافــات در ایــن 
ــوری  ــه کش ــئوالن بلندرتب ــی از مس ــئوالن محل ــتا، مس دو روس
خواســته اند بــه ماجــرا بپردازنــد تــا هرچــه ســریع تر موضــوع 
خاتمــه یابــد. یکــی از پیشــنهادها بــرای حل وفصــل ایــن 
ــه  ــی دو روستاســت ک ــاری اهال ــوچ اجب ــه ای، ک ــوای طایف دع
بــه گفتــه مســئوالن محلــی، نمی توانــد راهــکار مناســبی بــرای 

ایــن موضــوع باشــد.
 اوج گیری دعواها بر سر مسائل اقتصادی

هیچ کــس فکــرش را نمی کــرد کار بــه اینجــا بکشــد کــه 
ــه  ــد و صدهــا خان ــر جــان خــود را از دســت بدهن ــن نف چندی
ــه از  ــز ک ــی شهرســتان رامهرم ــش بســوزد. یکــی از اهال در آت
ســال ها پیــش در جریــان ایــن درگیــری طایفــه ای قــرار دارد، 
می گویــد: تاکنــون خیلــی از اهالــی ایــن دو روســتا مهاجــرت 
ــه در شــهر هســتند؛  ــده ک ــی کســانی را هــم دی ــد. حت کرده ان
ــر  ــر روی زندگــی آن هــا هــم تأثی ــن درگیری هــای اخی ــا ای ام

ــت.  ــده اس ــان ش ــرت اجباری ش ــث مهاج ــته و باع داش
یکــی  درواقــع  طایفــه  دو  »ایــن  می گویــد:  یوســفی 
ــی.  ــاوت مذهب ــه تف ــد و ن ــی دارن ــاوت زبان ــه تف ــتند؛ ن هس
ــد.  ــری مهم ــد و دیگ ــی محم ــتند. یک ــرادر هس ــدان دو ب خان
ــس  ــوده و پ ــن و آب ب ــر زمی ــم س ــان ه ــات پیشینش اختاف
ــه اوج  از خشکســالی اختافــات تشــدید هــم شــده و حــاال ب
ــول  ــک روی داده، معل خــودش رســیده اســت.« آنچــه در پت
ــن  ــش در ای ــه در ســال های پی ــه ای اســت ک مهیاشــدن زمین
ــی  ــا آسیب شناس ــه ب ــی ک ــود. عوامل ــه ب ــکل گرفت ــه ش منطق
ــه ای  ــه فاجع ــدند و درنتیج ــت نش ــع مدیری ــان به موق و درم
انســانی در یکــی از کهن تریــن خاســتگاه های انســانی در 
ــه  ــای منطق ــت. قدیمی تره ــوع پیوس ــه وق ــی ب زاگرس جنوب
معتقدنــد رقابــت بــر ســر منابــع کمیــاب آب، زمیــن و مراتــع 
درنتیجــه تــداوم خشکســالی ها، فشــار اقتصــادی دوچندانــی را 
بــر مــردم محــروم ایــن منطقــه وارد کــرده و اســتفاده از مراتع و 
چراگاه هــا محــدود و کاهــش بازدهــی محصــوالت کشــاورزی و 
درآمــد کشــاورزان و عشــایر، زمینه ســاز بی هنجــاری و ایجــاد 

ــی شــده اســت.  ــان اهال ــدورت در می پرخــاش و ک
همچنیــن خــاک نامناســب، شــیب زیــاد زمیــن، جهــت 
ناهمواری هــا و دشــواری شــرایط زیســت و تکه تکه بــودن 
اراضــی زراعــی و باالبــودن بعــد خانــوار در مناطــق وســیعی از 
روســتاهای رامهرمــز، باغملــک و ایــذه ســبب شــده کشــاورزی 

در ایــن بخــش از اســتان خوزســتان بــا رنــج و دشــواری های 
ــراوان همــراه شــود.  ف

آنچــه اهالــی منطقــه از درگیری هــای طایفــه ای روایــت 
می کننــد بــا بــاور عمــوم جامعــه تفــاوت زیــادی دارد. یوســفی 
ــر،  ــای اخی ــار درگیری ه ــاب اخب ــه بازت ــد ک ــن می گوی همچنی
تصویــر خشــنی از مــردم اســتان و منطقه بــه نمایش گذاشــته؛ 
درحالی کــه می تــوان گفــت بیشــتر مــردم منطقــه هیــچ 
ــن  ــود از ای ــا خ ــد و آن ه ــا ندارن ــن درگیری ه ــی در ای دخالت
ماجراهــا آســیب دیده انــد. او می گویــد در ماه هــای قبــل 
عیــد، ۱8 ترانــس بــرق در رامهرمــز مــورد حملــه قــرار گرفتــه و 
در روزهــای اخیــر هــم بــار دیگــر خســاراتی  بــه تأسیســات برق 
ــال های  ــردم در س ــه او م ــه گفت ــت. ب ــده اس ــه وارد ش منطق
ــاال  ــد و ح ــل کرده ان ــادی را تحم ــترس زی ــار و اس ــر، فش اخی
ــوع  ــن موض ــه ای ــتقیما ب ــت مس ــه دول ــیده ک ــت آن رس وق

ــردازد. بپ
 با کدخدامنشی، نزاع طایفه ای حل نمی شود

ــه ای فقــط  ــده بســیاری، دعواهــای طایف ــه عقی ــه ب در حالی ک
ــده  ــود، نماین ــل ش ــفیدان ح ــاطت ریش س ــا وس ــد ب می توان
ایــذه و باغملــک می گویــد در ایــن منطقــه، کار از ایــن حرف هــا 
ــا کدخدامنشــی امیــدی  ــه حــل موضــوع ب ــد ب گذشــته و نبای

داشــت. 
هدایــت هللا خادمــی الزمــه حل شــدن ایــن درگیری هــا را 
اجــرای قانــون می دانــد و می گویــد: بــا کدخدامنشــی و 
ــت در ســطح اســتان، مشــکات حــل نمی شــود؛ بلکــه  صحب
ــان  ــه متخلف ــت خــود را ب ــا عدال ــراه ب ــدار هم ــد نظــام اقت بای
ــون اجــرا نشــود، متخلفــان فکــر  ــا وقتــی قان نشــان دهــد. ت
می کننــد قانــون بــا آن هــا کاری نــدارد و ایــن حــق را بــه خــود 
می دهنــد کــه اســلحه در دســت بگیرنــد و در ایــن روســتا و آن 

شــهر درگیــری ایجــاد کننــد. 
بــه  اعتقــادی  درگیــر،  طرف هــای  می گویــد:  ادامــه  در  او 
ــرای  ــد و از اج ــاکار ندارن ــراد خط ــاره اف ــون درب ــدن قان اجراش
قانــون ناامیــد شــدند؛ زیــرا تــا امــروز کســی از متخلفــان اعــدام 
ــده  ــادر ش ــی ص ــم اعدام ــاید حک ــد، ش ــت؛ هرچن ــده اس نش
باشــد؛ بنابرایــن کســانی کــه در ایــن درگیری هــا کشــته دادنــد 
بــرای انتقــام و تافــی کشــته ها درگیری هــا را بــه  صــورت 
ــه  ــد. در ایــن درگیری هــا، تیراندازی هــا ب ســیکل وار ادامــه دادن
ــاه  ــراد بی گن ــن اســت اف ــور انجــام می شــود و ممک  صــورت ک

ــود.  ــرار ش ــا تک ــه درگیری ه ــد و چرخ ــرار گیرن ــدف ق ه
خادمــی ادامــه می دهــد: نمی گویــم کــه در ســطح اســتان 
توانایــی کافــی بــرای برخــورد الزم وجــود نــدارد، امــا شــاید 
نتوانســتند هماهنگی هــای الزم بیــن تصمیم گیــران، نیــروی 
انتظامــی و قــوه  قضائیــه برقــرار کننــد و بــا کدخدامنشــی به 
 دنبــال حل کــردن ماجرا هســتند. بعــد از دو ســال باید دیگر 
 ایــن حرف هــا را کنــار گذاشــت و بــا شــاخص های موجــود 
و قانــون، مســئله را حــل کــرد. بایــد قاتل به ســزای اعمالش 
ــا  ــه خــودش اجــازه ندهــد ب ــول ب ــواده مقت ــا خان برســد ت
 اســلحه بــه فکــر جبــران باشــد. انتظــار اســت کــه اســتاندار 
ــن درگیری هــا را خاتمــه  و مســئوالن اســتانی، ســریع تر ای
ــه وارد  ــتان لطم ــار اس ــه اعتب ــن ب ــتر از ای ــا بیش ــد ت دهن

ــود. رکنــا نش

واکاوی نزاع طایفه ای رامهرمز

دبیر کل جمعیت هالل احمر مطرح کرد:

ناوگان امدادی هالل احمر مجهز می شود
معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی خبر داد:

اجرای نسخه الکترونیکی در ۴۴۰ مرکز درمانی
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ــا  ــت م ــت: اولوی ــه گف ــوالد مبارک ــروه ف ــل گ ــر عام مدی
همیشــه تأمیــن نیــاز داخــل اســت و بــه همیــن منظــور بــا 
تمــام تــوان خــود در گــروه فــوالد مبارکــه تولیــدات متنــوع 
ــتی  ــع پایین دس ــه صنای ــواد اولی ــاز م ــه نی ــم؛ اگرچ داری
فــوالد بیــش از تــوان فــوالد مبارکــه اســت، امــا اگــر بــازار 
ــن  ــاز دارد، ای ــه نی ــوالد مبارک ــدی ف ــوان تولی ــش از ت بی
ــه  ــران و ن ــق صنعــت ای ــای پویایــی بیشــتر و رون ــه معن ب

ــه اســت. ــوالد مبارک کــم کاری ف
دکتــر بهــرام ســبحانی افــزود: در ســال گذشــته موافقتــی 
ــن  ــدن و تجــارت، درخصــوص تأمی ــا وزارت صنعــت مع ب
نیــاز یــک میلیــون تنــی صنعــت لولــه و پروفیــل صــورت 
 گرفــت و تــا بهمــن همــان ســال، بیــش از یــک میلیــون 
 و ۲۰۰ هــزار تــن ورق در اختیــار کارخانه های این صنعت قرار 

گرفت.
وی همچنیــن اظهــار کــرد: میــزان صــادرات فــوالد مبارکــه 
در ســال ۹۴ بیــش از ۱.۸ میلیــون تــن بــود؛ امــا بــه منظور 
رفــع نیــاز داخلــی، در ســال ۹۵ ایــن رقــم بــه ۱.۵ میلیــون 
تــن کاهــش یافــت، تــا جایــی کــه در ســال گذشــته نیــز 
بــا رشــد ۴۰ درصــدی فــروش داخلــی بــرای تأمیــن نیــاز 

ــم. ــاش کرده ای داخــل ت
ــاز  ــرد: نی ــادآوری ک ــه ی ــوالد مبارک ــروه ف ــل گ ــر عام مدی
بیــش از تــوان تولیــد داخــل از طریــق واردات تأمیــن 
می شــود؛ امــا برخــی انتظــار دارنــد بــه دلیــل وجــود نیــاز 
ــه  ــه وظیف ــی ک ــی تعرفه هــا حــذف شــوند؛ در صورت واردات

تعرفــه، ایجــاد تعــادل بیــن قیمــت واردات و قیمــت تولیــد 
ــار تثبیــت  ــازار در کن ــه منظــور حفــظ تعــادل در ب داخــل ب

ــی اســت. اشــتغال و تولیــد مل
وی خاطرنشــان کــرد: از جملــه محصوالتــی کــه بــه صــورت 
کاربــردی در صنایــع داخلــی بــه مصــرف می رســد و 
ــوان  ــد می شــود، می ت توســط شــرکت فــوالد مبارکــه تولی
ــتاندارد  ــا اس ــوالدی ب ــای ف ــدار، ورق ه ــای آج ــه ورق ه ب
API کــه در صنایــع نفــت و گاز اســتفاده می شــوند و 
ورق هــای MB و IF کــه در صنایــع خودروســازی اســتفاده 

ــرد. ــاره ک ــوند، اش می ش
 مدیر عامل شرکت فوالد هرمزگان:

فوالد هرمزگان به سمت تولید فوالد خاص 
می رود

مدیــر عامــل شــرکت فــوالد هرمــزگان گفــت: فــوالد 
هرمــزگان در آینــده بــدون شــک بــه ســمت تولیــد فــوالد 

ــت.  ــد رف ــاص خواه خ
ــزگان  ــوالد هرم ــی ف ــت فعل ــاره وضعی ــی درب ــرزاد ارزان ف
ــی  ــرایط خوب ــرکت، ش ــی ش ــت فعل ــرد: وضعی ــار ک اظه
ــد،  ــوی، متعه ــروی انســانی ق ــوالد هرمــزگان نی اســت. ف
جــوان و بــا انگیــزه را در اختیــار دارد کــه می تــوان آن 
را شــرط موفقیــت هــر شــرکتی دانســت. نخســتین 
موضوعــی کــه مــا را بــه ســمت موفقیــت ســوق می دهــد، 

ــت. ــانی اس ــروی انس نی
ــدگاه  ــزگان از دی ــوالد هرم ــبختانه ف ــه داد: خوش وی ادام

نیــروی انســانی بســیار قــوی اســت. البتــه بایــد مقــداری 
ــم.  ــج دهی نظــم کاری ایجــاد شــود و کار گروهــی را تروی
ــن  ــاط بی ــد ارتب ــازی بای ــدگاه فرهنگ س ــن از دی همچنی

ــد.  ــدا کن واحدهــا افزایــش پی
چنیــن توانایی هایــی در فــوالد هرمــزگان وجــود دارد 
و امیــدوار هســتیم بــا همکاری هــای صورت گرفتــه و 
ــتا  ــن راس ــود، در ای ــام می ش ــه انج ــی ک برنامه ریزی های

ــیم. ــق باش موف
ــزود: در بحــث  ــزگان اف ــوالد هرم ــل شــرکت ف ــر عام مدی

صــادرات نیــز، محصــول تولیــدی در هرمــزگان محصولــی 
اســت کــه بخــش کمــی از آن در بــازار داخلــی و بقیــه آن 

ــود.  ــی می ش ــای صادرات ــی بازاره راه
صــادرات خــود نیــز، تابــع نظــم بــازار جهانــی اســت؛ یعنــی 
ــادر  ــی را ص ــا محصول ــد ت ــته باش ــود داش ــازار وج ــد ب بای

کنیــم.
ــال  ــا ۲ س ــک ت ــوالد در ی ــت ف ــرد: وضعی ــح ک وی تصری
اخیــر وضعیــت خوبــی نبــوده اســت؛ امــا خوشــبختانه این 
وضعیــت ماننــد ســال های پیــش نیســت و بهتــر از ســال 

گذشــته شــده اســت. 
امیدواریــم بــا ظرفیتــی کــه در هرمــزگان وجــود دارد 
ــا  ــد ب ــرکت بتوان ــن ش ــه، ای ــود یافت ــه بهب ــی ک و وضعیت
ظرفیــت کامــل فعالیــت کــرده و محصــول خــود را صــادر 

ــد. کن
بــه گفتــه ارزانــی در ایــن رابطــه بازارهایــی شناســایی شــده 

و مشــتری های خوبــی وجــود دارد.
مدیــر عامــل شــرکت فــوالد هرمــزگان دربــاره ایجــاد 
EPS مثبــت در ســال ۹۶، بیــان کــرد: بــه طــور قطعــی در 
ــه شــاهد  ــرد؛ بلک ــم ک ــا ضــرر نخواهی ســال جــاری نه تنه
ــه  ــا توجــه ب ــوالد هرمــزگان ب ــود. ف ــم ب ســوددهی خواهی
قرارگیــری در منطقــه بســیار مناســب و در اختیــار داشــتن 

ــود. ــت ش ــود EPS مثب ــث می ش ــوب باع ــت خ ظرفی
ــل  ــر عام ــبحانی، مدی ــرام س ــا به ــکاری ب ــاره هم وی درب
فــوالد مبارکــه، تصریــح کــرد: آقــای دکتــر ســبحانی، یکــی 
از شــخصیت های بی نظیــر کشــور در صنعــت به ویــژه 

ــوالد هســتند.  صنعــت ف
ــام  ــور ن ــوالد کش ــت ف ــر را در صنع ــم دو نف ــر بخواهی اگ
ــتند؛  ــبحانی هس ــای س ــر اول آق ــک نف ــدون ش ــم ب ببری
زیــرا ایشــان تمــام فرآینــد تولیــد فــوالد را بــه جزئیــات و 
بــا عــدد و رقــم می داننــد. ایــن موضــوع در ســطح کشــور 

ــت. ــر اس بی نظی
وی همچنیــن دربــاره تغییــر در بازارهــای صادراتــی افــزود: 
ــه  ــغول ب ــا مش ــا آن ه ــه ب ــی ک ــای صادرات کار را در بازاره

ــار آن  ــا در کن ــم داد؛ ام ــه خواهی ــتیم، ادام ــکاری هس هم
بایــد بــه دنبــال بازارهــای هــدف جدیــد دیگــری بــود. بایــد 
بــا همــه تعامــل داشــت و نبایــد محصــول تولیــدی را تنهــا 

بــه یــک بــازار عرضــه کــرد.
مدیــر عامــل فــوالد هرمــزگان بــا اشــاره بــه قیمــت 
تمام شــده تصریــح کــرد: قیمــت تمام شــده محصــول 
تولیــدی بایــد کاهــش یابــد. بــرای ایــن کار بایــد پرت هــا 

ــم.  ــه کنی ــرف را بهین ــزان مص ــم و می ــش دهی را کاه
 بــرای ایــن موضــوع برنامه هایــی در دســتورکار اســت 
ــا  ــن موضــوع تنه ــرد. ای ــذاری صــورت بگی ــد هدف گ و بای
شــامل تولیــد نمی شــود؛ بلکــه بایــد در بخش هــای 

ــم. ــش دهی ــا را کاه ــی هزینه ه ــز بعض ــتادی نی س
ــزگان  ــوالد هرم ــای ف ــد هزینه ه ــزود: ۶۰ درص ــی اف ارزان
در بخــش خریــد مــواد اولیــه اســت. اگــر از ایــن میــزان 
ــا ایــن اقــدام ۶ درصــد از  ۱۰ درصــد صرفه جویــی شــود، ب

هزینه هــا کاهــش می یابــد.
ایــن موضــوع در تمامــی بخش هــا  بایــد  نتیجــه  در 
ــه هزینه هــا  ــت بهین ــا شــاهد مدیری هدف گــذاری شــود ت

ــیم. باش
ــش  ــال کاه ــه دنب ــچ گاه ب ــا هی ــرد: م ــان ک وی خاطرنش
کیفیــت و خدمــات ارائه شــده بــه کارکنــان خــود نیســتیم؛ 
بلکــه معتقــد بــه مدیریــت بهینــه هزینه هــا هســتیم. بایــد 
پــول را در جــای درســت خــرج کــرد. روح ایــن ســازمان به 

نیــروی انســانی آن اســت.

مدیر عامل گروه فوالد مبارکه:

 افزایش نیاز به ورق های فوالدی 
حاکی از رونق اقتصادی کشور است

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان تاکید کرد:

نقش مهم رسانه ها در توسعه و ارتقای فرهنگ و دانش عمومی

از امام صادق )عليه السالم( سوال شد: چگونه شب قدر از هزار ماه هبرت است؟
حضرت فرمود: كار نيك در آن شب از كار در هزار ماه كه در آهنا شب قدر 

نباشد هبرت است.

حدیث روز دعای روز هجدهم ماه مبارک رمضان
لوِب العارفین.   

ُ
 ق

َ
ّور

َ
ن

ُ
 یا م

َ
باِع آثاِرِه ِبنوِرک

ّ
ضائى الى ات

ْ
ّل أع

ُ
 ِبک

ْ
ذ

ُ
واِرِه وخ

ْ
 فیِه قلبی ِبِضیاِء أن

ْ
حاِرِه ونّور

ْ
کاِت أس

َ
ر

َ
نی فیِه ِلب

ْ
ّبه

َ
اللهّم ن

خدایا! آگاهم نما در آن براى برکات سحرهایش و روشن کن در آن دلم را به پرتو انوارش و بکار به همه اعضایم به پیروى آثارش به نور خودت، اى 

وسائل الشيعه، ج 7 ص 256، ح 2روشنى بخش دل هاى حق شناسان.

مدیــر کل فرهنــگ و ارشــاد  کیمیای وطن

اســامی اســتان اصفهــان گفــت: رســانه ها 
ــعه  ــتای توس ــی در راس ــش مهم ــد نق  می توانن
ــته  ــی داش ــش عموم ــگ و دان ــای فرهن و ارتق
ــد  ــز می توانن باشــند و مجموعه هــا و نهادهــا نی
ــکات  ــع مش ــتای رف ــا در راس ــت آن ه از ظرفی

استان استفاده کنند.
کل  اداره  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
ــان،  ــتان اصفه ــامی اس ــاد اس ــگ و ارش فرهن
حبیب رضــا  المســلمین  و  حجت االســام 
ــگ و ارشــاد اســامی  ــر کل فرهن ــی، مدی ارزان
ــانه ها  ــه رس ــان اینک ــا بی ــان، ب ــتان اصفه اس
می تواننــد بــه عنــوان نمــادی پــر اهمیــت 
بــرای نظــام، مــردم و جامعــه اســتان مــد 
ــد  ــت: رســانه ها می توانن ــد، گف ــرار گیرن ــر ق نظ
ــای  ــعه و ارتق ــتای توس ــی در راس ــش مهم نق
فرهنــگ و دانــش عمومــی داشــته باشــند 
از  می تواننــد  نیــز  نهادهــا  و  مجموعه هــا  و 
ظرفیــت آن هــا در راســتای رفــع مشــکات 

اســتان اســتفاده کننــد.
ــاد  ــگ و ارش ــت های اداره کل فرهن وی سیاس
راســتای  در  را  اصفهــان  اســتان  اســامی 
حفــظ  رویکــرد  بــا  رســانه ها  از  حمایــت 
اســتقال رســانه معرفــی کــرد و بــا تاکیــد بــر 
ــه  ــه مجموع ــری ب ــگاه جامع ت ــد ن ــه بای اینک
ــت  ــزود: الزم اس ــیم، اف ــته باش ــانه ها داش رس
ــتفاده از  ــا اس ــانه ای ب ــواد رس ــای س ــا ارتق ب
ــی و  ــعه فرهنگ ــرای توس ــانه ها ب ــت رس ظرفی
ــدی در  ــای ج ــی، گام ه ــش عموم ــای دان ارتق

ــم. ــتان برداری اس
ــتان  ــامی اس ــاد اس ــگ و ارش ــر کل فرهن مدی
ــا  ــت م ــه سیاس ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــان ب اصفه
رسانه هاســت،  از  حمایــت  اداره کل  ایــن  در 
اخیــر، ده هــا  تصریــح کــرد: در ســال های 
رســانه چاپــی و پایــگاه  خبــری در اســتان 

ــه  ــا ادام ــت آن ه ــت و فعالی ــده اس ــاد ش ایج
و  مشــکات  حــل  کلیــد  نشــریات،  دارد. 
ــتان  ــردم اس ــدگاه م ــر و دی ــده نظ بازتاب دهن

هســتند.
اداره کل  داد:  ادامــه  ارزانــی  حجت االســام 
ــان  ــتان اصفه ــامی اس ــاد اس ــگ و ارش فرهن
رســانه های  از  همه جانبــه  حمایــت  ضمــن 
ــانه ای  ــاد رس ــایر ابع ــت س ــرای تقوی ــتان ب اس
اســتان از جملــه خبرنــگاران، مراکــز توزیــع 
سرپرســتی  دفاتــر  مطبوعــات،  فــروش  و 
و  صنفــی  تشــکل های  تقویــت  نشــریات، 
مطبوعاتــی، صــدور کارت خبرنــگاری، بیمــه 
خانــه  انتخابــات  برگــزاری  خبرنــگاران، 
مطبوعــات و تجلیــل از پیشکســوتان عرصــه 
خبــر و رســانه، برگــزاری مراســم روز خبرنــگار، 
حضــور فعــال در جشــنواره مطبوعــات کشــور و 
... اقدامــات زیرســاختی متعــددی انجــام داده 

ــت. اس
ــتان  ــامی اس ــاد اس ــگ و ارش ــر کل فرهن مدی
ــر  ــور در دفات ــرد: حض ــان ک ــان خاطرنش اصفه
ــزاری  ــه خبرگ ــا از جمل نشــریات و خبرگزاری ه
زیبــا،  اصفهــان  روزنامــه  تســنیم،  و  ایرنــا 
هفته نامــه  رســالت،  روزنامــه  سرپرســتی 
ــه  ــان، روزنام ــه نصــف جه ــر، روزنام ــگاه کوی ن
کیمیــای وطــن، روزنامــه نســل فــردا، روزنامــه 
اصفهــان امــروز، بازدیــد از مجتمــع مطبوعاتــی، 
ایمنــا،  خبرگــزاری  فــارس،  خبرگــزاری 
سرپرســتی روزنامه هــای قــدس، جــوان و 
ده هــا نشــریه دیگــر و همچنیــن برگــزاری 
نشســت مدیــران سرپرســتی روزنامه هــای 
ایــن  جملــه  از  کل،  مدیــر  بــا  سراســری 

ــت. ــوده اس ــات ب اقدام
وی بــا اشــاره بــه برگــزاری دوره هــای آموزشــی 
و  صفحه آرایــی  خبرنــگاری،  تخصصــی 
 ۶۰ دوره  برگــزاری  و  تبلیغــات  و  بازاریابــی 

ســاعته آمــوزش خبرنــگاری بــا همــکاری 
ــات  ــر مطالع ــتان و دفت ــات اس ــه مطبوع خان
فرهنــگ  وزارت  رســانه های  برنامه ریــزی  و 
ــی  ــای گواه ــا اعط ــراه ب ــامی هم ــاد اس و ارش
کــرد:  اظهــار  بین المللــی،  دوره  پایــان 
ــه  ــه ب ــا توج ــری ب ــت های خب ــزاری نشس برگ
اداره  برنامه هــای  و  مختلــف  مناســبت های 
کل بــه صــورت هــر فصــل یــک تــا دو نشســت 
خبــری بــا حضــور خبرنــگاران، هم اندیشــی بــا 
ــتان  ــای اس ــایت ها و خبرگزاری ه ــران س مدی
و  مشــکات  خواســته ها،  ارائــه  هــدف  بــا 

هم اندیشــی  نشســت  آنــان،  دغدغه هــای 
نــوروزی  دیــدار  خبــری،  عکاســان  بــا 
اســتماع  و  هنــر  و  فرهنــگ  اصحــاب  بــا 
نقطه نظــرات و دیدگاه هــای اصحــاب رســانه 
در جلســه مذکــور و دیدارهــای اختصاصــی 
بــا اعضــای هیئت مدیــره خانــه مطبوعــات 
 نیــز در طــول دو ســال اخیــر انجــام شــده 

است.
ــتان  ــامی اس ــاد اس ــگ و ارش ــر کل فرهن مدی
اصفهــان افــزود: هماهنگــی و همراهــی بــا 
ــدار  ــرای دی ــه مطبوعــات ب ــره خان هیئت مدی

نشســت صمیمانــه  اســتان،  مســئوالن  بــا 
بــا مدیــران مســئول روزنامه هــای اســتان 
ــا  ــئوالن روزنامه ه ــر مس ــدار مدی ــان، دی اصفه
ــا مدیــر کل و معــاون فرهنگــی و هنــری بــه  ب
صــورت اختصاصــی و بحــث و تبــادل نظــر 
ــز بررســی مســائل  درخصــوص دیدگاه هــا و نی
ــای  ــزاری دوره ه ــه، برگ ــه آن روزنام ــوط ب مرب
ــت  ــگاران جه ــرای خبرن ــک روزه ب ــی ی آموزش
ــت  ــدی از عضوی ــوزش و در راســتای بهره من آم
در  عضویــت  رســانه ها،  جامــع  ســامانه  در 
خانــه مطبوعــات و چگونگــی بهره منــدی از 

ــا  ــندگان و ب ــدان، نویس ــدوق هنرمن ــه صن بیم
همــکاری مجتمــع مطبوعاتــی اصفهــان و خانــه 

ــت. ــوده اس ــات ب ــر اقدام ــات، از دیگ مطبوع
ــه برگــزاری  ــا اشــاره ب ــی ب حجت االســام ارزان
همایــش و کارگاه آموزشــی بــرای رؤســا و 
کارشناســان ادارات فرهنــگ و ارشــاد اســامی 
حــوزه  در  اصفهــان  اســتان  شهرســتان های 
ــال اداره  ــور فع ــرد: حض ــح ک ــات تصری مطبوع
کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان اصفهــان 
ــای  ــور، حمایت ه ــات کش ــنواره مطبوع در جش
ــادی  ــم از م ــرایط اع ــب ش ــه تناس ــف ب  مختل
 و معنــوی از خانــه مطبوعــات اســتان اصفهــان 
ــی  ــی مطبوعات ــور اجرای ــذاری بعضــی ام و واگ
بــه خانــه مطبوعــات و رشــد ۳۵  اداره کل 
درصــدی صــدور مجــوز نشــریات از دیگــر 
فعالیت هــای ایــن اداره کل طــی دو ســال 

ــت. ــوده اس ــر ب اخی
وی بــا اشــاره بــه برگــزاری همایــش مدیریــت 
و گرافیــک  خبــر  دوره  برگــزاری  تبلیغــات، 
افــزود:  مطبوعاتــی در ســال های ۹۴ و ۹۵، 
بــرای فعالیــت یکصــد و یــازده رســانه شــامل 
)۸۴ رســانه چاپــی و ۴۷ رســانه الکترونیــک( 
در ســال های ۹۴ و ۹۵، مجــوز فعالیــت صــادر 
شــده کــه از جملــه می تــوان بــه صــدور مجــوز 
بــرای دو روزنامــه محلــی )روزنامــه عصــر 
اصفهــان و ســیمای شــهر( کــه بــه شــش 
روزنامــه دارای مجــوز اســتان یعنــی نســل 
فــردا، اصفهــان امــروز، نصــف جهــان، اصفهــان 
زیبــا، زاینــده رود و کیمیــای وطــن اضافــه 
شــدند، اشــاره کــرد؛ ایــن در حالــی اســت کــه 
ــانه،  ــداد ۳۱۵ رس ــال ۱۳۹۳، تع ــان س ــا پای ت
نیــز  اکنــون  و  داشــته اند  دریافــت  مجــوز 
ــر  ــارت ب ــت نظ ــت هیئ ــت در نوب ۹۳ درخواس

ــتند. ــات هس مطبوع
ــتان  ــامی اس ــاد اس ــگ و ارش ــر کل فرهن مدی

اصفهــان بــا اشــاره بــه عیــادت از پیشکســوتان 
ــر و رســانه و پیشکســوتان عــکاس  عرصــه خب
و  آقــای  هاشمی نســب  جملــه  از  خبــری 
ــدن  ــی ش ــت: الکترونیک ــور گف ــای جانی پ آق
مطبوعــات  حــوزه  در  متعــدد  فرآیندهــای 
دفاتــر  فعالیــت  مجــوز  صــدور  شــامل 
ــگاری، شــرایط  سرپرســتی، صــدور کارت خبرن
صــدور  و  مطبوعــات  خانــه  در  عضویــت 
آگهی هــا در اداره مطبوعــات و تبلیغــات اداره 
کل و صــدور ۱۱۳ کارت حرفــه ای خبرنــگاری تــا 
ــان در ۴  ــرای متقاضی ــت ۹۶ ب ــان اردیبهش پای
ــگار  ــگار، روزنامه ن ــگار، روزنامه ن ــطح »خبرن س
ارشــد، روزنامه نــگار خبــره« نیــز، از دیگــر 
ــوده ــات ب ــوزه مطبوع ــات اداره کل در ح  اقدام

 است.
ــوز ۷۸  ــدور مج ــه ص ــی ب ــام ارزان حجت االس
ــتان های  ــریات در شهرس ــی نش ــر نمایندگ دفت
ــش  ــان و افزای ــهر اصفه ــان و ش ــتان اصفه اس
ــان توســط  ــی در شــهر اصفه ــه مطبوعات ۱۴ دک
مجتمــع مطبوعاتــی وابســته بــه شــهرداری 
اصفهــان اشــاره کــرد و افــزود: هماهنگــی 
و تســهیل جهــت صــدور بیــش از ۶۰ کارت 
عضویــت در خانــه مطبوعــات نیــز در دو ســال 
اخیــر در حــوزه مطبوعــات انجــام شــده اســت.
از رســانه های  تشــکر  پایــان ضمــن  در  وی 
اســتان گفــت: اقدامــات یادشــده، بخشــی 
و  فرهنــگ  کل  اداره  فعالیت هــای  از 
بــوده  اصفهــان  اســتان  اســامی  ارشــاد 
اداره کل در راســتای حمایــت  ایــن  اســت. 
و  محلــی  نشــریات  و  رســانه ها  تقویــت  و 
خبرنــگاران اســتان از پژوهش هــا، نظریــات 
در  صاحب نظــر  متخصصــان  دانســته های  و 
ــای  ــد و حمایت ه ــن حــوزه اســتقبال می کن ای
 الزم را نیــز از ایــن موضــوع انجــام خواهــد

 داد.


