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کوتاه شدن دست دالالن
استقبال فعاالن بخش خصوصی از اقدامات تازه بانک مرکزی

 رهبر معظم انقالب در دیدار با دست اندرکاران 
کنگره شهدای استان خراسان جنوبی:

دفاع مقدس 
تمام شدنی نیست

روزنامه برگزیده فرهنگستان زبان و ادب فارسی

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:

 FATF هنوز 
ابهام دارد
وزیر خارجه ترکیه:

آیا ریاض از افشای مقام پشت 
قتل خاشقجی می ترسد؟

 ۴.۸ میلیون نفر در کشور 
می خورند و می خوابند و پول درمی آورند

بیکار ثروتمندان 

نوبخت:
حذف یارانه نقدی در استان ها 

سلیقه ای نخواهد بود

استاندار مرکزی:

شاخص های استان مرکزی 
در بخش های مختلف 

بهبود یافته است

راه اندازی خط 2 متروی 
اصفهان تا سال 1402

 تعیین قیمت خودرو 
تا دو هفته آینده

پیش از ظهر دیروز

پیکر مطهر ۷2 شهید 
کشور شد وارد 

علوی با اشاره به حادثه تروریستی چابهار: 

دشمن می خواست 
ضربه اقتصادی بزند

شایسته ساالری
در شیوه و سیره حکومتی رسول گرامی اسالم کارها 
پذیرش  شایستگی  که  می شد  واگذار  کسانی  به 
مسئولیت مردم را داشته و در امانتداری شهره و از 
تقوای الهی برخوردار باشند و از طرفی از عهده آن 
مسئولیت برآیند و البته اولویت را در بسیاری از امور 
به جوانان می دادند. حال فردی با ویژگی های ذکرشده 
و بعضی دیگر از ویژگی های ذکرنشده وابسته به جایی 
باشد و نباشد، در حزب و دسته و گروه خاصی باشد 
یا نباشد، فرقی نمی کند؛ بلکه تنها باید ارادتمند دین 
خدا و مطیع دستورات الهی و از شجاعت الزم برای 
اجرای حکم هللا برخوردار باشد و بتواند حق مردم را 
ادا و احقاق کند و جسارت الزم را برای اجرای احکام 
الهی داشته باشد و بتواند خود را وقف خدا و دین خدا 

و مردم کند...

به قلم مدیر مسئولسرمقاله
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گهی برگزاری مناقصه عمومی آ

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

وم
ت د

نوب

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایی به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران 
گذار نماید. واجد شرایط وا

 مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت، اتاق 292: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ 97/10/01 
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 08:00صبح روز یکشنبه به تاریخ 97/10/02 

دریافت اسناد: سایت اینترنتی 
www.abfaesfahan.ir شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

www.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شماره تلفن گویا: 031-36680030-8

)داخلی 395(

مبلغ تضمین 
)ریال( برآورد )ریال( محل تامین اعتبار موضوع مناقصه شماره 

مناقصه

421.000.000 8.415.926.925 تملک دارایی های 
سرمایه ای

تکمیل مخزن آب بتنی مدفون 2000 متر مکعبی بوئین و 
میاندشت )با ارزیابی کیفی( 97-4-228

567.000.000 11.338.476.084 جاری  اجرای عملیات شبکه جمع آوری فاضالب محله والشان )2(
شهر درچه )با ارزیابی کیفی( 97-4-229

767.000.000 15.327.753.796 جاری عملیات لوله گذاری فاضالب اشترجان مرحله 2 شهر  فالورجان 
)با ارزیابی کیفی( 97-4-230

830.000.000 16.598.728.218 جاری عملیات لوله گذاری فاضالب اشترجان مرحله 3 شهر فالورجان 
)با ارزیابی کیفی( 97-4-231

824.000.000 16.462.119.990 جاری لوله گذاری شبکه جمع آوری فاضالب باقیمانده شهر سده 
لنجان) با ارزیابی کیفی( 97-4-232

گهی مزایده عمومی 97/01 آ

گردان )Tower Crane( با مشخصات فنی ذیل را از طریق  در نظر دارد یک  دستگاه جرثقیل 
مزایده عمومی به فروش برساند.

بازدید حضوری از دستگاه الزامی می باشد. ضمنا عکس و فیلم دستگاه مذکور نیز موجود 
که تمایل به شرکت در مزایده فوق را دارند  کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی  می باشد. لذا از 
دعوت به عمل می آید از تاریخ  97/10/01 به مدت 10 روز جهت خرید اسناد مزایده به آدرس: 
اصفهان - کیلومتر 8 بزرگراه آزادگان - نیروگاه شهید محمد منتظری - اداره تدارکات و قراردادها 

مراجعه نمایند.*  11@  109
pmm1_tadarokat@yahoo.com :تلفکس: 33800210          ایمیل

کارکرده روسی مدل 6K- 1000 A با ظرفیت 50 تن  )Tower Crane( گردان  جرثقیل 
کارکرد 45 متر - وزن حدود 360 تن  باارتفاع 110 متر - شعاع 

شرکت مدیریت تولید برق شهید محمد منتظری

گسترش رویش های انقالب موجب 
شکست دشمن در تهاجم به معنویات خواهد شد

وزیــر خارجــه ترکیــه طــی نشســت خبری دیــروز خــود درباره مســائل 
ــت  ــول ســعودی، حمای ــگار مقت ــده روزنامه ن ــه پرون مختلفــی ازجمل
آمریــکا از شــبه نظامیان کــرد ســوری و روابــط بــا اروپــا صحبــت کــرد.

مولــود چاووش اوغلــو، وزیــر خارجــه ترکیــه، دیــروز بــا تکــرار انتقــادات 
ــال  ــده »جم ــه پرون ــعودی درزمین ــتان س ــکاری عربس ــوه هم از نح
خاشــقجی«، روزنامه نــگار مقتــول، یــک مقــام عالی رتبــه آل  ســعود 

را بــه انجــام ایــن جنایــت متهــم کــرد.
ــکارا ضمــن بیــان اینکــه  ــو طــی نشســت خبــری در آن چاووش اوغل
همــکاری تحقیقاتــی ســعودی ها هیــچ کمکــی بــه مشخص شــدن 
ــتان  ــا عربس ــید: »آی ــت، پرس ــرده اس ــقجی نک ــل خاش ــاد قت ابع
ــه پشــت ایــن جنایــت  ــام مقــام عالی رتب ســعودی می ترســد کــه ن

را افشــا کنــد؟«
بــه نوشــته خبرگــزاری »آناتولــی«، وی بــا بیــان اینکــه ترکیــه مــدارک 

ــام  ــار تم ــقجی را در اختی ــل خاش ــات از قت ــت آمده در تحقیق به دس
ــد، از  ــرار می ده ــز ق ــاض نی ــه ری ــود ازجمل ــی خ ــرکای بین الملل ش
ــات بیشــتر در  ــاز تحقیق ــرای آغ ــی ب ــا ســازمان های جهان ــره ب مذاک

ــر داد. ــاره خب این ب
ــه  ــزارش داد ب ــنبه گ ــامگاه دوش ــی.ان.ان« ش ــری »س ــبکه خب ش
ــی  ــات پایان ــی لحظ ــل صوت ــن ترجمه شــده( فای ترنســکریپت )مت
جــدال جمــال خاشــقجی بــا جوخــه تــرور در کنســولگری عربســتان 

ــه اســت.  ســعودی در اســتانبول دســت یافت
خاشــقجی ۵9ســاله چهارشــنبه در تاریــخ 9 مهــر )دوم اکتبــر( بــرای 
امــور ازدواج خــود بــه کنســولگری عربســتان ســعودی در اســتانبول 
مراجعــه کــرد؛ امــا دیگــر از آن خــارج نشــد. در پــی فشــارهای ترکیــه 
ــیدن وی،  ــل رس ــه قت ــوه ب ــات از نح ــی اطالع ــای قطره چکان و افش
دادســتانی کل عربســتان ســعودی پــس از تغییــر چندبــاره ادعاهــای 

ــان  ــر( اذع ــان )1۵ نوامب ــخ 24 آب ــت در تاری ــاره، درنهای خــود در این ب
کــرد ایــن روزنامه نــگار منتقــد در داخــل کنســولگری تکه تکــه شــده 

اســت.
وزیــر خارجــه ترکیــه همچنیــن افــزود: در جریــان نشســت گــروه 20 
ــن، بســیاری از وزرای خارجــه کشــورهای حاضــر مشــترکا  در آرژانتی
خواســتار تحقیقــات بین المللــی در پرونــده خاشــقجی شــدند و آنکارا 

نیــز در حــال مذاکــره بــا ســازمان ملــل بــرای شــروع آن اســت.
ــاره حمایــت تســلیحاتی  ــه پرسشــی درب ــو در پاســخ ب چاووش اوغل
ــکا از یگان هــای مدافــع خلــق )ی.پ.گ( در شــمال  و نظامــی آمری
ســوریه توضیــح داد: »اگــر آمریــکا می خواهــد بــه ی.پ.گ آمــوزش 
نظامــی بدهــد، بایــد بدانــد ایــن اقدامــی اشــتباه و خیانــت اســت کــه 

ــد.« ترکیــه هرگــز آن را برنمی تاب
وی دربــاره روابــط بــا اروپــا نیــز توضیــح داد: لغــو روادید ســفر از ترکیه 
بــه کشــورهای اروپایــی، حــق مــردم ترکیــه اســت و دولــت آنــکارا نیــز 
تــالش می کنــد اقدامــات ناعادالنــه بعضــی کشــورهای اروپایــی را در 

این بــاره خنثــی کنــد.

 وزیر خارجه ترکیه:

یاض از افشای مقام پشت قتل خاشقجی می ترسد؟ آیا ر
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ورود پیکر پاک ۷۲ شهید دفاع مقدس به مرز شلمچه رژه نخستین سالگرد شکست داعش در عراق در شهر بغداد  تظاهرات مخالفان نخست وزیر بریتانیا علیه قرارداد او درزمینه 
خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا ازدواج دو جلیقه زرد وسط معرکه

به قلم مدیرمسئول

شایسته ساالری
و خــادم بی منــت باشــد. ایــن فــرد شایســتگی 
واگــذاری مســئولیت را دارد، وگرنه مســئولیتی به 

او واگــذار نخواهــد شــد. 
پیامبــر خــدا)ص( در انتخــاب حاکمــان و والیــان 
بهتریــن اصحــاب را کــه توانایــی انجــام مأموریــت را 
داشــتند، برمی گزیــد و می فرمــود: »َمــِن اســَتعَمَل 
رَُجــاً ِمــن ِعصاَبــٍة، وِفــی ِتلــک الِعصاَبــِة َمــن ُهــَو 
أرضــی لّلــه ِمنــُه؛ َفَقــد خــاَن الّلــَه و خــاَن رَســوَلُه و 

ــاَن الُمؤِمنیَن« خ
»هرکــس از میــان گروهــی، مــردی را بــه کار گمــارد 
و در میــان آن گــروه شــخص خداپســندتر از او 
وجــود داشــته باشــد، بــه خــدا خیانــت کــرده، بــه 
پیامبــر او خیانــت کــرده و بــه مؤمنــان خیانــت کرده 
اســت«. )مســتدرک علــی الصحیحیــن، ج 4، ص 

104، ح 7023(
آن حضــرت هیــچ گاه افــراد تشــنه ریاســت  را به کار 
نگماشــت. ابوموســی می گویــد مــن و دو نفــر دیگر 
از قومــم خدمــت پیامبــر صلــی الّلــه علیــه و آلــه 
رســیدیم. یکــی از آن دو گفــت: ای پیامبــر خــدا، مرا 
امیــر قــرار ده. آن دیگــری نیــز چنیــن درخواســتی 
کــرد. پیامبــر صلــی الّلــه علیــه و آلــه فرمــود: »إّنــا 
ال ُنَوّلــی هــذا َمــن َســأََلُه وال َمــن َحــَرَص َعَلیــِه«؛ 
»مــا ایــن کار را بــه کســی کــه آن را درخواســت کنــد 
ــر آن باشــد، نمی ســپاریم«. )صحیــح  ــد ب ــا آزمن ی

ــاری، ج 6، ص 2614، ح 6730( البخ
گاهــی فــردی کــه بــه مدیریــت می رســد، بیشــتر 
ــه و گــروه  ــکان و خویشــان و قــوم و قبیل ــه نزدی ب
و حــزب خــود نظــر دارد و امکانــات عمومــی و 
پســت ها را در میــان آنــان تقســیم می کنــد. 
ــه  ــه ب ــا جامع ــار ســبب می شــود ت ــن طــرز رفت ای
ــی  ــتعدادهای فراوان ــود و اس ــار ش ــی دچ بی عدالت
زمینــه رشــد و بــروز نیابنــد و رانــت و رانت خــواری 
 و فامیل بــازی و دیگــر مفاســد ظهــور و بــروز 

کند. 
ــدت  ــه به ش ــه ظالمان ــن روی ــا ای ــی ب ــران اله رهب
ــه  ــت ها را ب ــوال پس ــه اح ــد و در هم ــارزه کردن مب
انســان های شایســته می ســپردند. ســیره پیامبــر 
اکــرم)ص( نیــز چنیــن بــود کــه در انتخــاب 
ــا  ــان، لیاقت ه ــه آن ــئولیت ب ــپردن مس ــراد و س اف
و شایســتگی های آنــان را در نظــر می گرفــت و 
بــه قبیلــه، ســن و ســال و قــدرت مالــی توجهــی 
ــرادی  ــراض اف ــر موجــب اعت ــن ام ــرد. همی نمی ک
ــین  ــنن پیش ــه س ــد ب ــوز پایبن ــه هن ــد ک می ش
بودنــد؛ چنان کــه بــه فرماندهــی »اســامة بــن  زید« 
ــر و انصــار در لشــکرش  ــزرگان مهاج ــه ب ــوان ک ج
بودنــد، اعتــراض کردنــد و بهانــه آوردنــد چــرا رســول 
خــدا، جوانــی نــورس را بــر بــزرگان مهاجــر و انصــار 
فرمانــده کــرده اســت، و همــراه وی نرفتنــد. پیامبــر 
اکــرم)ص( از ایــن نافرمانــی بــه خشــم آمــد و در 
حــال بیمــاری آهنــگ مســجد کــرد و به منبــر رفت 
و پــس از حمــد خــدا و ثنــای الهــی فرمــود: »مردم، 
ــت  ــد و ســپاه را حرک فرماندهــی اســامه را بپذیری
ــاره  ــر درب ــه جــان خــودم ســوگند اگ ــه ب ــد ک دهی
ــن  ــش از ای ــد، پی ــخن می گویی ــی او س فرمانده
دربــاره فرماندهــی پــدرش هــم ســخن ها گفتیــد؛ 
ولــی او شایســته فرماندهــی اســت، چنان کــه 

ــود.« ــور آن ب ــدرش در خ پ
فقــط  امــور  همــه  ســپردن  در  حضــرت  آن 
و  می کــرد  ماحظــه  را  افــراد  شایســتگی های 
ــان  ــش جوان ــه خوی ــوم زمان ــم و رس ــاف رس خ
شایســته را در مناصــب و مســئولیت های مهــم 
ــزم« را در  ــن  ح ــر ب ــه »عم ــی داد؛ چنان ک ــرار م ق
حالــی کــه جوانی هفــده ســاله بــود، به فرمانــداری 
ــن  ــاب ب ــرد و »عت ــوب ک ــن منص ــران در یم نج
ــاله و  ــد س ــت و چن ــی بیس ــه جوان ــید« را ک  اس
ــود، فرمانــدار مکــه  درنهایــت زهــد و پرهیــزکاری ب
قــرار داد کــه از نظــر سیاســی پــس از مدینــه، 
او  و  می شــد  محســوب  پایــگاه  مهم تریــن 
نخســتین »امیرالحــاج« بــود. تکیه بر شایســتگان 
ــت  ــای مدیری ــن ویژگی ه ــور از عمده تری در اداره ام
ــول  ــت. رس ــر)ص( اس ــی پیامب ــاق حکومت و اخ
ــود  ــب ب ــاالری مراق ــتای شایسته س ــدا در راس خ
کســی از نزدیــکان بــه بهانــه خویشــاوندی، نزدیــک 
ــه هــر دلیــل سوء اســتفاده نکنــد. ایــن  نشــود و ب
آفتــی اســت کــه معمــوال حکمرانــان بــه آن دچــار 
می شــوند؛ امــا رســول خــدا در تمــام دوران رســالت 
ــان و  ــی از اطرافی ــه کس ــوان ب ــچ عن ــه هی ــود ب خ
وابســتگانش اجــازه نــداد بــه ســبب نزدیکی بــه آن 
حضــرت یــا خویشــاوندی بــا وی گامــی در جهــت 
 سوء اســتفاده بــردارد یــا از امتیــازی برخــوردار

 شود.
معیــار گزینــش افــراد در امــر حکومــت داری و 
مسئولیت ســپاری در ســیره پیامبــر اکــرم)ص( 
ایمــان، تعهــد، علــم و آگاهــی بــا تخصــص، کفایت 
ــوارد  ــک، م ــرای هری ــه ب ــوده اســت ک ــی ب و کاردان
و نمونه هایــی از عمــل رســول خــدا وجــود دارد 
کــه ذکــر آن در ایــن مجــال نمی گنجــد. ایــن 
ــوی  ــل الگ ــد در عم ــم)ص( بای ــر اعظ روش پیامب
ــت  ــور در دس ــا اداره کش ــد ت ــئوالن باش کاری مس
انســان های شایســته قــرار گیــرد و توســعه و 

ــود.  ــل ش ــدان حاص ــرفت دوچن پیش
ــیب  ــراز و نش ــر پرف ــال عم ــس از 40 س ــروز پ ام
در  دارنــد  انتظــار  مــردم  اســامی  جمهــوری 
انتصابــات، فامیل گرایــی و حــزب و گروه گرایــی 
و عنوان گرایــی و هرگونــه امتیازگرایــی ... دیــده 
نشــود؛ بلکــه شایســتگی ها مــاک انتصــاب و 
اســتخدام و... باشــد و حصارهــای بســته انتصابات 
ــی مطــرود شــود؛  ــه انحصارطلب شکســته و هرگون
ــه های  ــر و اندیش ــی از تفک ــفانه الیه های ــا متأس ام
فامیل گرایــی و گروه گرایــی همچنــان آشــکار اســت 
ــته گرایی  ــط و شایس ــر ضواب ــم ب ــط حاک  و گاه رواب

است.
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در مــاه مه ســال 1۹۸1، دو ســال پس از پیــروزی انقاب 
در ایــران و پــس از آغــاز جنــگ میــان ایــران و عــراق، 
شــورای همــکاری خلیــج فارس متولد شــد. عربســتان 
ســعودی، امــارات متحــده عربــی، کویت، قطــر، بحرین 
و عمــان اعضــای این ســازمان هســتند. پادشــاهی های 
حاشــیه جنوبــی خلیــج فــارس، انقــاب 13۵7 ایــران 
 را تهدیــدی جــدی بــرای موجودیــت خــود تلقــی 

می کردند.
 دشــمنی آنــان بــا جمهــوری اســامی ایــران بــا وجــود 
ــورهای  ــه دارد. کش ــوز ادام ــاب هن ــدن انق 40ساله ش
شــورای همــکاری خلیــج فــارس اقتصادهــای ثروتمند 
ــی  ــان و به تازگ ــز عم ــه ج ــد. ب ــت دارن ــه نف وابســته ب
قطــر، بقیــه اعضــا از کشــورهای بســیار تأثیرگــذار اوپک 
هســتند. عربســتان و امــارات متحــده عربــی 7۵درصد 
ــد. از ســال  ــرل می کنن ــه کنت ــن منطق اقتصــاد را در ای
201۸ و پــس از کاهــش شــدید قیمــت نفــت در 
ــرای نخســتین  ــی، ریــاض و ابوظبــی ب بازارهــای جهان
بــار در تاریــخ منطقــه، مالیــات بــر ارزش افــزوده را برای 

ــد. کاالهــا و خدمــات وضــع کردن
امــا ســی ونهمین نشســت ایــن شــورا چنــدان بیانگــر 
همــکاری نبــود. ظاهــرا عربســتان قــدرت تنبیــه اعضــا 
ــا  ــدارد. قطــر مــورد محاصــره و قهــر قــرار گرفــت ت را ن
ــد؛  ــر عربســتان و یارانــش گســتاخی نکن دیگــر در براب
امــا جــواب عکــس داد. امیــر قطــر در جلســه شــورای 
همــکاری خلیــج فــارس حاضــر نشــد تــا اثبــات کنــد 
ــای خویــش بایســتد. شــاید دعــوت  ــد روی پ می توان
عربســتان از قطــر از ایــن جهــت بــود کــه قصــد آشــتی 
ــه  ــی ب ــر نشــان داد تمایل ــا قط ــر را داشــت؛ ام ــا قط ب
دوســتی بــه شــکل ســابق بــا عربســتان و ســایر دول 

عربــی نــدارد.
ــت  ــش حیثی ــط خوی ــا سیاســت های غل عربســتان ب
خــود را بــه تــاراج گذاشــته اســت. بــرای سیاســت های 
خــود منطــق درســت نــدارد و فقــط عروســکی اســت 
ــد و  ــی آن را می چرخان ــک گردانی آمریکای ــه عروس ک
ایــن مســئله از دریچــه بین المللــی ســبب بی آبرویــی 

خواهــد بــود. 
عربســتان در تعریــف غیریــت در سیاســت خارجــه اش 
اشــتباه بزرگــی کــرده اســت کــه تــاوان آن را خاورمیانــه 
اجــرای  و  بیگانــگان  بــا  همدســتی  می دهــد. 
ــتان  ــت عربس ــن خیان ــان، بزرگ تری ــت های آن سیاس

ــه اســت. ــه خاورمیان ب

حرکــت  شــاهد  به تازگــی  گفــت:  اطاعــات  وزیــر 
ــدف  ــا ه ــمن ب ــه دش ــم ک ــار بودی ــتی در چابه تروریس
ــه وارد عمــل شــد. ــن منطق ــه ای ــه زدن اقتصــادی ب ضرب

ســید محمــود علــوی، وزیــر اطاعــات، دیــروز در نشســت 
ــق  ــن ح ــت: ای ــار داش ــرز اظه ــتان الب ــورای اداری اس ش
ــن  ــان تأمی ــرای آن ــت ب ــه امنی ــت ک ــردم اس ــی م طبیع

شــود.
علــوی گفــت: امنیــت و توجــه بــه کرامــت انســانی بســیار 
مهــم اســت و اگــر کرامــت انســان ها حفــظ  شــود، ســراغ 

ــد. کار خــاف نمی رون
ــاده شــود،  ــه پی ــگ در جامع ــن فرهن ــر ای ــزود: اگ وی اف
جامعــه بیمــه خواهــد شــد و امــروز بــا رفتــار درســت از 
قبیــل پرهیــز از دروغگویــی، تهمــت زدن و حرمت شــکنی 
می تــوان بســیاری از ارزش هــای اخاقــی و انقابــی را در 

جامعــه پیــاده کــرد.
وزیــر اطاعــات بــا بیــان اینکــه »به تازگــی شــاهد حرکــت 
ــدف  ــا ه ــمن ب ــه دش ــم ک ــار بودی ــتی در چابه تروریس
ضربــه زدن اقتصــادی بــه ایــن منطقــه وارد عمــل شــد«، 
ادامــه داد: فعالیت هــای صورت گرفتــه در مبــارزه بــا 
تروریســم از ســال ۹2 تاکنــون بیشــتر بــوده و بســیاری از 

اقدامــات تروریســتی بــا تــاش ســربازان گمنــام آقــا امام 
زمان)عــج( شناســایی و خنثــی شــده اســت.

ــا  ــون ب ــت ها اکن ــد: تروریس ــادآور ش ــات ی ــر اطاع وزی
روش هــای پیچیــده اطاعاتــی عمــل می کننــد؛ بــا وجــود 
ایــن شــرایط ســربازان گمنــام امــام زمان)عــج( همــواره 
ــن  ــا ای ــوری در دنی ــچ کش ــد و هی ــل کرده ان ــق عم موف
 نــوع ســرویس اطاعاتــی موفــق را ماننــد ایــران اســامی 

ندارد.
ــه  ــی جامع ــای امنیت ــام پنجه ه ــرد: تم ــه ک ــوی اضاف عل
ــه و  ــوه قضائی ــی اعــم از ســپاه، بســیج، ناجــا، ق اطاعات
نیروهــای مســلح تحــت فرماندهــی هوشــمندانه مقــام 
ــه  ــد ک ــت درآمده ان ــک مش ــورت ی ــری به ص ــم رهب معظ

ــر فــرق دشــمن فــرود آمــده  اســت. ب
وزیــر اطاعــات بــا اشــاره بــه اینکــه چنــد ســالی از عمــر 
ــن اســتان  ــت: ای ــذرد، گف ــرز نمی گ تأســیس اســتان الب
ــودن نیازمنــد مراقبت هــای خاصــی  ــا توجــه بــه جوان ب ب
اســت کــه بایــد مدیــران بــا تاش هــای جدی تــر جهــادی 
ــای  ــه پ ــرز را ب ــد الب ــاش بیشــتر بای ــا ت ــد. ب ــل کنن عم
ــی در  ســایر اســتان های دیگــر رســاند کــه ســابقه طوالن

ــد. ــدن دارن استان ش

ــکیل  ــت: تش ــام گف ــت نظ ــخیص مصلح ــع تش ــو مجم عض
هیئــت عالــی نظــارت مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام بــه 
هیچ وجــه منافاتــی بــا قانــون اساســی نــدارد و دخالــت در امــور 

ــت. ــه گانه نیس ــوای س ق
ــخ  ــر در پاس ــا مه ــو ب ــتری در گفت وگ ــد شبس ــت هللا مجته آی
 FATF ــاره ــه ایــن پرســش کــه نظــر مجمــع تشــخیص درب ب
ــس شــورای  ــن مجل ــد بی ــن موضــوع بای ــت: ای چیســت، گف
اســامی و شــورای نگهبــان بــه اتمــام برســد و زمانــی کــه بــه 
مجمــع تشــخیص مصلحــت ارجــاع داده شــد، مجمــع نظــر 
خــود را اعــام خواهــد کــرد؛ البتــه دربــاره بخش هایــی از ایــن 
پرونــده هیئــت نظــارت نظــر خــود را بــه مجلــس اعــام کــرده 

اســت.
وی ادامــه داد: دربــاره مســئله پولشــویی و کمــک بــه جبهه های 
رهایی بخــش ابهــام وجــود دارد؛ همچنیــن دربــاره کلمــه 
»تروریســم« ابهــام وجــود دارد؛ منظــور از تروریســم چیســت و 
آیــا از نظــر آنهــا ســپاه شــامل تروریســت می شــود یــا اینکــه 
حــزب هللا هــم جــزو نیروهــای تروریســتی محســوب می شــود 
یــا خیــر؟ خاصــه بخــش پالرمو و مبــارزه بــا پولشــویی و اصل 
ملحق شــدن بــه کنوانســیون FATF، محــل بحــث و مناقشــه 
ــع  ــه مجم ــل آن ب ــاع کام ــس از ارج ــاءهللا پ ــه ان ش ــت ک اس

تشــخیص بررســی و نتیجــه نهایــی مجمــع اعــام خواهد شــد.
آیــت هللا شبســتری در بخــش دیگــری از ســخنان خــود دربــاره 
حــل معضــل معیشــت مــردم و بیکاری گفت: مســئوالن کشــور 
ــی  ــات و خدمات ــا، اقدام ــد و تاش ه ــزار کرده ان ــاتی برگ جلس
ــه  ــا ب ــد؛ ام ــام داده ان ــه انج ــای مربوط ــی از بخش ه در بعض
ــد،  ــه بای ــور ک ــتغال آن ط ــد و اش ــه تولی ــده درزمین ــاد بن اعتق
ــم وضعیــت  ــده نمی شــود. امیدواری پیشــرفت محسوســی دی
فعلــی بــه وضــع ایــده آل تبدیــل شــود و مــا شــاهد فعال شــدن 
ــب  ــیم و کس ــور باش ــکاران در کش ــل بی ــتغال خی ــد و اش تولی
ــع  ــی مرتف ــورم و گران ــد و ت ــود یاب ــردم بهب ــت م  و کار و معیش

شود.
ــدی  ــز تولی ــی از مراک ــون بعض ــفانه هم اکن ــزود: متأس وی اف
خوابیــده و بعضــی نیمه فعــال اســت؛ حقــوق پرســنل و کارگــران 
بعضــی از کارخانه هــا و مؤسســات در ماه هــای اخیــر بــه تعویــق 

افتــاده اســت.
عضــو مجمــع تشــخیص مصلحــت تصریــح کــرد: بــرای 
پیشــرفت و توســعه اقتصــادی کشــور بایــد از نــگاه بــه 
دروازه هــای بیرونــی اجتنــاب و بــه اقتصــاد مقاومتــی بــا تــوان 
داخلــی توجــه کــرد؛ بــا اکتشــاف و اســتخراج معــادن و تقویــت 
صنعــت و کشــاورزی زمینــه رشــد اقتصــادی فراهــم می شــود.

بــه نقــل از پایــگاه اطاع رســانی دفتــر مقــام معظم رهبــری، بیانــات رهبر 
ــره  شــهدای  ــا دســت اندرکاران کنگ ــدار ب ــاب اســامی در دی ــم انق معظ
اســتان خراســان جنوبــی کــه در تاریــخ 14 آبــان ۹7 برگــزار شــده بــود، 

صبــح روز سه شــنبه در محــل ایــن همایــش در بیرجنــد منتشــر شــد.
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای در ایــن دیــدار، اســتان خراســان جنوبــی را 
اســتانی مؤمن خیــز و عالم پــرور خواندنــد و بــا تجلیــل از ســابقه حضــور 
پرشــور و مؤثــر مــردم ایــن اســتان در نهضــت انقــاب اســامی و دفــاع 
مقــدس، گفتنــد: امــروز بزرگداشــت شــهیدان از بهتریــن و شــریف ترین 

کارهاســت و کشــور بــه آن احتیــاج دارد.
رهبــر معظــم انقــاب اســامی بــا اشــاره بــه تهاجــم خطیــر دشــمنان در 

مســائل معنــوی افزودنــد: البتــه رویش هــای انقــاب در سراســر کشــور 
محســوس اســت و بــا تــاش و گســترش ایــن رویش هــا، دشــمن در 
ــات نیــز همچــون جنــگ ســخت، شکســت خواهــد  ــه معنوی تهاجــم ب

خــورد.
ایشــان بــا تأکیــد بــر لــزوم برگــزاری باکیفیــت بزرگداشــت شــهیدان و 
ــز  ــد: شــهیدان عزی ــان گفتن ثبــت و ضبــط خاطــرات و شــرح احــوال آن
در زمــان حیاتشــان بــا جــان خــود وارد میــدان دفــاع شــدند و امــروز بــا 
ــن  ــد؛ بنابرای ــاع می کنن ــام دف ــور و اس ــود از کش ــت خ ــت و معنوی هوی
دفــاع مقــدس تمام شــدنی نیســت و یــک حقیقــت در حــال پیشــرفت 

اســت.

ســردار امیرعلــی حاجــی زاده، فرمانــده نیــروی هوافضــای ســپاه 
ــد  ــا تأیی ــارس ب ــا ف ــو ب ــامی، در گفت وگ ــاب اس ــداران انق پاس
ــت های  ــا تس ــت: م ــار داش ــر اظه ــکی اخی ــت موش ــر تس خب
ــت  ــم تس ــر ه ــن کار اخی ــم و ای ــام می دهی ــکی مان را انج موش

مهمی بود. 
ســردار حاجــی زاده دربــاره واکنــش آمریکایی هــا بــه ایــن تســت 
کــه از ســوی مایــک پمپئــو وزیــر خارجــه ایــن کشــور هــم اعــام 
ــوع  ــن موض ــد ای ــان می ده ــا نش ــن واکنش ه ــت: ای ــد، گف ش

برای آنها بسیار مهم بود که فریادشان درآمد. 
ــا ۵0 تســت انجــام  ــش از 40 ی ــه در ســال بی ــان اینک ــا بی وی ب
می دهیــم، تأکیــد کــرد: اینکــه آمریکایی هــا نســبت بــه بعضــی از 
ایــن آزمایش هــا واکنــش نشــان می دهنــد، حاکــی از فشــار بــه 

آنهاست. 
ســردار حاجــی زاده البتــه بــه نــوع ایــن موشــک اشــاره ای نکــرد.                  
ــکا در  ــه آمری ــور خارج ــر ام ــاه، وزی ــارس، 10 آذرم ــزارش ف ــه گ ب
ــک موشــک  ــی ی ــران به تازگ ــود نوشــت: »ای ــر خ ــه توییت صفح
میان بــرد بالســتیک آزمایــش کــرده کــه قــادر اســت کاهک هــای 
متعــدد حمــل کنــد«. وی مدعــی شــد ایــن آزمایــش، قطعنامــه 

2231 شورای امنیت را نقض می کند. 
ــکارچی،  ــل ش ــردار ابوالفض ــو، س ــای پمپئ ــس از ادع ــک روز پ ی
ــار داشــت:  ــاره اظه ســخنگوی ارشــد نیروهــای مســلح، در این ب
تســت موشــک ها و تــوان دفاعــی جمهــوری اســامی بــرای دفاع 
ــد  ــدا خواه ــه پی ــن کار ادام ــی اســت و ای و در راســتای بازدارندگ

کــرد.

مقــدس  دفــاع  دوران  شــهید   72 پــاک  پیکرهــای 
 پیــش از ظهــر دیــروز از طریــق مــرز شــلمچه وارد کشــور 

شد.
ــاع  ــهید دوران دف ــاک 72 ش ــای پ ــر، پیکره ــزارش مه ــه گ ب
ــوب عــراق  ــی جن ــر در مناطــق عملیات ــه در دوره اخی مقــدس ک
ــت وجوی  ــه جس ــط کمیت ــره توس ــان و بص ــتان های میس و اس
ــت،  ــده   اس ــلح کاوش ش ــای مس ــتاد کل نیروه ــودان س مفق
پیــش از ظهــر دیــروز بــا برگــزاری مراســمی در مــرز شــلمچه وارد 

خــاک کشــور شــد.
ایــن شــهدا مربــوط بــه عملیات هــای رمضــان، محــرم، کربــای 
۵ و تک دشــمن در شــلمچه و متعلــق بــه لشــکر 14 امــام 

حســین)ع(، لشــکر ۸ نجــف، لشــکر 1۹ فجــر، لشــکر 27 
حضــرت رســول )ص(، لشــکر 10 ســید الشــهدا)ع(، یگان هایــی 
از ارتــش جمهــوری اســامی و مجاهــدان عراقــی در لشــکر بــدر 

هســتند.
تــازه  شــهید   72 مطهــر  پیکرهــای  از  اســتقبال  مراســم 
تفحص شــده دیــروز سه شــنبه 20 آذرمــاه ســاعت 1۹ در معــراج 

ــد. ــزار ش ــواز برگ ــهدای اه ش
مراســم اســتقبال از ایــن شــهدا را بــرادران بســیج اهــل ســنت 
گچیــن بندرعبــاس بــه نمایندگــی از ملــت ایــران در کنــار مــردم 
خرمشــهر کــه همیشــه پــای ثابت ایــن مراســم هســتند، در مرز 

انجــام دادنــد.

وزیر اطالعات با اشاره به حادثه تروریستی چابهار: 

دشمن می خواست ضربه اقتصادی بزند
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:

FATF هنوز ابهام دارد

تست موشکی سپاه تأیید شد

رهبر معظم انقالب:

دفاع مقدس تمام شدنی نیست

پیش از ظهر دیروز

پیکر مطهر ۷۲ شهید وارد کشور شد

نفیسه اله دادی
کارشناس ارشد علوم سیاسی
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رییــس جمهــوری گفــت: دولــت تــاش مــی 
ــد و  ــه یاب ــادی ادام ــش اقتص ــش در بخ ــد آرام کن

مشــکات بــر دوش مــردم را بکاهــد. 
حســن روحانــی، رئیس جمهــور، کــه در پایــان 
قــوه ســخن  ســه  ســران  مشــترک  نشســت 
ــری  ــم رهب ــام معظ ــت: مق ــار داش ــت، اظه می گف
ــد،  ــای ایــن رهنمــود جدی ــد و برمبن رهنمــودی دادن
ــه  ــت را چگون ــن سیاس ــه ای ــتیم ک ــه ای داش جلس
اجرایــی و عملیاتــی کنیــم. البتــه جلســات دیگــری 
هــم ظــرف ایــن هفتــه خواهیــم داشــت و تــا هفتــه 
آینــده نکاتــی را کــه مدنظــر مقــام معظــم رهبــری 

ــرد. ــم ک ــی خواهی ــت، نهای اس
وی بــا بیــان اینکــه ســران قــوا در ایــن جلســه خــود 
عمدتــا دربــاره مســائل اقتصــادی و سیاســی کشــور 
ــار  ــد، اظه ــو کردن ــر و گفت وگ ــادل نظ ــه  تب و منطق
ــای گذشــته  داشــت: در بخــش اقتصــاد در هفته ه
چهارچوبــی را تنظیــم کــرده بودیــم که سیاســت های 

ــه نحــوی مســئله بودجــه ســال  ایــن چهارچــوب ب
ــت. ــم دربرمی گرف ــده را ه آین

روحانــی افــزود: در همیــن چهارچــوب ممکــن 
ــده  ــرای بودجــه ســال آین ــواردی هــم ب اســت در م
ــاده  ــاءهللا آم ــه ان ش ــد و بودج ــی الزم باش اصاحات
شــده و بــه زودی تقدیــم مجلــس شــورای اســامی 

ــد شــد. خواه
ــزرگ  ــز و ب ــت عزی ــه مل ــاب ب ــور خط رئیس جمه
ــا  ــان آمریکایی ه ــس از 13 آب ــرد: پ ــد ک ــران تأکی ای
بســیار در انتظــار ایــن بودنــد کــه شــاهد یــک 
به هم ریختگــی درزمینــه اقتصــاد کشــور باشــند؛ 
ــه  ــاالن اقتصــادی ب ــه فع ــوار و هم ــردم بزرگ ــا م ام
گونــه ای عمــل کردنــد کــه خوشــبختانه همــه چیــز 

ــد. ــس ش ــه عک ب
روحانــی ادامــه داد: آمریکایی هــا می خواســتند 
پــس از 13 آبــان تــورم، مشــکات اقتصــادی، 
نحــو  بــه  را  چیــز  همــه  و  ارز  بــازار،  مســائل 
دیگــری ببیننــد و خوشــبختانه بانــک مرکــزی، 
بخش هــای دیگــر اقتصــادی و مــردم عزیــز و 

ــرای  ــد کــه کامــا ب ــه ای عمــل کردن ــه گون بزرگــوار ب
ــوس  ــا محس ــور م ــل کش ــرای داخ ــا و ب ــه دنی هم
ــان کمــی  ــس از 13 آب ــردم پ ــه آرامــش م اســت ک
اســت  ایــن  تاش هــا  همــه  و  شــده   بیشــتر 
کــه ایــن آرامــش را ادامــه دهیــم و بتوانیــم از 

بکاهیــم. مــردم  دوش  روی  مشــکات 
تاش هــای  از  قدردانــی  بــا  رئیس جمهــور 
صادرکننــدگان بــرای پیشــرفت خــوب در ســال 
جــاری نســبت بــه ســال گذشــته و افزایــش بیش از 
13درصــدی در صــادرات کشــور گفــت: بــا چهارچوبی 
ــه  ــی ب ــادرات غیرنفت ــا ارز ص ــده ت ــن ش ــه تعیی ک
داخــل بــازار و کشــور برگــردد، راه حــل مطمئنــی برای 
درآمدهــای ارزی مــا پیش بینــی شــده اســت و 
ان شــاءهللا ایــن راه مطمئــن را ادامــه می دهیــم.

ــاره  ــت درب ــر نف ــا وزی ــن ب ــت: همچنی ــی گف روحان
ــدهللا  ــد و بحم ــره ش ــت مذاک ــروش نف ــرایط ف ش

ــم. ــی داری ــب و خوب ــرایط مناس ش
هــدف  گفــت:  رئیس جمهــور 
ــوی  ــه جل ــود ک ــن ب ــا ای آمریکایی ه
و  بگیرنــد  را  مــا  نفــت  صــادرات 
ــردم  ــه م ــت ب ــه صراح ــم ب می خواه
ــس از  ــا پ ــت م ــادرات نف ــم ص بگوی
13 آبــان بــه مراتــب بهتــر از پیــش از 
13 آبــان شــده اســت. گــزارش امــروز 
ــود.  ــده ب ــم امیدوارکنن ــت ه وزارت نف
روحانــی افــزود: بنابرایــن آمریکایی ها 
درزمینــه نفــت، ناموفق بودنــد؛ درزمینه 
اوپــک هــم آمریکایی ها خیلــی تاش 
ــت  ــد نف ــه تولی ــد ک ــد کاری کنن کردن

ــه  ــد ک ــدا نکن ــک کاهــش پی کشــورهای عضــو اوپ
الحمدللــه کاهــش پیــدا کــرد و اعضــای غیراوپــک 
هــم همیــن تصمیــم را داشــتند.آمریکایی ها در 
اجــاس اوپــک، ایــن بــار ناموفــق بودنــد و جمهوری 
اســامی ایــران خوشــبختانه موفقیت هــای خوبــی 

ــه دســت آورد. ب
رئیس جمهــور خاطرنشــان کــرد: رونــد فــروش 
ــن  ــش از ای ــه پی ــی ک ــان صورت ــه هم ــا ب ــت م نف
 اجــاس بــوده، ادامــه خواهــد یافــت و آن را ادامــه

می دهیم. 
درزمینــه مســائل منطقــه ای هــم خوشــبختانه 
اســت.  منطقــه  مــردم  ســود  بــه  حرکت هــا 
ــه  ــی ک ــه آنهای ــه ای اســت ک ــه گون شــرایط یمــن ب
می خواســتند یمــن را در اشــغال خودشــان داشــته 
ــد  ــی ندارن ــد راه ــاس می کنن ــروز احس ــند، ام باش
جــز صلــح بــا مــردم یمــن و مــا همــواره از مذاکرات 

ــم. ــتیبانی می کردی ــی پش ــی– یمن یمن

ــرای  ــا ب ــروز عامت ه ــه داد: ام ــور ادام رئیس جمه
رســیدن بــه یــک آرامــش در یمــن بیــش از گذشــته 
اســت؛ در ســوریه هــم شــرایط بــه ســمت صلــح و 
آرامــش بیشــتر اســت و ایــن بــه معنــای موفقیــت 
ــه ای  ــائل منطق ــران در مس ــامی ای ــوری اس جمه

اســت.
ــه اینکــه در ایــن یکــی، دو  ــا اشــاره ب رئیس جمهــور ب
ســفری کــه بــه اســتان ها داشــتم و همچنیــن بقیــه 
ــاهد  ــد، ش ــفر دارن ــتان ها س ــه اس ــه ب ــئوالن ک مس
ــیاری  ــیدن بس ــاد و به ثمررس ــیار زی ــای بس افتتاح ه
ــای  ــه پروژه ه ــبت ب ــت: نس ــتیم، گف ــا هس از پروژه ه
ناتمــام هــم در جلســه ســران قــوا تصمیمــات خوبــی 

ــذار شــود. ــردم واگ ــه م ــه ب ــم ک گرفته ای
روحانــی ادامــه داد: همــه تــاش خواهیــم کــرد 
ان شــاءهللا رونــد اشــتغال را بــرای ســال آینــده حفــظ 
ــا  ــی در تنگن ــای اساس ــر کااله ــردم ازنظ ــم و م کنی

نباشــند.

روحانی در پایان نشست سران سه قوه: 

تالش دولت، تداوم آرامش در بخش اقتصادی است
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ــگاه  ــس دانش ــی رئی ــت هم اندیش در نشس
فرهنــگ و هنر یک اصفهان با اصحاب رســانه، 
اســتفاده از ظرفیــت رســانه ها بــرای برگــزاری 
ــه  ــرای جامع ــاز و الزم ب ــورد نی ــای م دوره ه
 و رســانه ها ازجملــه دوره هــای تــک درس 
و پودمانــی، دوره هــای آزاد در رشــته های خبــر 
و عکاســی و هنــری بــا ارائــه مــدرک معتبــر 

اعــام شــد.
محمــد قلمکاریــان، رئیس دانشــگاه فرهنگ 
ــه افتتــاح  ــا اشــاره ب و هنــر یــک اصفهــان، ب
اصفهــان  دانشــگاه  نویــن  مجموعه هــای 
ــی آزاد و  ــوزش پودمان ــز آم ــامل مرک ــه ش ک

توســعه فرهنــگ و هنــر، پژوهشــکده فرهنگ 
ــگ  ــان فرهن ــران و واقف ــع خی ــر، مجم و هن
و هنــر، کانــون دانش آموختــگان فرهنــگ 
و هنــر، مرکــز هنرهــای آیینــی و ســنتی، 
ــناختی،  ــی روان ش ــاوره و راهنمای ــز مش مرک
کارآفرینــی،  مرکــز  شــغلی،  و  تحصیلــی 
ــز  ــری و مرک ــت فک ــت مالکی ــاوره و ثب مش
ــال  ــزود: در 7 س ــت، اف ــل اس ــور بین المل ام
اخیــر، 5000 دانش آموختــه فعــال داشــته ایم 
بایــد بــرای اشــتغال دانش آموختــگان  و 

برنامه ریــزی کنیــم. 
وی اظهــار داشــت: در مرکــز مشــاوره، برگزاری 
ــی  ــت های ارزیاب ــف، تس ــای مختل کارگاه ه
ســامت  غربالگــری  طــرح  رســانه ها، 

بــرای دانشــجویان و خانواده هــای آنــان و 
هنرمنــدان در ســطح اســتان بــه طــور رایــگان 

انجــام می شــود. 
قلمکاریــان از تعامــل دانشــگاه بــا 65 کشــور 
خبــر داد کــه حاکــی از بعــد بین المللــی 
دانشــگاه فرهنــگ و هنــر یــک اصفهان اســت 
و افــزود: مجــوز برگــزاری دوره هایــی در خارج 

از کشــور و جــذب دانشــجو را داریــم.
ــمند  ــالت های ارزش ــی از رس ــان یک قلمکاری
دانشــگاه فرهنــگ و هنــر را نقش آفرینــی 
طریــق  از  هنــر  و  فرهنــگ  عرصــه  در 
رشــته های روابــط عمومــی، خبــر، عکاســی، 
تولیــد  ایده پــردازی،  فرهنگــی،  مدیریــت 
ــان و ســخنوری،  ــن بی ــاب و نشــریات، ف کت

نویســندگی، هنرهــای تجســمی، خاقیــت و 
نــوآوری، ســواد رســانه ای، انیمیشــن، تدوین، 
بازیگــری  کارگردانــی، کمــک کارگردانــی، 
و مجری گــری، آواز، ســاز ایرانــی و ســاز 
ــام ــط اع ــته های مرتب ــر رش ــی و دیگ  جهان

 کرد.
وی هــدف از برگــزاری ایــن نشســت را تــاش 
ــه  ــا رســانه ها ب ــرای انعقــاد تفاهم نامــه ای ب ب
ــت و پیشــنهادهای  منظــور اســتفاده از ظرفی
آنــان در برگــزاری دوره هــای آموزشــی مطــرح 
کــرد و افــزود: دانشــجویان 240 ســاعت 
ــه  ــوزی ارائ ــرای مهارت آم ــد ب کارورزی را بای
ــه  ــت ک ــبی اس ــتر مناس ــن بس ــد و ای دهن
رســانه ها نیــز بتواننــد از این ظرفیت اســتفاده 

کننــد.
ــار  ــر از اعتب ــگ و هن ــگاه فرهن ــس دانش رئی
ــام  ــرای انج ــگاه ب ــی دانش ــا 40 میلیون 5 ت
طرح هــای پژوهشــی  خبــر داد کــه بــه جــذب 

ــد.  ــک می کن ــار کم اعتب
وی گفــت: دانشــگاه فرهنــگ و هنــر در 
ــات را در حــوزه  ــی آی ــاه جشــنواره مل بهمن م
قرآنــی بــا بافــت، فلــز، چــوب و صنایــع 
دســتی مثــل منبــت و معــرق برگــزار خواهــد 

ــرد. ک
وی بــا اشــاره بــه رتبــه اول دانشــگاه فرهنــگ 
ــن 63 دانشــگاه  ــان در بی ــک اصفه ــر ی و هن
فرهنــگ و هنــر کشــور، رســالت دانشــگاه را 

غنابخشــیدن بــه فرهنــگ بیــان کــرد.

اصفهان
چهارشنبه 21 آذرماه 1397 
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شهرستانها

بازدید شهردار فوالدشهر از 
پروژه  آسفالت و زیباسازی 

خیابان وصال
ارتباطــات  اداره  گــزارش  بــه  کیمیای وطن
شــهرداری فوالدشــهر، طــی بازدیــد اعضــای شــورای 
ــهر از  ــن ش ــهردار ای ــراه ش ــه هم ــهر ب ــهر فوالدش ش
پــروژه  آســفالت و زیباســازی خیابــان وصــال محلــه 
ــد  ــان رون ــامی در جری ــورای اس ــای ش ب 4، اعض

اجرایی این پروژه  قرار گرفتند. 

در پایــان بازدیــد مصطفــی زاده، رئیــس شــورای 
اســامی، ضمن ابــراز رضایتمنــدی از عملکــرد مثبت 
شــهرداری گفــت: پــروژه بازدیدشــده، بــا حساســیت 
در خــور تقدیــر مجموعــه  شــهرداری بــه پایان رســید. 
وی در ادامــه افــزود: امیــد اســت بــا تعامــل موجــود 
بیــن شــورای اســامی شــهر و شــهرداری، در ســال 
جــاری نیــز رونــد اجــرای پروژه هــای عمرانــی ادامــه 

داشــته باشــد.

تذکر شهرداری شاهین شهر به 
 صنوف متخلف درزمینه 

سد معبر
سرپرســت  فدایــی،  حمیدرضــا  کیمیای وطن
ــهرداری  ــهری ش ــات ش ــی و خدم ــت اجرای معاون
شاهین شــهر، از صنــوف متخلــف درزمینــه ســد 

معبر بازدید به عمل آورد. 

در ایــن بازدیــد بــه صاحبــان صنــوف متخلــف 
درزمینــه ســد معبــر تذکــر و اخطــار کتبــی داده شــد 
ــع ســد  ــرای رف ــی ب ــت قانون ــس از مهل ــر پ ــه اگ ک
معبــر جلــوی مغــازه خــود اقــدام نکننــد، براســاس 

ــا برخــورد خواهــد شــد.  ــا آنه ــون ب قان
و  اشــغال  گفــت:  زمینــه  همیــن  در  فدایــی 
ــر  ــوان ســد معب ــر و آنچــه به عن مســدودکردن معاب
ــرا  ــی اســت؛ زی مطــرح می شــود، اقدامــی غیرقانون
معابــر عمومــی متعلــق بــه عمــوم شــهروندان اســت 
و کســی حــق نــدارد تحــت هیــچ شــرایطی معابــر را 

ــد.  ــدود کن ــخصی و آن را مس ــاع ش انتف
ــا  فدایــی گفــت: تمــام تاشــمان ایــن اســت کــه ب
رویکــرد فرهنگــی بتوانیــم معضــل ســد معبــر را در 
ــی متأســفانه افــرادی  ســطح شــهر حــل کنیــم؛ ول
هســتند که بــا اســتفاده نامتعــارف از معابــر عمومی، 
بخــش جالــب توجهــی از حقــوق شــهروندان را 

ــع می کننــد. تضیی

شهردار نطنز:

کوچه شهید غضنفر ارشد 
آسفالت شد

از  پــس  نطنــز گفــت:  شــهردار  کیمیای وطن
اجــرای عملیــات عمرانــی و آســفالت خیابــان امــام 
ــه آســفالت نامناســب کوچــه  ــا توجــه ب ــی، ب خمین
ــه  ــز در ادام ــهرداری نطن ــد، ش ــر ارش ــهید غضنف ش
عملیــات آســفالت کوچه هــا برحســب اولویت بنــدی 
ــا  ــفالت ب ــی و آس ــازی و قیرپاش ــه  زیرس ــدام ب اق

اعتبار ۱30 میلیون تومان کرد.

علــی پیراینــده، شــهردار نطنــز، اظهــار داشــت: پــس 
از اجــرای عملیــات عمرانــی و آســفالت خیابــان امــام 
خمینــی بــه متــراژ 4000 متــر مربــع بــا بیــش از 550 
تــن آســفالت و اعتباری بیــش از ۱520 میلیــون ریال، 

آســفالت دیگــر خیابان هــا و کوچه هــا آغــاز شــد. 
ــه آســفالت نامناســب  ــا توجــه ب ــه کــرد: ب وی اضاف
کوچــه شــهید غضنفر ارشــد، شــهرداری نطنــز در ادامه 
عملیــات آســفالت کوچه هــا برحســب اولویت بنــدی 
ــن  ــه  زیرســازی و قیرپاشــی و آســفالت ای ــدام ب اق
کوچــه کــرد. شــهردار نطنــز یــادآور شــد: ایــن عملیات 
ــید و  ــان رس ــه پای ــان ب ــون توم ــار ۱30 میلی ــا اعتب ب
و  خیابان هــا  آســفالت  و  لکه گیــری  هم اکنــون 

ــت. ــدام اس ــت اق ــهر در دس ــطح ش ــای س کوچه ه

رئیس دانشگاه فرهنگ و هنر یک اصفهان:

برنامهریزیکردهایم برایاشتغالدانشآموختگاندانشگاهفرهنگوهنر

خبرکوتاه

رئیس پارک فناوری های نوین صنعت توزیع برق:

چشم انداز شرکت توزیع برق در پارک 
فناوری ها ی نوین محقق می شود

شــرکت توزیــع بــرق شهرســتان اصفهــان بــا ایجــاد  کیمیای وطن
پــارک فناوری هــای نویــن صنعــت توزیــع برق توانســته اســت ســاختار 
مناســبی را بــرای تأمیــن انــرژی پــاک محقــق کنــد و در کنــار آن بــه 
ــف  ــزات مختل ــات و تجهی ــناخت تأسیس ــی ش ــای کارگاه آموزش ه
بپردازد.رئیــس پــارک فناوری هــای نویــن صنعــت توزیــع بــرق گفــت: 
ــا  ــب ب ــع متناس ــبکه توزی ــاختار ش ــا س ــن ب ــای نوی ــارک فناوری ه پ
محیــط انجــام گرفتــه و این ســاختار میکروگریدی در قالب اتوماســیون 

شبکه فراهم شده است.
ــی و  ــد، دفن ــد مانت ــی، پ ــرد: پســت زمین ــح ک ــوری تصری غامرضــا ن
ــادی و  ــری ع ــوازم اندازه گی ــای ل ــا کارگاه ه ــراه ب ــی هم ــس هوای تران
دیمانــدی طراحــی و تجهیــزات آن آمــاده نصــب اســت و از طرفــی نیــز 
محوطه ســازی زیبــا همــراه بــا چمــن مصنوعی منطبــق با فضای ســبز 
در ایــن مــکان ایجــاد و آمــاده بهره بــرداری شــده اســت و ســوالرهایی 
کــه روی نمــای ســاختمان وجــود دارد بــا تــوان نامــی 9 کیلــووات و بــا 
خروجــی بــه طــور متوســط 5 کیلــووات تأمین کننــده انــرژی ســبز کل 
ایــن مرکــز اســت.نوری در ادامــه افــزود: مصــرف بــرق آبنماهایــی که در 
ایــن مرکــز اســتفاده شــده، صفــر اســت و هیــچ ارتباطــی با شــبکه های 
الکتریکــی و برقــی نــدارد و کل انــرژی از صفحــات خورشــیدی دریافت 
ــه  ــرار گرفت ــی ق ــیدی روی پایه های ــلول های خورش ــن س ــود. ای می ش
کــه بــه طــور اتوماتیــک طــی روز بــا جهــت خورشــید تغییــر و رهگیــری 
می شــود و بــه عبارتــی دو مجموعــه ســلول خورشــیدی کــه آبنمــا را بــه 

ــا ۱080 وات اســت. ــر ب ــدازد، براب جریــان می ان
ــدی  ــزار اندروی ــک نرم اف ــا ی ــژه ب ــات وی ــن امکان ــرد: ای ــح ک وی تصری
ــی  ــی و مکان ــات الکتریک ــت اطاع ــور دریاف ــه منظ ــراه ب ــن هم تلف
صفحــات خورشــیدی نصب شــده اســت و اطاعــات، موقعیــت و ولتاژ 
ــرد. ــورت می گی ــان از راه دور ص ــی فرم ــه عبارت ــد؛ ب ــت می کن را دریاف

پــارک فناوری هــای نویــن صنعــت توزیــع بــرق روی google map و 
ــت. ــری اس ــت وجو و پیگی ــل جس ــن قاب ــه های آنای نقش

گروه اصفهان فرزانه افسرطه
F.Afsartaha@eskimia.ir

در نشســت خبــری معــاون حمل ونقــل شــهرداری 
اصفهــان بــه مناســبت 26 آذرمــاه روز حمل ونقــل 
ــی  ــاک، چگونگ ــوای پ ــاه روز ه ــک و 22 دی م و ترافی
ــای  ــه گروه ه ــرای هم ــای 33روزه ب ــرای برنامه ه اج
ــوا«  ــه »آدم و ه ــتر قص ــریح و از پوس ــهروندی تش ش
ــا بیــان غصه هــای شــهر در معضــل زیســت محیطی  ب

ــی شــد. رونمای
علیرضــا صلواتــی، معــاون حمل ونقــل شــهرداری 
اصفهــان، بــا توصیــف قصــه پرغصــه شــهر اصفهــان، از 
معضــل آلودگــی هــوا، چالــش آلودگــی هــوای ناشــی 
ــده  ــهری، پدی ــد ش ــفرهای زائ ــای دودزا، س از خودروه
ــخن  ــت محیطی س ــکات زیس ــر مش ــورژن و دیگ این
رانــد و گفــت: عنــوان »قصــه آدم و هــوا« را بــرای ایــن 

33 روز انتخــاب کرده ایــم. 
متنــوع، جشــنواره ها،  رویدادهــای  برگــزاری  از  وی 
ــدا درآوردن  ــه  ص ــا و ب ــری، بازدیده ــت های خب نشس
زنــگ شــهر، برگــزاری میزگردهــای تخصصــی بــا 
ــتفاده از  ــه اس ــب ب ــت ترغی ــگان در جه ــور نخب حض
ــرای  ــازی ب ــی، فرهنگ س ــل عموم ــایل حمل ونق وس
ــه خــودروی تک سرنشــین«، اصــاح و  ــه ب ــن »ن گفت
توســعه زیرســاخت ها، پویش هــای مردمــی و اقدامات 

ــر داد.  ــر خب ــی دیگ پژوهش
ــت  ــت: هف ــاره توســعه زیرســاخت ها گف ــی درب صلوات
محــور راه انــدازی ایســتگاه های دوچرخــه، افتتــاح 
پاک ســوارهای شــهری، بهره بــرداری از ۱5 ایســتگاه 
جدیــد دوچرخــه، اســکوترهای برقــی، موتورهــای برقی 
ــی و  ــرح کاه ایمن ــداوم ط ــداران، ت ــت از خری و حمای

برخــورد با موتورســواران متخلــف، تردمیــل دوچرخه ای، 
بســته های  و  دوچرخــه  ایســتگاه  در  عضوپذیــری 
ــال  ــان س ــا پای ــت و ت ــد یاف ــق خواهن ــی تحق حمایت
98، ایســتگاه های دوچرخــه بــه 50 ایســتگاه افزایــش 

می یابــد.
وی بــا بیــان شــعار »هــر شــهروند، یــک دیده بــان«، از 
افزایــش دوربین هــا، ســامانه های هوشــمند و توســعه 
ــر داد و اینکــه شــهروندان  ــی خــط خب فعالیــت عمران
ــزارش  ــد، گ ــه در شــهر می افت ــی را ک ــد اتفاقات می توانن

. کنند

معــاون حمل ونقــل شــهرداری از ســه اتفــاق در حمــل 
بــار خبــر داد: رونمایــی از طــرح توزیــن چمــدان، 
ــرح  ــی ط ــرک، معرف ــار متح ــتم ب ــی از سیس رونمای
ــان  ــار در خیاب ــن ب ــتم توزی ــب سیس ــا و نص بارنامه ه

ــی.  ــام خمین ام
ــار در  ــن ب وی گفــت: سیســتم متحــرک و ســیار توزی
ســطح شــهر بــه بررســی خودروهایــی کــه بــا اضافه بــار 

ــردد هســتند، می پــردازد.  در ســطح شــهر در حــال ت
وی گفــت: در ایــن روزهــا، بهره بــرداری از طــرح ۱+636 
ــری و  ــارت تصوی ــای نظ ــدن دوربین ه ــرای اضافه ش ب
تابلوهــا انجــام می گیــرد و تــا پایــان ســال، 6 خــودرو 
مجهــز بــه نظــارت تصویــری در مناطــق ۱، 3، 4، 5، 6 و 
مناطــق ۱۱ و ۱5 بــا پــارک دوبــل برخــورد می کننــد کــه 

بــه بهبــود 30درصــدی تــردد کمــک خواهــد کــرد.
آغــاز عملیــات عمرانــی خــط 2 از شــهرک امام حســین 
تــا میــدان امــام علــی، آغــاز عملیــات ایســتگاه شــاهد 
ــری  ــر هن و الدر خــط 2 قطــار شــهری و رونمایــی از اث
ایســتگاه دانشــگاه اصفهــان در خــط یک قطار شــهری، 
از دیگــر اقداماتــی اســت کــه در ایــن 33 روز شــهرداری 

اصفهــان اجــرا می کنــد.
صلواتــی از ورود 30 اتوبــوس کامــا بازسازی شــده 
ــزار  ــت: نرم اف ــر داد و گف ــل خب ــاوگان حمل ونق ــه ن ب
موقعیت یــاب اتوبوس هــا بــا هــدف نظــارت بــر 
کیفیــت فنــی اتوبوس هــای شــهری، برگــزاری دوره ای 
ــرداری  ــورد بهره ب ــا م ــار آنه ــدگان و رصــد رفت ــرای رانن ب

قــرار می گیــرد. 
وی بیــان داشــت: طــرح »چشــم شــهر روشــن« بــرای 
ــه شــهر و طــرح »ســفرهای  ورود انرژی هــای پــاک ب
ــه و تکریــم  ــرای تقدیــر از راننــدگان نمون فیــروزه ای« ب

ــن 33 روز اجــرا می شــود.  تاکســیرانان در ای
وی محورهــای برنامــه فرهنگ ســازی را برگــزاری 
ــو،  ــس ترافوت ــنواره عک ــن جش ــا عناوی ــنواره ب 6 جش
حضــور عکاســان در متــرو و ســامانه بی .آر.تــی، بازتــاب 
در  نامتعــارف  پارک هــای  ترافیکــی،  نازیبایی هــای 
شــهر، بی توجهــی بــه قوانیــن حمل ونقــل و عبورومــرور 
جشــنواره های  افــزود:  و  برشــمرد  ایمنــی  و کاه 

ترافیلــم، شــعر ترافیکاتــور، تراطنــز و اختتامیــه در مرکز 
ــوند. ــزار می ش ــتان برگ ــری قلمس ــای هن آفرینش ه

صلواتــی از اجــرای پویش هــای مردمــی بــا مشــارکت 
ــش  ــهری و پوی ــی ش ــا آلودگ ــه ب ــرای مقابل ــردم ب م
اعتــراض پرســتاران بــا همــکاری دانشــگاه علــوم 
پزشــکی، مانــور پیــاده روی بــا هــدف آمــوزش رفتارهای 
ــدون  ــنبه ب ــت سه ش ــهروندان، تقوی ــه ش ــی ب ترافیک
خــودرو، همایــش هم پیمانــی مدیــران شــهری بــرای 
اســتفاده از وســایل حمــل و نقــل عمومــی، همایــش 
بررســی محدودیــت ترافیکــی، گفتمــان ترافیــک، 
بررســی وضعیــت پارکینگ هــای شــهر و نشســت هایی 

ــر داد. ــه منظــور بررســی آلودگــی هــوا خب ب
معــاون حمل ونقــل شــهرداری اصفهــان بــا اشــاره 
بــه نوســازی نــاوگان، ورود اتوبوس هــای جدیــد و 

ــرد:  ــار ک ــهر، اظه ــز ش ــدرو در مرک ــوط تن ــعه خط توس
اوراق مشــارکت اتوبوســرانی بــا 200 میلیــارد ریــال اعتبار 
در ایــن راســتا کمــک بزرگــی بــه مــا می کنــد. وی بــا 
بیــان آنکــه بایــد اتوبــوس 450 میلیونــی را یــک و نیــم 
میلیــارد تومــان بخریــم، افــزود: اگــر تــا پایــان ســال 
ــرای خــط 2 تأمیــن شــود، در  ــاردی ب ــار 500 میلی اعتب

ــدازی خواهــد شــد. ــرو راه ان ســال ۱402 خــط 2 مت
ــه ازای  ــده هــر شــهروند ب ــی گفــت: ســالب آین صلوات
تعــداد ســاعاتی کــه در شــهر بــا خــودرو شــخصی تــردد 

ــرازد. ــوارض پ ــد ع ــد بای می کن
وی از عبــور 900 هــزار خــودرو در ســطح شــهر خبــر داد 
کــه 200 هــزار مــورد فاقــد معاینــه فنــی هســتند. البتــه، 
44 درصــد رشــد در معاینــه فنــی خــودرو نســبت بــه 

ســال گذشــته داشــته ایم.

،،
اگــر تــا پایــان ســال اعتبــار 500 میلیــاردی 
ــال 1402  ــود، در س ــن ش ــط 2 تأمی ــرای خ ب

خــط 2 متــرو راه انــدازی خواهــد شــد

معاون حمل ونقل شهرداری اصفهان در مراسم گرامیداشت 26 آذرماه، روز حمل ونقل، خبر داد:

راهاندازیخط2مترویاصفهانتاسال1402

گروه اصفهان پریسا خاکبازان
P.Khakbazan@eskimia.ir

مشــاور فرهنگــی رئیــس دانشــگاه علمی کاربــردی اســتان 
ــز  ــای مراک ــی رؤس ــع عموم ــت مجم ــان در نشس اصفه
آمــوزش علمی کاربــردی اصفهــان گفــت: نشــاط و پویایــی، 

ــت. ــجویی اس ــای دانش ــه محیط ه الزم

احمدرضــا قاســمی بــا تعریــف دو عنصــر نشــاط و پویایــی 
ــت و  ــه عل ــتند ک ــری هس ــن دو، عناص ــت: ای ــی گف علم
معلــول یکدیگرنــد و اگــر در جامعــه  نشــاط علمــی باشــد، 

یقینــا پویایــی علمــی هــم خواهــد بــود.
قاســمی در ادامــه با تشــریح برنامه های فرهنگی دانشــگاه 
در ســال تحصیلــی جدیــد از رؤســای مراکــز و کارشناســان 

فرهنگــی دانشــجویی خواســت بــا تمــام قــوا بــرای اجــرای 
ــی و  ــا جان بخش ــرده و ب ــاش ک ــی ت ــای فرهنگ برنامه ه
ــای  ــب برنامه ه ــه دانشــجویان در قال شخصیت بخشــی ب
و چهلمیــن ســالگرد شــکوهمند  دانشــجو  روز  ویــژه 
 انقــاب اســامی، فعالیت هــای خــود را برنامه  ریــزی 

کنند.

مراســم »روز دانشــجو« و گرامیداشــت یــاد  کیمیای وطن
حضــور  بــا  ســال ۱332  آذرمــاه   ۱6 دانشــجوی  شــهدای 
ــی  ــتان، ابوطالب ــه شهرس ــام جمع ــوی ام ــام موس حجت االس
ــهرداری  ــاون ش ــری مع ــر، باق ــال احم ــت ه ــس جمعی رئی
ــه،  ــهر، هیئت رئیس ــامی ش ــورای اس ــو ش ــی عض ــه، کیان مبارک
ــامی  ــگاه آزاد اس ــی دانش ــت علم ــای هیئ ــجویان و اعض دانش
واحــد مبارکــه در ســالن آمفی تئاتــر ایــن واحــد دانشــگاهی برگزار 

شد. 
ــط عمومــی دانشــگاه، سرپرســت دانشــگاه در  ــه گــزارش رواب ب
ایــن مراســم بــا گرامیداشــت یــاد و خاطــره شــهدای دانشــجوی 
ســال ۱332 و تبریــک روز دانشــجو بــه همــه دانشــجویان گفــت: 
ایــن دانشــجویان بــا نثــار خــون خــود و دفــاع از اعتقاداتشــان، 

استکبارســتیزی و پاسداشــت ارزش هــا را جاودانــه کردنــد. 
وی روز دانشــجو را بــه تمامــی اصحــاب علــم و اندیشــه در میهــن 
عزیــز ایــران اســامی و به ویــژه دانشــجویان و اســتادان وارســته 
و برجســته دانشــگاه های شهرســتان والیتمــدار مبارکــه تبریــک 
گفــت و از درگاه خداونــد متعــال بــرای همــه ایــن عزیــزان توفیق 
روزافــزون را در عرصه هــای مختلــف علمــی و پیشــرفت کشــور 

مســألت کــرد.
ــرد: ۱6  ــان ک ــه بی ــن زمین ــی در ای ــور دیان ــتاد منص ــپس اس س
آذرمــاه، یــادآور رســالت و نقــش دانشــجویان در نهضــت اصیــل 
ــجویانی  ــدن دانش ــون کشیده ش ــاک و خ ــه خ ــجویی و ب دانش

ــر  ــران از ه ــت ای ــتادگی مل ــود ایس ــهادت خ ــا ش ــه ب ــت ک اس
قشــری را در برابــر اســتکبار جهانــی ثابــت کردنــد و نشــان دادنــد 
ــغ  ــز دری ــی از جــان خــود نی ــرای اســتقال کشــور حت ــی ب ایران

نخواهــد کــرد. 
وی اظهــار داشــت: جنبــش دانشــجویی از دیربــاز جنبشــی 
ــی را  ــم بیرون ــه ظل ــه ن ــت ک ــوده اس ــش ب ــرا و آزادمن آرمان گ
پذیرفته انــد و نــه در مقابــل ظلــم درونــی ســکوت کرده انــد. بــه 
ــول داد  ــه دانشــجویان ق ــام ب ــش دانشــگاه ای ــن من ــاس ای پ
ــی را در دانشــگاه خاتمــه دهــد و پــس از یــک ســال  تک صدای

ــق ســاخت.  ــر را محق ــن ام ای
حجت االســام موســوی، امــام جمعــه، از دیگــر ســخنرانان ایــن 
مراســم بــود کــه در ســخنان کوتاهــی تأکیــد کــرد: ۱6 آذر ۱332 
کــه از آن بــه عنــوان روز دانشــجو یــاد می شــود، آغازگــر جنبــش 
عظیــم دانشــجویی در کشــور اســت و همچنــان راه این شــهدا در 

دانشــگاه های مــا ادامــه دارد. 
امــام جمعــه افــزود: انســان بایــد یــا عالــم باشــد یــا دانشــجو یــا 
دوســتدار اهــل دانــش باشــد و جامعــه همــواره بایــد یکپارچــه بر 
محــور علــم بچرخــد و جامعــه اســامی بــر محــور دانــش اســت. 
وی بــا بیــان اینکــه آرمان خواهــی، عدالت خواهــی، استکبارســتیزی 
و مطالبه گــری ازجملــه رســالت های جنبــش دانشــجویی اســت، 
ــران  ــن دیگ ــد و ای ــر باش ــد مطالبه گ ــجو بای ــد: دانش ــادآور ش ی

هســتند کــه بایــد پاســخگوی مطالبــات دانشــجویان باشــند.

مشاور فرهنگی دانشگاه علمی کاربردی استان اصفهان:

نشاطوپویایی،الزمهمحیطهایدانشجوییاست
دانشجو« برگزاریمراسم»روز

دانشگاهآزاداسالمیواحدمبارکه در

کیمیــای وطــن- ویژه برنامــه گردشــگری »گــذری در جلفــای اصفهان«، 
22 و 23 آذرمــاه )بــه مــدت دو روز( برگــزار می شــود.

اجتماعــی  فرهنگــی،  ســازمان  بــه  وابســته  گردشــگری  اداره 
ویژه برنامــه  برگــزاری  بــه  اصفهــان  شــهرداری  ورزشــی  و 
کــرده  اقــدام  اصفهــان«  جلفــای  در  »گــذری   گردشــگری 
ــی و  ــام قدیم ــه، کلیســای بیت اللحــم، حم اســت. آرامســتان های ارامن
ــه مکان هایــی اســت کــه در ایــن  تاریخــی جلفــا و میــدان جلفــا ازجمل

ــرد. ــرار می گی ــهروندان ق ــد ش ــورد بازدی ــه م ویژه برنام
کلیســای بیت اللحــم از نظــر نقاشــی های زیبــای داخلــی و نمــای 
خارجــی، باشــکوه ترین کلیســای اصفهــان اســت کــه بزرگ تریــن 

گنبــد را در میــان کلیســاهای جلفــای اصفهــان داشــته و از ســوی 
روزنامــه دیلــی تلگــراف در مقالــه ای کــه در نوامبــر 20۱6 منتشــر 

کــرد، در فهرســت 23 کلیســای زیبــای جهــان قــرار دارد.
ایــن ویژه برنامــه گردشــگری روز پنجشــنبه 22 آذر ســاعت ۱3:30 
بعدازظهــر و روز جمعــه 23 آذر ســاعت 9:30 صبــح از ســمت نظــر 
ــن  ــاد نوی ــک اقتص ــب بان ــد، جن ــان توحی ــدای خیاب ــی، ابت میان

ــود. ــزار می ش ــوس( برگ ــتگاه اتوب )ایس
ــای  ــذری در جلف ــه »گ ــام در ویژه برنام ــرای ثبت ن ــدان ب عاقه من
اصفهــان« می تواننــد تــا 2۱ آذر بــا شــماره های 32223363 و 

ــد. 322۱320۱ تمــاس بگیرن

ویژهبرنامه بازدیدکلیسایبیتاللحمدر
جلفایاصفهان« »گذریدر

سید محسن میرزاترابی
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سازمان ثبت اسناد و امالك كشور
ثبت كل استان اصفهان

آگهــی موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی اداره ثبــت اســناد کاشــان

برابــر آراء صــادره هیــأت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقد ســند 
سمی  ر

مســتقردر اداره ثبــت اســناد و امــالک کاشــان تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضیــان محــرز گردیــده 
اســت . لــذا  مشــخصات متقاضیــان و امــالک مــورد تقاضــا بــه شــرح زیــر بــه منظــور اطــالع عمــوم در2  
نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آکهــی میشــود 0 در صورتیکــه اشــخاص نســبت بــه صدور ســند مالکیــت متقاضیان 
اعتراضــی داشــته باشــند . مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت 2 مــاه اعتــراض خــود را بــه 
اداره ثبــت اســناد کاشــان تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض . 

دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم نماینــد0 
ــد عباســعلی بشــماره شناســنامه  ــان فرزن ــی رصافی 1(رای شــماره139760302034017984هیأت دوم .عل
ــع  ــاحت100/10 مترمرب ــه  بمس ــدانگ  یکبابخان ــماره ملی1261933087-شش ــان بش ــادره از کاش 275ص
ــه ســرفره  بخــش 1 کاشــان  ــع درمحل ــی واق ــاک 3866 - اصل بشــماره2 فرعــی مجــزی از 1 فرعــی ازپ

ــی کاشــی( ــر افتاب ــم اشــرف ســادات می ــداری از خان )خری
بشــماره  حبیــب  فرزنــد  ســتوده  فاطمــه  اول.  شــماره139460302034026614هیأت  2(رای 
شناســنامه1131صادره از کاشــان بشــماره ملی1261593952-ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت204/9 
مترمربــع بشــماره8 فرعــی مجــزی از 7 فرعــی از پــاک5135- اصلــی واقــع در بخــش 1 کاشــان )خریداری 

از معصومــه بوســتانکاروغیره(
3(رای شــماره 139760302034012478هیــأت اول. اعظــم نــوروزی فرزند حبیب بشــماره شناســنامه1صادره 
از کاشــان بشــماره ملــی 1262912441- ششــدانگ ســاختمان بمســاحت95  مترمربــع بشــماره12 فرعــی 
ــداری ازســید احمــد  ــی واقــع در بخــش 1 کاشــان )خری مجــزی از شــماره9 فرعــی از پــاک5939- اصل

) حسنی
4(رای شــماره 139760302034011000هیــأت اول. احمــد محمــودی فرزنــد رضــا بشــماره شناســنامه8صادره 
ازکاشــان بشــماره ملــی 6199862015-ششــدانگ قســمتی ازســاختمان مشــتمل برمغــازه بمســاحت41/6 
مترمربــع بشــماره7 فرعــی مجــزی ازشــماره2 فرعــی از پــاک6743- اصلــی واقــع در بخــش 1 کاشــان 

)مالــک رســمی(
ــن  ــفی فرزندسیدحس ــوذن باریکرس ــادات م ــرم س ــماره139760302034018054هیأت دوم.اک 5(رای ش
بشــماره شناســنامه530 صــادره ازکاشــان بشــماره ملی1261825969-دودانگمشــاع ازششــدانگ یکبابخانــه 
بمســاحت127/45مترمربع بشــماره11فرعی مجــزی از شــماره 4و5 فرعــی وقســمتی مفــروز از مشــاعات 
تابعــه از پــاک6787- اصلــی واقــع دراراضــی شــهر بخــش 1 کاشــان. )خریــداری از اقــای ســید مصطفــی 

محمــدی (
6(رای شــماره139760302034018053هیأت دوم.ســید مصطفــی محمــدی فرزنــد اقارضــا بشــماره 
از ششــدانگ یکبابخانــه  ازکاشــان بشــماره ملی1261805208-چهاردانگمشــاع  شناســنامه466صادره 
بمســاحت127/45 مترمربــع بشــماره11فرعی مجــزی از شــماره 4و5 فرعــی وقســمتی مفــروز از مشــاعات 

ــمی( ــان.)مالک رس ــش1 کاش ــهر بخ ــی ش ــع دراراض ــی واق ــاک6787- اصل ــه از پ تابع
بشــماره  رضــا  فرزندآقــا  محمــدی  دوم.ســیدعبداله  شــماره139760302034017997هیأت  7(رای 
شناســنامه1782صادره ازکاشان بشــماره ملی 1261786475-ششــدانگ یکبابخانه بمساحت89/90مترمربع 
بشــماره12 فرعــی مجــزی از شــماره1و2و3فرعی و قســمتی از مشــاعات تابعــه از پــاک6787- اصلــی واقــع 

در بخــش 1 کاشــان )مالــک رســمی(
8(رای شــماره 139760302034018164هیــأت اول.اعظــم عابدفرزنــد رضــا  بشــماره شناســنامه220 صــادره از 
کاشــان بشــماره ملی 1262360838-ســه دانگمشــاع از ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت97مترمربع بشماره 

17 فرعــی مجــزی از شــماره 10فرعــی از پــاک6975- اصلــی واقــع در بخــش 1 کاشــان. )مالــک رســمی(
9(رای شــماره 139760302034018165هیــأت اول.مریــم عابدفرزنــد رضــا  بشــماره شناســنامه264صادره از 

کاشــان بشــماره ملی 1262376939-ســه دانگمشــاع از ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت97مترمربع بشماره 
17 فرعــی مجــزی از شــماره 10فرعــی از پــاک6975- اصلــی واقــع در بخــش 1 کاشــان. )مالــک رســمی(

10(رای شــماره 139760302034017982هیــأت اول.رقیــه ســهراب زاده فرزنــد عباس  بشــماره شناســنامه29 
صــادره از کاشــان بشــماره ملــی1262355044- ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت151/25 مترمربــع بشــماره 
10 فرعــی مجــزی از شــماره 3 فرعــی از پــاک7654- اصلــی واقــع در بخــش 1 کاشــان. )خریــداری ازورثــه 

عبــاس ســهراب زاده (
11(رای شــماره 139760302034020598هیــأت دوم.توران نصیری فرزندجعفربشــماره شناســنامه1097صادره 
از اردســتان  بشــماره ملــی 1188952609- ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت174/40 مترمربــع بشــماره13 
فرعــی از پــاک 7955 تشــکیل شــده ازشــماره2و3و4 فرعــی از 7952- اصلــی وقســمتی ازپــاک7955- 
اصلــی واقــع در اراضــی شــهر بخــش 1 کاشــان )خریــداری از اقــای حســینعلی ابراهیــم زاده کویــری وغیــره(

ــد غامحســین بشــماره  ــادی  فرزن 12(رای شــماره 139760302034017986هیــأت دوم علیرضــا ناجــی آب
شناســنامه276صادره از کاشــان بشــماره ملــی 1261812451-ســه  دانگمشــاع از ششــدانگ یکبــاب مغــازه  
بمســاحت16/27 مترمربــع بشــماره 11 فرعــی مجــزی از 10فرعــی ازپــاک 8267- اصلــی واقــع در بخــش 

1 کاشــان
13(رای شــماره 139760302034017985هیــأت دوم ملیحه ســادات طبائی فردفرزندسیدمحمدبشــمارهش

ناســنامه9628صادره از کاشــان بشــماره ملــی 1260602621-ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب مغــازه  
بمســاحت16/27 مترمربــع بشــماره11 فرعــی مجــزی از 10 فرعــی ازپــاک 8267- اصلــی واقــع در بخــش 

1 کاشــان
 14(رای شــماره139760302034020742هیأت اول.جهانبخــش نارنجــی فرزنــد احمــد بشــماره شناســنامه 
48749 صادره از کاشــان بشــماره ملی 1260477525- ششــدانگ یکباب مغازه  بمســاحت123/3مترمربع 

بشــماره 11680 فرعــی مجــزی از
2909 فرعی  ازپاک 2- اصلی واقع در صالح اباد بخش2کاشان. )مالک رسمی(        

بشــماره  عبدالعلــی  فرزنــد  مهــوش  دوم.مهیــن  139760302034013634هیــأت  شــماره  15(رای 
ــه   ــدانگ یکبابخان ــاع ازشش ــه دانگمش ــماره ملی0681266988-س ــورد بش ــادره ازبجن ــنامه 1147ص شناس
ــی  ــاک 2- اصل ــی ازپ ــده 1162 فرع ــزی از باقیمان ــماره11763فرعی مج ــاحت177/75مترمربع بش بمس

ــی (  ــی کاش ــود عباس ــاج محم ــان.)خریداری ازح ــش2 کاش ــاد بخ ــح آب درصال
بشــماره  عباســقلی  فرزنــد  درویشــی  دوم.علیرضــا  شــماره139760302034013636هیأت  16(رای 
ــه   ــدانگ یکبابخان ــاع ازشش ــه دانگمش ــماره ملی5249462243-س ــورد بش ــنامه350صادره ازبجن شناس
ــی واقــع  ــده 1162فرعــی ازپاک2-اصل بمســاحت177/75مترمربع بشــماره11763فرعی مجــزی از باقیمان

ــی(  ــی کاش ــاج محمودعباس ــان.)خریداری ازح ــاد بخش2کاش ــح آب درصال
17(رای شــماره139760302034020074هیأت دوم.حســین یزدانــی یزدلــی فرزنداکبــر آقــا بشــماره 
ســاختمان  یکبــاب  ملی1260461351-ششــدانگ  بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه47125صادره 
بمســاحت131/64 مترمربــع بشــماره11801 فرعــی مجــزی از10221  فرعــی از پاک2-اصلــی واقــع در صالــح 

ــمی( ــک رس ــان. )مال ــاد بخش2کاش اب
ــماره  ــه  بش ــی فرزندعزیزال ــاهیان بیدگل ــعید کریمش ــماره139760302034019550هیأت دوم.س 18(رای ش
شناســنامه1031صادره ازتهــران  بشــماره ملی0056135750-ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 202مترمربــع 
بشــماره 11802 فرعــی مجــزی از شــماره152 فرعــی ازپــاک 2-اصلــی واقــع درصالــح ابــاد بخش2کاشــان.

)خریــداری مــع الواســطه از وراث حســین کوچــی(
بشــماره  ماشــااله  فرزنــد  محمدیــان  دوم.مرتضــی  139760302034018610هیــأت  شــماره  19(رای 
ــاحت72/35  ــه بمس ــدانگ یکبابخان ــماره ملی0579502104-شش ــان بش ــادره ازدلیج ــنامه1223 ص شناس
ــاد بخــش2 کاشــان.)خریداری مــع  مترمربــع بشــماره733 فرعــی از پــاک3- اصلــی واقــع در غیــاث آب

ــاد( ــاث آب ــاعی غی ــن مش ــطه از مالکی الواس
ــد ابوالقاســم بشــماره  20(رای شــماره 139760302034019490هیــأت اول.معصومــه عظیمــی برزکــی فرزن
شناســنامه76 صادره از کاشــان بشــماره ملی1263028594-ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت74/4 مترمربع 
بشــماره734فرعی ازپــاک3- اصلــی واقــع درغیــاث آبــاد بخــش 2 کاشــان.)خریداری از فاطمــه پارســائی(
ــد حســین بشــماره  ــادی فرزن ــر خیرخــواه حســن آب 21(رای شــماره139760302034019500هیأت اول.امی
ــازه  ــی مغ ــدانگ اعیان ــاع ازشش ــماره ملی1263553281-دودانگمش ــان بش ــنامه208صادره از کاش شناس
درعرصــه موقوفــه بمســاحت64/5مترمربع بشــماره 1505 فرعــی مجــزی از63 فرعــی از پــاک 11-اصلــی 

ــاف ( ــدی  بخــش 2 کاشــان.)اجاره از اوق ــع در زی واق
22(رای شــماره139760302034019499هیأت اول.مرتضــی خیرخــواه حســن آبادی فرزند حســین  بشــماره 
شناســنامه30صادره ازکاشــان بشــماره ملی1263006426-دودانگمشــاع از ششــدانگ اعیانــی مغــازه درعرصه 
موقوفــه بمســاحت64/5مترمربع بشــماره 1505 فرعــی مجــزی از63 فرعــی از پــاک 11-اصلــی واقــع در 

زیــدی  بخــش 2 کاشــان.)اجاره از اوقــاف (
23(رای شــماره139760302034019498هیأت اول.علــی خیرخــواه حســن آبــادی  فرزنــد حســین  بشــماره 
شناســنامه17صادره از کاشــان بشــماره ملی1262979404-دودانگمشــاع ازششــدانگ اعیانی مغــازه درعرصه 
موقوفــه بمســاحت64/5مترمربع بشــماره 1505 فرعــی مجــزی از63 فرعــی از پــاک 11-اصلــی واقــع در 

زیــدی  بخــش 2 کاشــان )اجــاره از اوقــاف (
24(رای شــماره139660302034003580هیأت دوم.ســید مســعود حســنی مقــدم اســترکی فرزنــد 

ــه   ــدانگ یکبابخان ــماره ملی1250022916-شش ــان بش ــادره از کاش ــنامه0 ص ــماره شناس ــیدمحمد  بش س
بمســاحت97/95مترمربع بشــماره9430 فرعــی مجــزی از 408 فرعــی  از پــاک 11- اصلــی واقــع در زیــدی 

ــک رســمی( بخــش 2 کاشــان )مال
ــد ســیدعباس بشــماره  25(رای شــماره139760302034008647هیأت دوم.ســید حســین طاهــری فرزن
شناســنامه402 صــادره از کاشــان بشــماره ملی1261668219-ششــدانگ اعیانــی احداثــی در عرصــه موقوفــه  
بمســاحت16/25مترمربع بشــماره9847 فرعــی مجــزی از 2354فرعــی  از پــاک 11- اصلــی واقــع در زیدی 

بخــش 2 کاشــان.)مالک رســمی(
26(رای شــماره139760302034017998هیأت دوم.مهــدی بابــا اکبــری فرزنــد احمــد بشــماره شناســنامه0 
بمســاحت123/40مترمربع  یکبابخانــه  ملی1250374138-ششــدانگ  بشــماره  ازکاشــان  صــادره 
بشــماره9855فرعی مجــزی از484فرعــی ازپــاک11- اصلــی واقــع در زیدی  بخــش 2 کاشــان. )خریداری 

ازاحمــد بابــا اکبــری(
27(رای شــماره139760302034019997هیأت دوم.ســید حســین طاهــری فرزندســیدعباس بشــماره 
شناســنامه402صادره از کاشــان بشــماره ملــی1261668219- ششــدانگ اعیانــی احداثــی در عرصــه موقوفــه 
بمســاحت144/40مترمربع بشــماره9865فرعی مجــزی از 2354فرعــی  از پــاک 11-اصلــی واقــع در زیــدی 

بخــش 2 کاشــان.)مالک رســمی(
بشــماره  حســین  فرزنــد  زیدآبــادی  دوم.ابراهیــم  139760302034019850هیــأت  شــماره  28(رای 
شناســنامه972صادره از کاشــان بشــماره ملی1261940059-ششدانگ یکبابخانه بمســاحت176/95مترمربع 
بشــماره9882فرعی مجــزی از593 فرعــی ازپــاک 11-اصلــی واقــع در زیــدی بخــش 2 کاشــان )خریــداری 

ــادی( از احمــد زیدآب
بشــماره  فرزندحســن  دیزچــه  دوم.عبــاس گندمیــان  29(رای شــماره139760302034020496هیأت 
شناســنامه14 صــادره از کاشــان بشــماره ملی1263555871-ســه دانگمشــاع از ششــدانگ یکبــاب مغــازه 
بمســاحت115/30مترمربع بشــماره9885 فرعــی مجــزی از 8780فرعــی  از پــاک 11- اصلــی واقــع در زیدی 

بخــش 2 کاشــان )خریــداری از آمنــه صــدف(
30(رای شــماره139760302034020495هیأت دوم.احســان رنجبــر کاشــی فرزنــد ابراهیــم  بشــماره 
شناســنامه294 صــادره از کاشــان بشــماره ملی1261692527-ســه دانگمشــاع از ششــدانگ یکبــاب مغــازه 
بمســاحت115/30مترمربع بشــماره9885 فرعــی مجــزی از 8780 فرعــی  از پــاک 11- اصلی واقــع در زیدی 

بخــش 2 کاشــان.)خریداری از آمنــه صــدف(
بشــماره  علــی  فرزنــد  فرنیــا  تــاج  دوم.مهــدی  شــماره139760302034020011هیأت  31(رای 
شناســنامه361صادره از کاشــان بشــماره ملی1261841220-ششــدانگ یکبــاب مغازه بمســاحت24مترمربع 
بشــماره9892 فرعــی مجــزی از8059 فرعــی ازپــاک 11- اصلــی واقــع در زیــدی بخــش 2 کاشــان.)مالک 

ــمی( رس
عبــاس   فرزنــد  زراعــت کارکاشــانی   دوم.افســانه  هیــأت  شــماره139760302034020481  32(رای 
ــازه   ــاب مغ ــدانگ یکب ــی1262326435- شش ــماره مل ــان بش ــادره از کاش ــنامه381 ص ــماره شناس بش
ــع در  ــی واق ــاک 11- اصل ــی  از پ ــزی از 2647 فرع ــی مج ــماره9893 فرع ــاحت64/13مترمربع بش بمس

ــی( ــاله گندم ــان.)خریداری از ماش ــش 2 کاش ــدی بخ زی
بشناســه  کاشــان  جاویــد  اندوختــه  دوم.صنــدوق  شــماره139760302034020353هیأت  33(رای 
ملی10260001020-ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بمســاحت784/05مترمربع بشــماره4299 فرعــی مجزی از 

ــمی( ــان.)مالک رس ــش 2 کاش ــاد بخ ــال آب ــع در جم ــی واق ــاک 12- اصل ــی از پ 373فرع
34(رای شــماره139760302034006913هیأت دوم. زهــرا والــی زاده  فرزنــد احمــد بشــماره شناســنامه 808 
صادره از کاشــان به شــماره ملی1262034653-ســه دانگمشــاع از ششــدانگ یکباب ســاختمان بمســاحت 
49/10 مترمربــع بشــماره 5771 فرعــی مجــزی از 2855فرعــی از پــاک 13- اصلــی واقــع در دشــت حکیــم 

بخــش2 کاشــان)خریداری از ســید محمدمهماندوســت قمصری(
35(رای شــماره139760302034006919هیأت دوم.مهــدی بینــش کاشــانی فرزنــد محمــد بشــماره 
شناســنامه 256صــادره از کاشــان بشــماره  ملــی 1261990285-ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب 
ســاختمان بمســاحت 49/10 مترمربــع بشــماره 5771 فرعــی مجــزی از 2855فرعــی از پــاک 13- اصلــی 

ــم بخــش2 کاشــان)خریداری از ســیدمحمد مهماندوســت قمصــری( واقــع در دشــت حکی
36(رای شــماره139760302034013906هیأت اول.ســعید آقــا باقــری  فرزند اســمعیل  بشــماره شناســنامه 
ــه بمســاحت  1876صــادره از کاشــان بشــماره  ملی1261871499-ســه دانگمشــاع از ششــدانگ یکبابخان
180/3مترمربــع بشــماره5898فرعی مجــزی از 1600 فرعــی از پــاک 13- اصلــی واقــع در دشــت حکیــم  

بخــش2 کاشــان)مالک رســمی(
37(رای شــماره139760302034013905هیأت اول.زهــرا تعظیمــی فرزنــد داود بشــماره شناســنامه 
یکبابخانــه  ازششــدانگ  دانگمشــاع  ملی1263323227-ســه  بشــماره   کاشــان  از  1068صــادره 
بمســاحت180/3مترمربع بشــماره5898فرعی مجــزی از1600 فرعــی از پــاک 13- اصلــی واقــع در دشــت 

ــمی( ــان)مالک رس ــش2 کاش ــم  بخ حکی
بشــماره  احمــد  فرزنــد  خداوردیــان  اول.ماشــااله  شــماره139760302034019722هیأت  38(رای 
شناســنامه4224صادره از کاشــان بشــماره  ملی1260557626-ششــدانگ ســاختمان بمســاحت84 
مترمربــع بشــماره6046فرعی مجــزی از 5265فرعــی ازپــاک 13-اصلــی واقــع در دشــت حکیــم  بخــش2 

ــمی( ــان)مالک رس کاش

39(رای شــماره139760302034020045هیأت دوم.مهــدی عصــارزاده کاشــانی فرزنــد حســینعلی بشــماره 
ــه   شناســنامه 1318 صــادره از کاشــان بشــماره  ملی1261865911-ســه دانگمشــاع از ششــدانگ یکبابخان
بمســاحت 330/65 مترمربــع بشــماره 6051 فرعــی مجــزی از 363فرعــی از پــاک 13- اصلــی واقــع در 

دشــت حکیــم بخــش2 کاشــان)مالک رســمی(
40(رای شــماره139760302034020044هیأت دوم.محمــد عصــارزاده کاشــان  فرزنــد حســینعلی بشــماره 
ــه  ــدانگ یکبابخان ــاع از شش ــه دانگمش ــماره ملی1261981251-س ــان بش ــنامه3417صادره از کاش شناس
بمســاحت 330/65 مترمربــع بشــماره 6051 فرعــی مجــزی از 363فرعــی از پــاک 13- اصلــی واقــع در 

دشــت حکیــم بخــش2 کاشــان)مالک رســمی(
بشــماره  اســمعیل  فرزنــد  خاتمــی  دوم.عبــاس  شــماره139760302034019409هیأت  41(رای 
ــه بمســاحت  شناســنامه3403صادره ازکاشــان بشــماره ملی1260550400-ششــدانگ قســمتی ازیکبابخان
84/15مترمربــع بشــماره686 فرعــی مجــزی از 54و53و52 فرعــی از پــاک 14- اصلــی واقــع در مهــذب 

ــمی( ــان)مالک رس ــش2 کاش ــاد بخ آب
 41(رای شــماره139760302034020475هیأت اول -ســید علــی مســعودیان  فرزنــد سیدحســین  بشــماره 
ــاحت  ــه بمس ــمتی ازیکبابخان ــدانگ قس ــماره  ملی1261670051-شش ــان بش ــنامه586صادره ازکاش شناس

20/26 مترمربــع بشــماره690فرعی مجــزی از 84
فرعی از پاک 14- اصلی واقع در مهذب آباد بخش2 کاشان)مالک رسمی(

42(رای شــماره139760302034020474هیأت اول -ســید علی مســعودیان  فرزند ســید حســین  بشــماره 
شناسنامه586صادره

ــاحت 427/06  ــه بمس ــه موقوف ــی درعرص ــی احداث ــدانگ اعیان ــماره ملی1261670051-شش ــان بش ازکاش
ــاد بخــش2  ــذب آب ــع در مه ــی واق ــاک 14- اصل ــی از پ ــی مجــزی از 51 فرع ــع بشــماره691 فرع مترمرب

ــمی(  ــان)مالک رس کاش
43(رای شــماره139760302034019801هیأت اول.نرگــس اصفهانیــان فرزنــد حســین بشــماره شناســنامه 
1241صــادره از کاشــان بشــماره ملی1261751612-ششــدانگ ســاختمان بمســاحت 99/30مترمربــع 
بشــماره23602فرعی مجــزی از5683فرعــی از پــاک 15-اصلــی واقــع در ناجــی آبــاد  بخــش 2 کاشــان. 

)مالــک رســمی(
ــه بشــماره  ــز ال ــد عزی ــژاد فرزن ــی ن ــی محمــد طیب 44(رای شــماره139760302034017054هیأت دوم.عل
شناســنامه 38صادره از آران وبیدگل بشــماره ملی 6199649087- ششــدانگ یکباب ســاختمان بمســاحت 
ــان.  ــش 2 کاش ــاد  بخ ــی آب ــع در ناج ــی واق ــاک 15-اصل ــی ازپ ــماره 23606فرع ــع بش 68/85مترمرب

)خریــداری مــع الواســطه از مالکیــن مشــاعی ناجــی ابــاد(
بشــماره  غامعلــی   فرزنــد  پــور  آریــن  اول.ســعید  45(رای شــماره139760302034018848هیأت 
ــه  ــدانگ یکبابخان ــاع از شش ــه دانگمش ــماره ملی1263575021-س ــان  بش ــادره از کاش ــنامه37 ص شناس
ــاد بخــش 2  ــع درناجــی اب ــی واق ــاک 15-اصل ــی از پ ــع بشــماره 23608فرع بمســاحت 128/66مترمرب

ــه ( ــن اولی ــداری از مالکی ــان .)خری کاش
ــماره  ــواد  بش ــد ج ــمی فرزن ــت محتش ــمانه رعی ــأت اول.س ــماره 139760302034018847هی 46(رای ش
شناســنامه0 صــادره از کاشــان  بشــماره ملی1250198542-ســه دانگمشــاع از ششــدانگ یکبابخانــه  
ــاد بخــش 2  ــع درناجــی اب ــی واق ــاک 15-اصل ــی از پ ــع بشــماره 23608فرع بمســاحت 128/66مترمرب

ــه ( ــن اولی ــداری از مالکی ــان .)خری کاش
47(رای شــماره139760302034017828هیأت دوم.کاتریــن ملکــی فرزندحســن بشــماره شناســنامه 
ــع  ــاحت112/50 مترمرب ــه بمس ــدانگ یکبابخان ــماره ملی0452164567-شش ــمیران بش ــادره از ش 99ص
بشــماره23609فرعی مجــزی از شــماره2375 فرعــی از پــاک 15- اصلــی واقــع در ناجــی آبــاد  بخــش 2 

ــمی( ــان.)مالک رس کاش
بشــماره  حســین   فرزنــد  فــر  صفائــی  دوم.آســیه  شــماره139760302034019670هیأت  48(رای 
شناســنامه 37 صــادره از کاشــان بشــماره ملی1262374669-ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبابخانــه 
بمســاحت135مترمربع بشــماره23611 فرعــی مجــزی از شــماره8053فرعی ازپــاک 15-اصلــی واقــع در 

ــی( ــان فین ــه ملتی ــب ال ــع الواســطه از حبی ــداری م ــاد  بخــش 2 کاشــان.) خری ناجــی آب
49(رای شــماره139760302034019671هیأت دوم.ســید رضــا رســولی نــژاد  فرزنــد ســیدمحمد  بشــماره 
شناســنامه 509 صــادره از کاشــان بشــماره ملی1262337984-ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبابخانــه 
بمســاحت135مترمربع بشــماره23611فرعی مجــزی از شــماره 8053 فرعــی ازپــاک 15- اصلــی واقــع در 

ناجــی آبــاد بخــش 2 کاشــان.) خریــداری از حبیــب الــه ملتیــان فینــی(
ــماره  ــیدناصر بش ــد س ــین فرزن ــادات یاس ــوره س ــماره139760302034017692هیأت اول.منص 50(رای ش
ــه  ــدانگ یکبابخان ــاع ازشش ــگ مش ــه دان ــماره ملی1250213754-س ــان بش ــنامه0صادره از کاش شناس
بمســاحت157/85مترمربع بشــماره23612فرعی از پــاک 15- اصلــی واقــع درناجــی ابــاد بخش 2 کاشــان 

ــداری از مالکیــن متعــدد( .)خری
51(رای شــماره139760302034017691هیأت دوم.ابوالفضل شــیعه فرزندحســن بشــماره شناســنامه3846 
یکبابخانــه  ازششــدانگ  مشــاع  دانــگ  ملی1263350984-ســه  بشــماره  کاشــان  از  صــادره 
بمســاحت157/85مترمربع بشــماره23612فرعی از پــاک 15- اصلــی واقــع درناجــی ابــاد بخش 2 کاشــان 

ــدد( ــن متع ــداری از مالکی .)خری
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ادامه از صفحه 4
ــماره  ــاس بش ــد عب ــژاد فرزن ــی ن ــین قائم ــماره139760302034019953هیأت اول.حس 52(رای ش
بمســاحت  یکبابخانــه  ملی1262849081-ششــدانگ  بشــماره  کاشــان   از  شناســنامه7صادره 
2640/78مترمربــع بشــماره 23613فرعــی از پــاک 15 - اصلــی واقــع درناجــی ابــاد بخش 2 کاشــان 

ــت کار( ــی امان ــه عل ــداری از ورث .)خری
ــماره  ــین بش ــد حس ــم فرزن ــا کری ــته رض ــماره139660302034014443هیأت اول.فرش 53(رای ش
ــدانگ  ــاع از شش ــگ مش ــه دان ــماره ملی1263347428-س ــان بش ــنامه3490صادره از کاش شناس
یکبابخانــه  بمســاحت141/65 مترمربــع بشــماره22619فرعی از پــاک 15- اصلــی واقــع در ناجــی آباد  

ــداری از احســان باقــرزاده( بخــش 2 کاشــان. )خری
54(رای شــماره139660302034014442هیأت اول حمیــد باقــری زاده فرزنــد محمــد  بشــماره 
شناســنامه1169صادره از کاشــان بشــماره ملی1262385970-ســه دانگ مشــاع ازششــدانگ یکبابخانه  
بمســاحت141/65 مترمربــع بشــماره22619فرعی از پــاک 15- اصلــی واقــع در ناجــی آبــاد  بخــش2 

کاشــان. )خریــداری از احســان باقــرزاده(
ــماره  ــین بش ــد حس ــر فرزن ــی ف ــه اکرام ــماره139760302034018174هیأت اول.فاطم 55(رای ش
شناســنامه0 صــادره از کاشــان بشــماره ملی1250261600-ســه دانگمشــاع از ششــدانگ ســاختمان 
بمســاحت 100 مترمربــع بشــماره23638فرعی مجــزی از5684 فرعــی از پــاک 15- اصلــی واقــع در 

ــی( ــاد  بخــش2 کاشــان.)خریداری از احســان توتون ناجــی آب
ــر  ــی اصغ ــد عل ــی فرزن ــی ارمک ــی رحیم ــماره139760302034018173هیأت اول.مجتب 56(رای ش
بشــماره شناســنامه 52106 صادره از کاشــان بشــماره ملی1260511065-ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ 
ســاختمان بمســاحت 100 مترمربــع بشــماره23638فرعی مجــزی از5684فرعــی از پــاک 15- اصلی 

واقــع در ناجــی آبــاد  بخــش2 کاشــان.)خریداری از احســان توتونــی (
علــی   فرزنــد  پــور  رســتگاری  اول.محمــد  شــماره139760302034020073هیأت  57(رای 
بشــماره شناســنامه 189 صــادره از کاشــان بشــماره ملی6199813081-ششــدانگ یکبابخانــه 
بمســاحت100مترمربع بشــماره23639فرعی مجــزی از7703فرعــی ازپــاک 15-اصلــی واقــع درناجی 

ــمی( ــان)مالک رس ــش 2 کاش ــاد بخ اب
فرزنــد  آبــادی  نــوش  غفــورزاده  دوم.معصومــه  شــماره139760302034016517هیأت  58(رای 
محمــد بشــماره شناســنامه 172صــادره از آران وبیــدگل بشــماره ملی6199842537-ســه دانگمشــاع 
ــی  ــزی از7960فرع ــی مج ــماره23244 فرع ــاحت111/86مترمربع  بش ــه  بمس ــدانگ یکبابخان ازشش
ازپــاک 15- اصلــی واقــع درناجــی آبــاد بخــش2 کاشــان)خریداری مــع الواســطه از قاســم نجیبــی 

فینــی (
عباســعلی  فرزنــد  جمشــیدزاده  دوم.غامعلــی  شــماره139760302034016518هیأت  59(رای 
ــگ مشــاع ازششــدانگ  بشــماره شناســنامه9صادره از کاشــان بشــماره ملی1262876079-ســه دان
ــاک  ــماره7960فرعی ازپ ــزی ازش ــی مج ــماره23244 فرع ــاحت111/86مترمربع بش ــه بمس یکبابخان
15- اصلــی واقــع در ناجــی آبــاد بخــش2 کاشــان.)خریداری مــع الواســطه ازقاســم نجیبــی فینــی( 
ــی بشــماره  60(رای شــماره139660302034016388هیأت دوم محمــد حســن زاده جمــال  فرزندعل

ــان ــنامه10صادره از کاش شناس
ــاحت 80/39  ــاختمان  بمس ــاب س ــدانگ یکب ــاع از شش ــه دانگمش ــماره ملی1261918282-س بش
مترمربــع بشــماره 22817فرعــی مجــزی از شــماره6760 فرعــی از پــاک 15- اصلــی واقــع در ناجــی 

ــاد بخــش2 کاشــان.)خریداری ازعلــی تنباکوکاروحامدرحیمــی( آب
61(رای شــماره 13966030203416389هیــأت دوم اکــرم اکبــری نــوش آبــادی فرزنــد یدالــه بشــماره 
ــاب  شناســنامه3095صادره از کاشــان بشــماره ملی1262102596-ســه دانگمشــاع از ششــدانگ یکب
ســاختمان  بمســاحت80/39مترمربع بشــماره 22817 از 6760 فرعــی از پــاک 15- اصلــی واقــع در 

ناجــی آبــاد  بخــش 2 کاشــان.)خریداری مــع الواســطه ازعلــی تنباکــوکار (
ــه مــراد بشــماره  ــد ال 62(رای شــماره139760302034019862هیأت دوم .محمدرضــا عســگری فرزن
ــه بمســاحت135  شناســنامه1265صادره از کاشــان بشــماره ملی1261913469-ششــدانگ یکبابخان
ــاد   مترمربــع بشــماره23825 فرعــی مجــزی از 8026فرعــی از پــاک 15- اصلــی واقــع در ناجــی آب

بخــش 2 کاشــان.)مالک رســمی(
ــد  ــد محم ــی فرزن ــن کاش ــن العابدی ــین زی ــماره139760302034020106هیأت اول.حس 63(رای ش
ــجر  ــاغ مش ــدانگ ب ــماره ملی1260569179-شش ــان بش ــادره از کاش ــنامه6276 ص ــماره شناس بش
بمســاحت1915/29مترمربع بشــماره23826فرعی ازپــاک15- اصلــی واقــع در ناجــی آبــاد  بخــش 

ــمی( ــان.)مالک رس 2 کاش
64(رای شــماره139760302034020109هیأت اول.مصطفی کدیور فرزند حیدرعلی  بشــماره شناســنامه 
2087صــادره از تهــران  بشــماره ملی0049120603-ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت133/44مترمربع 
بشــماره23827فرعی ازپــاک 15-اصلــی واقــع درناجــی ابــاد بخــش 2 کاشــان .)خریــداری از ســید 

حســین نظــام طاهری(
بشــماره  فرزندحســین  اکبــری  بابــا  اول.علــی  شــماره139760302034020108هیأت  65(رای 
ــاحت  ــاغ بمس ــدرب ب ــدانگ یک ــماره ملی1261444450–شش ــان  بش ــنامه651صادره از کاش شناس
1515/50مترمربــع بشــماره 23828فرعــی ازپــاک 15 - اصلــی واقــع درناجــی ابــاد بخــش 2 کاشــان 

ــی( ــد معاف ــه محم ــداری ازورث .)خری
بشــماره  عبــاس  فرزنــد  مــداح  دوم.مجیــد  شــماره139760302034019757هیأت  66(رای 
ــاحت100  ــه  بمس ــدانگ یکبابخان ــماره ملی1260600327-شش ــان بش ــنامه9397صادره از کاش شناس
مترمربــع بشــماره 23847 فرعــی مجــزی از5813 فرعــی از پــاک 15- اصلــی واقــع در ناجــی آبــاد  

ــمی( ــک رس ــان.) مال ــش 2 کاش بخ
67(رای شــماره139760302034019824هیأت دوم.صفرعلــی حســن زاده کلــه فرزنــد قاســم 
یکبابخانــه  ملی1263162691-ششــدانگ  بشــماره  کاشــان   از  شناســنامه9صادره  بشــماره 
بمســاحت178/40مترمربع بشــماره 23848 فرعــی  از پــاک 15-اصلــی واقــع در ناجــی آبــاد  بخــش 

ــاد( ــی آب ــاعی ناج ــن مش ــطه از مالکی ــع الوس ــان.)خریداری م 2 کاش
فرزندجعفربشــماره  فاطمیــه  دوم.فرزانــه  شــماره139760302034020344هیأت  68(رای 
ــاحت160  ــه بمس ــدانگ یکبابخان ــماره ملی1262037395-شش ــان بش ــنامه902صادره از کاش شناس
مترمربــع بشــماره23849فرعی از پاک15-اصلــی واقــع در ناجــی آباد  بخــش2 کاشــان.)خریداری از 

ــادی( ــو ش آب ــویدی ن ــین ش حس
69(رای شــماره139760302034019842هیأت دوم.محمدرضــا حســن زاده ونــی فرزنــد رحمــت 
ــه  ــدانگ یکبابخان ــماره ملی1261905873-شش ــان بش ــنامه548صادره از کاش ــماره شناس ــه بش ال
بمســاحت112/50مترمربع بشــماره23850 فرعــی مجــزی از3538 از پــاک 15-اصلــی واقــع در ناجی 

ــاد  بخــش 2 کاشــان.)خریداری مــع الواســطه  از مســعود فاحتــی ( آب
70(رای شــماره139760302034019994هیأت دوم.ســلطانعلی جــوادی فرزنــد جــواد بشــماره 
شناســنامه37 صادره ازدلیجان  بشــماره ملی0579784282-ســه دانگمشــاع از ششــدانگ یکبابخانه 
بمســاحت87 مترمربــع بشــماره23852فرعی مجــزی از  7105 فرعــی از پــاک 15-اصلــی واقــع در 

ناجــی آبــاد  بخــش 2 کاشــان. )خریــداری مــع الواســطه از آقــای محمــد هاشــم نــژاد(
بشــماره  نصرالــه  فرزنــد  رضوانــی  دوم.فرزانــه  شــماره139760302034019995هیأت  71(رای 
ــگ مشــاع از ششــدانگ  ــدگل بشــماره ملی6199421051-ســه دان شناســنامه38 صــادره از آران وبی
یکبابخانــه بمســاحت87 مترمربــع بشــماره23852فرعی مجــزی از 7105فرعــی از پــاک 15-اصلــی 

ــژاد ( ــد هاشــم ن ــع الواســطه از محم ــداری م ــاد  بخــش 2 کاشــان. )خری ــع در ناجــی آب واق
72(رای شــماره139760302034018914هیأت اول.زهــرا کداخدائــی محمدآبــادی فرزنــد نصرالــه 
یکبابخانــه  ملی1262276020-ششــدانگ  بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه539صادره  بشــماره 
بمســاحت170 مترمربــع بشــماره 23853فرعــی مجــزی از شــماره 3962  فرعــی از پــاک 15-اصلــی 

ــره( ــتانی وغی ــاس توتس ــداری از عب ــان. )خری ــش 2 کاش ــاد  بخ ــی آب ــع در ناج واق
73(رای شــماره139760302034020524هیأت اول. ریحانــه اکبــری جزه فرزند امیرهوشــنگ بشــماره 
شناســنامه0 صــادره از کاشــان بشــماره ملــی1250232120- ســه دانگمشــاع ازششــدانگ یکبابخانــه 
بمســاحت258/62مترمربع بشــماره23854 فرعــی از پــاک 15- اصلــی واقــع در ناجــی آبــاد  بخــش 

2 کاشــان. )خریــداری ازورثــه رضــا بخشــی(
74(رای شــماره139760302034020523 هیــأت اول.عقیــل اکبــری جزئــی  فرزنــد حســین بشــماره 
شناســنامه2 صــادره از کاشــان بشــماره ملی1263029353-ســه دانگمشــاع ازششــدانگ یکبابخانــه 
بمســاحت258/62مترمربع بشــماره23854فرعی از پــاک 15- اصلــی واقــع در ناجــی آبــاد  بخش 2 

کاشــان. )خریــداری ازورثــه رضــا بخشــی(
ــین  ــد غامحس ــدی فرزن ــاطری محم ــد ش ــماره139760302034020214هیأت اول.مجی 75(رای ش
بشــماره شناســنامه1345 صــادره از قــم بشــماره ملی0384642888-ششــدانگ یکبابخانــه 
بمســاحت174/48مترمربع بشــماره23856فرعی از پــاک 15- اصلــی واقــع در ناجــی آبــاد  بخــش 2 

ــدی هــادی( ــوم مه ــداری از ام کلث کاشــان. )خری
بشــماره  ســبزعلی  فرزنــد  آزادی  احســان  اول.  شــماره139760302034020662هیأت  76(رای 
شناســنامه1423 صــادره از کاشــان بشــماره ملی1263326773-ششــدانگ قطعــه زمیــن محصــور 
ــی واقــع در  ــان بمســاحت459/3مترمربع بشــماره 23861فرعــی از پــاک 15- اصل مشــتمل براعی

ــه رضــا بخشــی( ــداری از ورث ــاد  بخــش 2 کاشــان. )خری ناجــی آب
بشــماره  علــی  فرزنــد  صبــوری  زینــب  اول.  شــماره 139760302034020659هیــأت  77(رای 
ــر  ــتمل ب ــن مش ــدانگ زمی ــماره ملی1263415237-شش ــان بش ــادره از کاش ــنامه10274 ص شناس
ســاختمان  بمســاحت457/2مترمربع بشــماره 23862فرعــی از پــاک 15- اصلــی واقــع در ناجــی 

ــی( ــا بخش ــه رض ــداری از ورث ــان. )خری ــش 2 کاش ــاد  بخ آب
بشــماره  حســن  فرزنــد  رحمانــی  اول.مرضیــه  شــماره139760302034020650هیأت  78(رای 
شناســنامه0صادره از بادرود بشــماره ملی1180005848-ششدانگ ساختمان بمساحت85/53مترمربع 
ــاد  بخــش 2 کاشــان. )خریــداری از  بشــماره 23876فرعــی ازپــاک 15-اصلــی واقــع در ناجــی آب

مالکیــن اولیــه(
بشــماره  احمــد  فرزنــد  زاده  والــی  زهــرا  اول  هیــأت  شــماره13976030203420669  79(رای 
ــه  ــدانگ خان ــاع ازشش ــه دانگمش ــماره ملی1262036453-س ــان بش ــنامه808صادره از کاش شناس
ــاد   ــی واقــع در ناجــی آب و باغچــه بمســاحت304مترمربع بشــماره 23879فرعــی ازپــاک 15- اصل

ــدی( ــم صم ــد ابراهی ــه محم ــداری از ورث ــان. )خری ــش 2 کاش بخ
ــماره  ــد محمدبش ــانی فرزن ــش کاش ــدی بین ــماره13976030203420668هیأت اول. مه 80(رای ش
ــه  ــدانگ خان ــاع از شش ــه دانگمش ــماره ملی1261990285-س ــان بش ــنامه256صادره از کاش شناس
ــاد   و باغچــه بمســاحت304مترمربع بشــماره 23879فرعــی از پــاک 15- اصلــی واقــع در ناجــی آب

ــم صمــدی( ــد ابراهی ــه محم ــداری از ورث بخــش 2 کاشــان. )خری
81(رای شــماره139760302034019234هیأت اول.معصومــه صــادق زاده کاشــان فرزنــد تقــی بشــماره 
شناســنامه4134 صــادره از کاشــان بشــماره ملی1262069701-ســه دانگمشــاع ازششــدانگ یکبابخانه 
بمســاحت 173/79مترمربــع بشــماره6986 فرعــی مجــزی از شــماره 189 فرعــی از پــاک 23- اصلی 

واقــع در درب فیــن  بخــش 2 کاشــان.) خریــداری از  محمــد صــادق زاده(
ــماره  ــه بش ــد نصرال ــان فرزن ــت نش ــد درخ ــماره139760302034019233هیأت اول.مجی 82(رای ش
ــدانگ  ــاع از شش ــه دانگمش ــی1260468127 -س ــماره مل ــان بش ــادره از کاش ــنامه47801 ص شناس
یکبابخانــه بمســاحت 173/79مترمربــع بشــماره6986 فرعــی مجــزی از شــماره  189 فرعــی از پــاک 

ــداری از  محمــد صــادق زاده( ــن  بخــش 2 کاشــان.) خری ــع در درب فی ــی واق 23- اصل
83(رای شــماره139760302034017835هیأت دوم.سیدحســین اســفناج کارفرزندسیدقاسم  بشماره 
شناســنامه 1808صادره از کاشــان بشــماره ملی1261870816 –ســه دانگمشــاع از ششــدانگ یکبابخانه 
بمســاحت 230/90مترمربــع بشــماره6988 فرعــی مجــزی از 5145 فرعــی از پــاک 23- اصلــی واقــع 

در درب فیــن  بخــش 2 کاشــان.) خریــداری از ورثــه فاطمــه بخشــی(
ــماره  ــن  بش ــد حس ــزدی  فرزن ــری ی ــا باق ــماره139760302034017836هیأت دوم.لی 84(رای ش
شناســنامه 1771صادره از کاشــان بشــماره ملی1261964799-ســه دانگمشــاع از ششــدانگ یکبابخانه  
بمســاحت 230/90مترمربــع بشــماره6988 فرعــی مجــزی از  5145 فرعــی از پــاک 23- اصلــی واقع 

در درب فیــن  بخــش 2 کاشــان.) خریــداری مــع الواســطه از  وارث فاطمــه بخشــی(
بشــماره  فرزنــد ماشــااله  85(رای شــماره139760302034020355هیأت دوم.اشــرف بخشــی 
شناســنامه0صادره از کاشــان بشــماره ملی1250050804-چهاردانگمشــاع از ششــدانگ یکبابخانــه  
بمســاحت 168/12 مترمربــع بشــماره 6989 فرعــی مجــزی از 186 فرعــی از پــاک 23- اصلــی واقــع 

ــادیانی( ــین ش ــی وحس ــه بخش ــداری از فاطم ــان. ) خری ــش 2 کاش ــن  بخ در درب فی
ــماره  ــعبان بش ــد ش ــادیانی فرزن ــین ش ــأت دوم.حس ــماره139760302034020356 هی 86(رای ش
شناســنامه1187صادره از کاشــان بشــماره ملــی 1261930045-دودانگمشــاع از ششــدانگ یکبابخانــه 
بمســاحت 168/12 مترمربــع بشــماره 6989 فرعــی مجــزی از 186 فرعــی از پــاک 23- اصلــی واقــع 

در درب فیــن  بخــش 2 کاشــان. ) خریــداری از فاطمــه بخشــی لتحــری (
87(رای شــماره139760302034020208هیأت دوم.حمیــد رضــا زارع کوچــه صالــح آباد فرزند ماشــااله 
ــه   ــدانگ یکبابخان ــی1262005477- شش ــماره مل ــان بش ــادره از کاش ــنامه 1775ص ــماره شناس بش
بمســاحت90/95مترمربع بشــماره6990 فرعــی مجــزی از89 فرعــی از پــاک 23- اصلی واقــع در درب 

فیــن  بخــش 2 کاشــان.) خریــداری از روح الــه گلشــنی پــور(
88(رای شــماره139760302034019915هیأت اول.زهرا بخشــی فرزندحســینعلی  بشــماره شناســنامه 
50572 صــادره از کاشــان   بشــماره  ملــی1260495752- ســه دانگمشــاع از ششــدانگ یکبابخانــه 
بمســاحت147/3 مترمربــع بشــماره 6998 فرعــی مجــزی از 191 فرعــی از پــاک 23- اصلــی واقــع در 

درب فیــن  بخــش2 کاشــان )خریــداری از شمســی بخشــی(
ــماره  ــا بش ــد غامرض ــرد فرزن ــه کارمف ــدی پنب ــماره139760302034019914هیأت اول.مه 89(رای ش
شناســنامه24صادره از کاشــان  بشــماره  ملــی1262346002- ســه دانگمشــاع از ششــدانگ یکبابخانــه 
بمســاحت147/3 مترمربــع بشــماره 6998 فرعــی مجــزی از 191  فرعــی از پــاک 23- اصلــی واقع در 

درب فیــن  بخــش2 کاشــان ) خریــداری از شمســی بخشــی(
90(رای شــماره139760302034020673هیأت اول.عاطفــه پناهی فردفرزند منصور بشــماره شناســنامه 
ــاحت357/74  ــاختمان بمس ــدانگ س ــماره ملی1263336604-شش ــان   بش ــادره از کاش 2407 ص
مترمربــع بشــماره 7001 فرعــی مجــزی از 244فرعــی از پــاک 23- اصلــی واقــع در درب فین  بخش2 

کاشــان )خریــداری از مرضیه ســالمی(
91(رای شــماره139760302034020827هیأت اول.حمیــد رضــا زارع کوچــه صالــح آبــاد فرزند ماشــااله  
ــه  ــدانگ یکبابخان ــماره ملی1262005477-شش ــان بش ــادره از کاش ــنامه 8775 ص ــماره شناس بش
بمســاحت144/1 مترمربــع بشــماره7003 فرعــی مجــزی از 186  فرعــی از پــاک23- اصلــی واقــع در 

در درب فیــن  بخــش2 کاشــان )خریــداری از ســید محمــد موســی کاظمــی(
92(رای شــماره139760302034020211هیأت اول. طاهــره ســادات جنتــی فرزنــد ســید احمــد بشــماره 
ــاحت  ــه  بمس ــدانگ یکبابخان ــی1261644018- شش ــماره مل ــان بش ــادره از کاش ــنامه298 ص شناس
194/84 مترمربــع بشــماره 1470 فرعــی مجــزی از 175فرعــی از پــاک 24- اصلــی واقــع در دیزچــه  

بخــش 2 کاشــان. )خریــداری از قاســم چشــمه(
93(رای شــماره139760302034022918هیأت دوم.محمدحســین تقاعــدی فینــی فرزندعلیرضــا 
بشــماره شناســنامه 0 صــادره از کاشــان بشــماره ملــی1250142202- قســمتی ازیکبابخانــه 
ــع بشــماره11222فرعی مجــزی از549فرعــی از پــاک 33- اصلــی واقــع در  بمســاحت1/70 مترمرب

ــمی( ــان.)مالک رس ــش2 کاش ــک بخ ــن کوچ فی
94(رای شــماره139760302034016351هیأت دوم.امیــر عبــاس رضائــی اصــل  فرزنــد محمــد  
ــه  ــدانگ یکبابخان ــماره ملی1260466590-شش ــان بش ــادره از کاش ــنامه 47647 ص ــماره شناس بش
بمســاحت228/73 مترمربــع بشــماره11524فرعی مجــزی از 891 فرعــی از پــاک 33- اصلــی واقــع 

ــن کوچــک بخــش2 کاشــان.)مالک رســمی( در فی
95(رای شــماره 139760302034018126هیأت اول .نرگس قیومی فرزندچراغعلی بشــماره شناســنامه 
ــاحت147/5مترمربع  ــه بمس ــدانگ یکبابخان ــماره ملی1263529666-شش ــان بش ــادره از کاش 12ص
بشــماره11610 فرعــی مجــزی از4و3و1فرعــی از پــاک 33- اصلــی واقــع در فیــن کوچــک بخــش2 

کاشــان.)خریداری از حســن حاجــی حســنی وغیــره(
96(رای شــماره139760302034019535هیأت اول .محمدحســین حســین زاده فینــی فرزنــد عبــاس 
بشــماره شناســنامه 76 صادره از کاشــان بشــماره ملی1263559085-ششــدانگ یکبابخانه  بمساحت 
126/78 مترمربــع بشــماره 7439 فرعــی مجــزی از 239 فرعــی از پــاک 34- اصلــی واقــع در فیــن 

بــزرگ بخــش2 کاشــان)خریداری از ورثــه ربابــه ابراهیــم زاده(
97(رای شــماره139760302034019993هیأت دوم.حســین یوســفی فینــی فرزنــد مندعلــی بشــماره 
ــاحت  ــه بمس ــدانگ یکبابخان ــماره ملی1261013581-شش ــان بش ــادره از کاش ــنامه 3730 ص شناس
196/36مترمربــع بشــماره 7440فرعــی مجــزی از 1435 فرعــی از پــاک 34- اصلــی واقــع در فیــن 

بــزرگ بخــش2 کاشــان)خریداری ازآقــای حــاج محمــد رســولی(
98(رای شــماره139760302034020351 هیــأت دوم.محمــود همایونفــال فرزنــد آقــا مرتضــی بشــماره 
شناســنامه28صادره ازکاشــان بشــماره ملی1262873606-ششــدانگ قطعــه زمیــن محصورمشــتمل 
ــاک34-  ــی ازپ برســاختمان بمســاحت338/70مترمربع بشــماره7441فرعی مجــزی از5950 فرع

اصلــی واقــع درفیــن بــزرگ بخــش2 کاشــان)خریداری ازوارث حــاج مرتضــی همایونفــال(
99(رای شــماره139760302034018084هیأت اول.ابوالفضــل ظهیــری فینــی فرزنــد علینقــی  بشــماره 
ــه   ــمتی از یکبابخان ــدانگ قس ــماره  ملی1261014154-شش ــان بش ــادره از کاش ــنامه 3781 ص شناس
بمســاحت 12/63مترمربــع بشــماره7442 فرعــی مجــزی از 5318 و 1717فرعــی از پــاک 34- اصلی 

واقــع در فیــن بــزرگ بخــش2 کاشــان)خریداری از اکــرم ســفید آبــی وغیــره (
ــد حســن بشــماره شناســنامه  ــی فرزن ــام تامل 100(رای شــماره139760302034020230هیأت اول.اله
0صــادره از کاشــان بشــماره  ملــی 1250030404-ششــدانگ یکبابخانــه  بمســاحت186/33 مترمربــع 
ــش2  ــزرگ بخ ــن ب ــع در فی ــی واق ــاک 34- اصل ــی از پ ــزی از 699 فرع ــماره7444فرعی مج بش

کاشــان)مالک رســمی (
ــماره  ــد  بش ــد احم ــی  فرزن ــی فین ــه عباس ــماره139760302034020649هیأت اول.فاطم 101(رای ش
شناســنامه 85 صادره از کاشــان بشــماره  ملی1262823171-ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت 149/15 
مترمربــع بشــماره 7446 فرعــی مجــزی از 1550فرعــی از پــاک 34- اصلــی واقــع در فیــن بــزرگ 

بخــش2 کاشــان.)خریداری از عبــاس هدائــی(
102(رای شــماره139760302034020213 هیــأت اول . زهــرا ناظــم زاده  فرزنــد حبیــب الــه  بشــماره 
شناســنامه 441 صــادره ازتهــران بشــماره ملــی0048175447- ششــدانگ بــاغ محصــور  بمســاحت 
629/05 مترمربــع شــماره 7447 فرعــی مجــزی از 759 فرعــی از پــاک 34- اصلــی واقــع در فیــن 

بــزرگ بخــش2 کاشــان)خریداری از حســن اشــرفی (
ــماره  ــا بش ــد رض ــی فرزن ــد فین ــر هنرمن ــأت اول.جعف ــماره139760302034018320 هی 103(رای ش
شناســنامه 10 صــادره ازکاشــان بشــماره ملــی1262975611- ســه دانگمشــاع از ششــدانگ یکبابخانــه  
بمســاحت 158/6 مترمربــع شــماره 7448 فرعــی مجــزی از 263 فرعــی از پــاک 34- اصلــی واقــع 

در فیــن بــزرگ بخــش2 کاشــان)خریداری از خانــم انیــس  وقــار(
ــماره  ــد بش ــد احم ــی فرزن ــد فین ــه هنرمن ــماره139760302034018321هیأت اول.محبوب 104(رای ش
شناســنامه 395 صــادره ازکاشــان بشــماره ملــی1263562299- ســه دانگمشــاع از ششــدانگ 
یکبابخانــه  بمســاحت 158/6 مترمربــع شــماره7448 فرعــی مجــزی از 263 فرعــی از پــاک 34- 

ــار( ــس  وق ــم انی ــزرگ بخــش2 کاشــان)خریداری از خان ــن ب ــع در فی ــی واق اصل
105(رای شــماره139760302034001882هیأت دوم.حجــت اربابــی فرزندحســین بشــماره شناســنامه 
ــه  ــدانگ یکبابخان ــاع از شش ــگ مش ــه دان ــماره ملی1262970059-س ــه ش ــان ب ــادره از کاش 4 ص
ــاک 40-  ــی از پ ــده 101 فرع ــزی ازباقیمان ــی مج ــماره 1503 فرع ــع بش ــاحت355/10 مترمرب بمس
اصلــی واقــع در حســن آبــاد بخــش2 کاشــان )خریــداری مــع الواســطه از آذرمیدخــت خلعتبــری( 
104(رای شــماره139760302034001884 هیــأت دوم. مرضیــه جالیــان فینــی فرزنــد محمــد بشــماره 

شناســنامه 234صــادره از
کاشــان بشــماره ملی1263023541-ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت355/10 
مترمربــع بشــماره1503 فرعــی از باقیمانده101فرعــی ازپــاک 40- اصلــی واقــع درحســن آبــاد بخــش2 

کاشــان )خریــداری مــع الواســطه از آذر میدخــت خلعتبــری(
106(رای شــماره139660302034018270 هیــأت دوم .امیرحســین حســین زاده فرزنــد عباس بشــماره 
شناســنامه 1142صــادره از کاشــان بشــماره ملی1261820096-ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت196/15 
ــاد  ــن آب ــع در حس ــی واق ــاک 40- اصل ــی از پ ــزی از 189 فرع ــی مج ــماره1972 فرع ــع بش مترمرب

بخــش2 کاشــان )خریــداری از محمــد حســین زاده(
107(رای شــماره139760302034019485هیأت اول. ابوالفضــل ســلمانی لتحــری  فرزنــد علــی 
ــه  ــد  بشــماره شناســنامه 0صــادره از کاشــان بشــماره ملی1250499331-ششــدانگ یکبابخان محم
بمســاحت153/7 مترمربــع بشــماره 7151 فرعــی مجــزی از2024 فرعــی از پاک 45- اصلــی واقع در 

لتحــر بخــش2 کاشــان ) خریــداری از عباســعلی گنــدم کار (
حســن  فرزنــد  اســماعیلی  اول.محســن  هیــأت  شــماره139760302034019736  108(رای 
ــه  ــدانگ یکبابخان ــماره ملی1260428941-شش ــان بش ــادره از کاش ــنامه 43885ص ــماره شناس بش
بمســاحت104مترمربع بشــماره7152 فرعــی مجــزی از 310 فرعــی از پــاک 45- اصلــی واقــع در لتحر 

ــی زاده( ــداری از وراث حاج ــان )خری ــش2 کاش بخ

109(رای شــماره 139760302034019724 هیــأت اول. فاطمــه نخــودکار لتحــر فرزنــد محمــد بشــماره 
شناســنامه14 صــادره از کاشــان بشــماره ملی1262886546-ســه دانگمشــاع از ششــدانگ یکبابخانــه 
بمســاحت288/95 مترمربــع بشــماره 7154 فرعــی مجــزی از 265  فرعــی از پــاک 45- اصلی واقع 

در لتحــر بخــش2 کاشــان )خریــداری از ربابــه حســین زاده(
110(رای شــماره139760302034019723 هیــأت اول.رحمــت الــه عبدلــی لتحــری فرزنــد آقا ماشــااله 
بشــماره شناســنامه1496 صادره از کاشــان بشــماره ملی 1261041534-ســه دانگمشــاع از ششــدانگ 
یکبابخانــه بمســاحت288/95 مترمربــع بشــماره 7154 فرعــی مجــزی از 265  فرعــی از پــاک 45- 

اصلــی واقــع در لتحــر بخــش2 کاشــان )خریــداری از ربابــه حســین زاده(
111(رای شــماره139760302034019832هیأت دوم.عبــاس جمالپورفرزنــد محمد بشــماره شناســنامه 
65 صــادره از کاشــان  بشــماره ملی1262869242-ششــدانگ یکبــاب مغــازه بمســاحت26/40 
مترمربــع بشــماره 7155 فرعــی مجــزی ازشــماره هــای  3264 و باقیمانــده2737  فرعــی از پــاک 

45- اصلــی واقــع در لتحــر بخــش2 کاشــان )خریــداری از علــی مومنــه فیضــی لتحــری(
ــماره  ــد بش ــد محم ــور فرزن ــاس جمالپ ــأت دوم .عب ــماره139760302034019835 هی 112(رای ش
شناســنامه 65 صادره از کاشــان  بشــماره  ملی1262869242-چهار دانگمشــاع از ششــدانگ یکبابخانه 
بمســاحت 134مترمربــع بشــماره 7156 فرعی مجــزی از  شــماره های3264وباقیمانــده2737  فرعی 

از پــاک 45- اصلــی واقــع درلتحــر بخــش2 کاشــان)خریداری ازعلــی مومنــه فیضــی لتحــری(
113(رای شــماره139760302034019836هیأت دوم.غنیمــت رحیمــی قزاانــی فرزنــد حیــدر بشــماره 
شناســنامه13صادره از کاشــان بشــماره ملــی 1262621135-دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبابخانــه 
بمســاحت 134مترمربــع بشــماره7156 فرعی مجــزی ازشــماره هــای3264 وباقیمانــده 2737 فرعی 
ــور( 114(رای  ــال پ ــاس جم ــان)خریداری از عب ــش2 کاش ــر بخ ــع درلتح ــی واق ــاک 45- اصل ازپ
شــماره139760302034020448هیأت اول.زهــرا ابراهیمیــان لتحــری  فرزندرضــا  بشــماره شناســنامه 

677 صــادره از
کاشــان بشــماره  ملــی1263574531- ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت152/89 مترمربــع بشــماره 
7157 فرعــی مجــزی از  شــماره 438  فرعــی از پــاک 45- اصلــی واقــع در لتحــر بخــش2 کاشــان ) 

خریــداری از ورثــه ابراهیــم خلیــل عامــری(
115(رای شــماره139760302034019990 هیــأت دوم. جمیلــه آبیــاری لتحــری  فرزنــد عبــاس  
بشــماره شناســنامه1550 صــادره از کاشــان بشــماره ملی1261042077-ششــدانگ یکبابخانــه 
بمســاحت341/90مترمربع بشــماره 7160فرعــی مجــزی از شــماره1459 فرعــی ازپــاک45- اصلــی 

ــه کار( ــا هندوان ــدازوراث رض ــان.)خریداری ازاح ــع درلتحربخش2کاش واق
116(رای شــماره139760302034020515هیأت اول.احســان هیزمــی لتحــری  فرزندحســین بشــماره 
شناســنامه0 صــادره از کاشــان   بشــماره ملی1250207886-ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت212/55 
مترمربــع بشــماره7161 فرعــی مجــزی ازشــماره1358 فرعــی از پــاک 45- اصلــی واقــع در لتحــر 

بخــش2 کاشــان ) خریــداری از محمــد حســین مازندرانــی(
117(رای شــماره139760302034020114 هیــأت دوم اعظــم جعفــری لتحــری فرزنــد محمــد بشــماره 
ــه  ــدانگ یکبابخان ــگ از شش ــه دان ــی1263010131- س ــماره مل ــان بش ــادره از کاش ــنامه7 ص شناس
بمســاحت 195 مترمربــع بشــماره 7162فرعــی مجــزی از شــماره226 فرعــی ازپــاک45- اصلــی واقع 

درلتحــر بخش2کاشــان.)خریداری ازســاره خاتــون گنــدم کار( 
ــد اســداله  بشــماره  ــد  فرزن ــأت دوم. حســن حاجتمن 118(رای شــماره 139760302034020115 هی
ــه   ــدانگ یکبابخان ــگ از شش ــه دان ــماره ملی1262937418-س ــان بش ــادره از کاش ــنامه15 ص شناس
ــع بشــماره 7162فرعــی مجــزی از شــماره 226 فرعــی ازپاک45-اصلــی  بمســاحت 195 متــر مرب

ــدم کار( ــون گن ــع درلتحــر بخش2کاشــان.)خریداری ازســاره خات واق
119(رای شــماره139760302034019991 هیــأت دوم.حســین  آقاجانــی لتحــری فرزنــد مونــده 
علــی  بشــماره شناســنامه71 صــادره از کاشــان بشــماره ملــی1262956587- ششــدانگ یکبابخانــه 
ــی  بمســاحت191/10مترمربع بشــماره7163فرعی مجــزی از شــماره 1364 فرعــی از پــاک 45-اصل

ــدار( ــع الواســطه ازمحمدنام ــع درلتحربخش2کاشــان.)خریداری م واق
120(رای شــماره139760302034020478 هیــأت اول.روح الــه آبیــار لتحــری فرزنــد قاســم  بشــماره 
ــه  ــدانگ یکبابخان ــگ ازشش ــه دان ــماره ملی1263010253-س ــان بش ــادره از کاش ــنامه19 ص شناس
بمســاحت 172/32مترمربــع بشــماره7164فرعی مجــزی از شــماره392 فرعــی از پــاک 45- اصلــی 

واقــع در لتحــر  بخــش 2 کاشــان. )مالــک رســمی(  
ــد   ــد احم ــب شــریف زاده لتحــری  فرزن ــأت اول. زین 121(رای شــماره 139760302034020477 هی
ــدانگ  ــگ از شش ــه دان ــماره ملی1263035213-س ــان بش ــادره از کاش ــنامه172 ص ــماره شناس بش
یکبابخانــه بمســاحت172/32 متــر مربــع بشــماره 7164فرعــی مجــزی از شــماره392فرعی از پــاک 

45- اصلــی واقــع درلتحــر  بخــش 2 کاشــان. )مالــک رســمی (
122(رای شــماره139760302034020516 هیــأت اول.روح الــه آبیــار لتحــری فرزنــد قاســم  بشــماره 
شناســنامه19 صــادره از کاشــان بشــماره ملی1263010253-ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 177/8 
متــر مربــع بشــماره 7165فرعــی مجــزی از شــماره1461 فرعــی از پــاک 45- اصلــی واقــع در لتحــر  

بخــش 2 کاشــان. )خریــداری از ورثــه احمــد شــریف زاده  (
123(رای شــماره139760302034018124هیأت اول. علــی رحیــم زاده لتحــری  فرزنــد ابراهیــم  
ــاع از  ــگ مش ــه دان ــی1261046307– س ــماره مل ــان بش ــادره از کاش ــنامه1982 ص ــماره شناس بش
ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت149/09 مترمربــع بشــماره 7166 فرعی مجــزی از 301 فرعــی از پاک 

ــی اربابــی( ــده عل ــه حــاج مان ــداری از ورث ــی واقــع در لتحــر بخــش2 کاشــان ) خری 45- اصل
124(رای شــماره 139760302034018125هیأت اول. معصومه ماش کار لتحری  فرزندمحمودبشــماره 
ــدانگ  ــاع از شش ــگ مش ــه دان ــی1261046481 – س ــماره مل ــان بش ــادره از کاش ــنامه2000 ص شناس
ــاک 45-  ــع بشــماره 7166 فرعــی مجــزی از 301 فرعــی از پ ــه بمســاحت149/09 مترمرب یکبابخان

اصلــی واقــع در لتحــر بخــش2 کاشــان ) خریــداری از ورثــه حــاج مانــده علــی اربابــی (
ــد ابوالقاســم بشــماره  125(رای شــماره139760302034020513هیأت اول.ام البنیــن فردوســی فرزن
شناســنامه6 صــادره از خمیــن بشــماره ملــی0559077270 – ســه دانگمشــاع از ششــدانگ یکبابخانــه 
بمســاحت284/86مترمربع بشــماره 7167 فرعــی مجــزی از 1301 فرعــی از پــاک 45- اصلــی واقــع 

در لتحــر بخــش2 کاشــان)خریداری از حســین گنــدم کار (
ــماره  ــین  بش ــد حس ــدم کار  فرزن ــل گن ــماره139760302034020513هیأت اول.ابوالفض 126(رای ش
شناســنامه8 صادره از کاشــان بشــماره ملی1262937345 – ســه دانگمشــاع از ششــدانگ یکبابخانه 
بمســاحت284/86مترمربع بشــماره 7167 فرعــی مجــزی از 1301 فرعــی از پــاک 45- اصلــی واقــع 

در لتحــر بخــش2 کاشــان ) خریــداری از حســین  گنــدم کار  (
127(رای شــماره139760302034017685 هیــأت اول.جــواد بیدگلــی فرزنــد محمــد بشــماره 
ــه  شناســنامه 0صــادره از کاشــان بشــماره ملی1250149861-ســه دانگمشــاع ازششــدانگ یکبابخان
بمســاحت118/2مترمربع بشــماره7168فرعی مجــزی از باقیمانــده363 فرعــی از پــاک 45- اصلــی 

ــژاد( ــی ن ــه رضائ ــداری از هانی ــع در لتحــر بخــش2 کاشــان )خری واق
بشــماره  فرزنــد خلیــل  اول.زهــرا رســتمی  128(رای شــماره139760302034017684 هیــأت 
ــه  شناســنامه 0صــادره از کاشــان بشــماره ملی0570052068-ســه دانگمشــاع ازششــدانگ یکبابخان
بمســاحت118/2مترمربع بشــماره7168فرعی مجــزی ازباقیمانــده363 فرعــی از پــاک 45- اصلــی 

ــژاد( ــی ن ــه رضائ ــداری از هانی ــع در لتحــر بخــش2 کاشــان )خری واق
129(رای شــماره13976030203416356 هیــأت اول.فاطمــه احمــد پنــاه فرزنــد علــی بشــماره 
شناســنامه 51219 صادره از کاشــان بشــماره  ملی1260502201-ششــدانگ یکبابخانه  بمســاحت72/60 
ــاد  ــع بشــماره14814 فرعــی مجــزی از9222 فرعــی از پــاک49- اصلــی واقــع در صفــی آب مترمرب

بخــش2 کاشــان )مالــک رســمی( 
130(رای شــماره139760302034019837هیات دوم.زهــرا ســادات پــور موســوی فرزنــد ســید 
جــال  بشــماره شناســنامه23 صــادره از کاشــان بشــماره ملی1263515843-ششــدانگ یکبابخانــه  
بمســاحت94/70 مترمربــع بشــماره14844فرعی مجــزی از9060 فرعــی از پــاک 49 - اصلــی  واقــع 

در صفــی آبــاد  بخــش2 کاشــان. )خریــداری مــع الواســطه از حامــد یــاوری پنــاه(
131(رای شــماره139760302034019549هیات اول.ســید عبــاس مومنــی فرزنــد ســید احمد بشــماره 
شناســنامه4007 صــادره از کاشــان بشــماره ملــی1263352596- ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 
80/62مترمربــع بشــماره14845فرعی مجــزی از6071فرعــی از پــاک49- اصلــی واقــع در صفــی ابــاد 

بخــش2  کاشــان. )مالــک رســمی(
ــد حســن بشــماره  ــه صبوحــی فــرد فرزن 132(رای شــماره139760302034019330هیات اول.محبوب
شناســنامه461 صادره از کاشــان بشــماره ملی1262076285-ســه دانگمشــاع از ششــدانگ یکبابخانه 
بمســاحت74/22مترمربع بشــماره14846 فرعــی مجــزی از5571 فرعــی ازپاک49-اصلــی  واقع در 

صفــی ابــاد بخــش2  کاشــان. )خریــداری از زهــرا اســدی وغیــره(
133(رای شــماره139760302034019329هیات اول.ســعید مخبریــان فرزنــد محمدابراهیــم بشــماره 
ــدانگ  ــاع از شش ــه دانگمش ــماره ملی1260507327-س ــان بش ــادره از کاش ــنامه51732 ص شناس
یکبابخانــه بمســاحت74/22مترمربع بشــماره14846فرعی مجــزی از5571 فرعــی ازپاک49-اصلی  

واقــع در صفــی ابــاد بخــش2  کاشــان. )خریــداری از زهــرا اســدی وغیــره(
134(رای شــماره139760302034019865هیات دوم.ام البنیــن عابدینــی فرزنــد علــی  بشــماره 
ــدانگ  ــاع از شش ــگ مش ــه دان ــماره ملی1261928237-س ــان  بش ــادره از کاش ــنامه 1007ص شناس
ــاک49-  ــع بشــماره14847فرعی مجــزی از1907فرعــی از پ ــه بمســاحت158/35 مترمرب یکبابخان

ــی( ــی عابدین ــداری از عل ــاد بخــش2 کاشــان. )خری ــی اب ــع در صف ــی  واق اصل
135(رای شــماره139760302034019864هیات دوم.مصطفــی غامرضــا زاده فرزنــد محمود  بشــماره 
شناســنامه  321صادره از کاشــان  بشــماره ملی1261903609- ســه دانگمشــاع از ششــدانگ یکبابخانه 
بمســاحت158/35 مترمربــع بشــماره14847فرعی مجــزی از1907فرعــی از پــاک49- اصلــی  واقــع 

در صفــی ابــاد بخــش2 کاشــان. )خریــداری از علــی عابدینی(
بشــماره  فرزندقربانعلــی  شــاکری  دوم.طیبــه  شــماره139760302034019365هیات  136(رای 
شناســنامه118صادره از کاشــان  بشــماره ملی1263526608-ســه دانگمشــاع از ششــدانگ یکبابخانــه 
بمســاحت197/75 مترمربــع بشــماره14849فرعی مجــزی از1480 فرعــی از پــاک 49- اصلــی  واقع 

در صفــی ابــاد بخــش 2 کاشــان)خریداری مــع الواســطه از محمــد بــاغ چائــی(
بشــماره  قلــی  فرزندعلــی  باقــدرت  دوم.رضــا  137(رای شــماره139760302034019364هیات 
ــدانگ  ــاع از شش ــگ مش ــه دان ــی1263526934- س ــماره مل ــان  بش ــنامه151صادره از کاش شناس
یکبابخانــه بمســاحت197/75 مترمربــع بشــماره14849فرعی مجــزی از  1480 فرعــی از پــاک 49- 

ــی( ــاغ چائ ــد ب ــع الواســطه از محم ــاد بخــش 2 کاشــان)خریداری م ــی اب ــع در صف اصــل  واق
138(رای شــماره139760302034019844 هیــات دوم. الهــه بیننــده  فرزنــد غامرضــا بشــماره 

ــگ مشــاع از ششــدانگ  شناســنامه 10504 صــادره از کاشــان بشــماره ملی1263417531-ســه دان
یکبابخانــه بمســاحت 60/70 مترمربــع بشــماره 14851فرعــی مجــزی از 3890 فرعــی از پــاک 49- 

ــاد بخــش 2 کاشــان)مالک رســمی( ــی واقــع درصفــی اب اصل
139(رای شــماره139760302034019843هیات دوم.ســعید عفتــی فرزنــد محمد بشــماره شناســنامه 
ــه  ــگ مشــاع از ششــدانگ یکبابخان 14764 صــادره از کاشــان بشــماره ملی1263460127-ســه دان
بمســاحت 60/70 مترمربــع بشــماره 14851فرعــی مجــزی از 3890 فرعــی از پــاک 49- اصلــی واقــع 

درصفــی ابــاد بخــش 2 کاشــان)مالک رســمی(
140(رای شــماره13976030203419839هیات دوم.محمــود بــژهء فرزندلطفعلــی بشــماره شناســنامه 
595صــادره ازکاشــان  بشــماره ملی1262338840-ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت 125/15 مترمربع 
بشــماره14852 از1318فرعــی از پــاک 49- اصلــی  واقــع در صفــی ابــاد بخــش 2 کاشــان)خریداری 

مــع الواســطه از لطــف الــه خــان و مهــری خانــم و بانــو قدســیه خانــم عاملــی(
بشــماره  اصغــر  فرزندعلــی  دبــاغ  اول.اکــرم  شــماره139760302034020129هیات  141(رای 
ســاختمان  ملی1261692810-ششــدانگ  بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه323صادره 
بمســاحت148مترمربع بشــماره14853فرعی مجــزی از 1323فرعــی ازپــاک 49 -اصلــی  واقــع در 

صفــی ابــاد بخــش 2 کاشــان)خریداری از احمــد واحــدی زاده(
 142(رای شــماره13976030203420012هیات دوم.احســان خلیلیــان مهابــادی فرزنــد محمدحســن 

بشــماره شناســنامه 3726
ــع  ــاحت100/35 مترمرب ــه بمس ــدانگ یکبابخان ــماره ملی0061786926-شش ــان بش ــادره از کاش ص
بشــماره 14854فرعــی مجــزی از  7469 فرعــی از پــاک 49- اصلــی  واقــع در صفــی ابــاد بخــش 2 

کاشــان)خریداری از عبــاس احمــدی یزلــی(
ــماره  ــا  بش ــد رض ــگر فرزن ــن مس ــره حس ــماره13976030203420317هیات دوم.طاه 143(رای ش
ــه بمســاحت  ــی1261556305- ششــدانگ یکبابخان شناســنامه 953صــادره از کاشــان  بشــماره مل
116/31 مترمربــع بشــماره14856فرعی مجــزی از725فرعــی از پــاک 49- اصلــی  واقــع در صفــی 

ــاد بخــش 2 کاشــان)خریداری مــع الواســطه از صفــر بلــوری( اب
بشــماره  فرزنداصغــر  زارع  واحــدزاده  اول.زهــرا  شــماره13976030203418175هیات  144(رای 
یکبابخانــه  ملی1263475361-ششــدانگ  بشــماره  کاشــان   از  شناســنامه16288صادره 
ــع  ــی واق ــاک 49- اصل ــی ازپ ــزی از9091فرع ــماره14857فرعی مج ــاحت95/98مترمربع بش بمس

درصفــی ابــاد بخــش2 کاشــان)خریداری از امیــد فروغــی(
ــماره  ــا بش ــد رض ــش  فرزن ــدی من ــه محم ــماره13976030203420048هیات اول.طیب 145(رای ش
شناســنامه 6566صــادره از کاشــان بشــماره ملی1263378171-ششــدانگ یکبــاب مغــازه  بمســاحت 
17/70 مترمربــع بشــماره 14858فرعــی مجــزی از 13383فرعــی از پــاک 49- اصلــی  واقع در صفی 

ابــاد بخــش2 کاشــان)مالک رســمی وغیــره(
146(رای شــماره13976030203420162هیات اول.فاطمــه ســادات قمصــری نیاســرفرزند ســید 
حســین بشــماره شناســنامه 0 صــادره از کاشــان بشــماره ملی1250335051-ســه دانــگ از ششــدانگ 
یکبابخانــه بمســاحت99/10مترمربع بشــماره 14859فرعــی مجــزی از 8167فرعی از پــاک 49- اصلی  

واقــع در صفــی ابــاد بخــش2 کاشــان)خریداری از جــواد پیوســته(
ــماره  ــا بش ــعید رض ــد س ــاری فرزن ــا معم ــماره13976030203420161هیات اول.علیرض 147(رای ش
شناســنامه0صادره از کاشــان بشــماره ملی1250236088-ســه دانگ از ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 
99/10 مترمربــع بشــماره14859فرعی مجــزی از 8167فرعــی از پــاک 49- اصلــی  واقــع در صفی اباد 

بخــش2 کاشــان)خریداری از جــواد پیوســته(
148(رای شــماره139760302034020323هیات دوم.صدیقــه پــای بســت  فرزنــد ماشــااله بشــماره 
ــه  ــگ از ششــدانگ یکبابخان ــی1261754921- ســه دان شناســنامه 60صــادره از کاشــان بشــماره مل
ــی   ــاک 49- اصل ــی از پ ــی مجــزی از 1542 فرع ــع بشــماره 14860فرع بمســاحت 182/49مترمرب

ــاد بخــش2 کاشــان)خریداری مــع الواســطه از وراث حســین خســروانی ( واقــع در صفــی اب
149(رای شــماره139760302034020322هیات دوم.رضــا باغبــان فرزنــد عبــاس بشــماره شناســنامه 
1382صــادره از کاشــان بشــماره ملــی1261768116- ســه دانــگ از ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 
182/49مترمربــع بشــماره 14860فرعــی مجــزی از 1542 فرعــی از پــاک 49- اصلــی  واقــع در صفــی 

ابــاد بخــش2 کاشــان)خریداری مــع الواســطه از وراث حســین خســروانی (
150(رای شــماره139760302034019989هیات دوم.لیلی روان گرد  فرزنداســداله  بشــماره شناســنامه 
835صــادره از کاشــان بشــماره ملی1261808737-یــک دانــگ ونیــم مشــاع از ششــدانگ یکبابخانــه   
بمســاحت 25/90مترمربــع بشــماره 14865فرعــی مجــزی از 686فرعی از پــاک 49- اصلــی  واقع در 

صفــی ابــاد بخــش2 کاشــان)خریداری مــع الواســطه از اقــای محمود ســبحانی (
151(رای شــماره139760302034019988هیات دوم.ســید حســین ثنایــی فرزندســید رضــا بشــماره 
ــگ ونیــم مشــاع ازششــدانگ  شناســنامه 30صــادره از کاشــان بشــماره ملی1262263581-چهاردان
یکبابخانــه بمســاحت25/90مترمربع بشــماره 14865 فرعــی مجــزی از686فرعــی ازپاک49-اصلــی 

واقــع درصفــی ابادبخش2کاشــان)خریداری مــع الواســطه ازمحمــود ســبحانی(
زاده فرزندامرالــه  بشــماره  اســماعیل  اول.زهــرا  152(رای شــماره139760302034020132هیات 
ــاحت  ــه بمس ــدانگ یکبابخان ــماره ملی1262475627-شش ــان بش ــادره از کاش ــنامه 36ص شناس
121/49مترمربــع بشــماره 14868فرعــی مجــزی از1480فرعــی از پــاک 49- اصلــی  واقــع در صفــی 

ــی ( ــاغ چائ ــد ب ــاد بخــش2 کاشــان)خریداری از محم اب
153(رای شــماره139760302034020670هیات اول.نجمیــه رجبــی فرزنــد علــی بشــماره شناســنامه 
323صادره از کاشــان بشــماره ملی1263481310- ششــدانگ یکبابخانه  بمســاحت 73/57مترمربع 
بشــماره 14870فرعــی مجــزی از 3871فرعــی از پــاک 49- اصلــی  واقــع در صفــی ابــاد بخــش2 

کاشــان)خریداری ازمحمــد صالحــی(
بشــماره  فرزندحســن  رحمانــی  دوم.علیرضــا  شــماره13976030203420891هیات  154(رای 
ــه   بمســاحت  شناســنامه 2155صــادره از کاشــان بشــماره ملی1262093228-ششــدانگ یکبابخان
145/95مترمربــع بشــماره 14872فرعــی مجــزی از 10650فرعــی از پاک49-اصلــی واقــع درصفــی 

ــانی( ــماعی کاش ــری ش ــطه ازکب ــع الواس ــان)خریداری م ــش2 کاش ابادبخ
155(رای شــماره139760302034015732هیات اول.جمیلــه میرزائــی یزدلــی فرزنــد ماشــاله بشــماره 
ــدانگ  ــاع از شش ــگ مش ــه دان ــی6199883632- س ــماره مل ــان  بش ــنامه37صادره از کاش شناس
ســاختمان بمســاحت 64/6مترمربــع بشــماره401 فرعــی از پاک52-اصلــی  واقــع در اراضی مشــاعی 

صفــی آبــاد بخــش2 کاشــان. )خریــداری از مالکیــن اولیــه(
بشــماره  محمــد  فرزنــد  خنــکال  اول.عبــاس  شــماره139760302034015731هیات  156(رای 
ــدانگ  ــاع از شش ــگ مش ــه دان ــی1261872843- س ــماره مل ــان  بش ــنامه2011صادره از کاش شناس
ســاختمان بمســاحت 64/6مترمربــع بشــماره401 فرعــی از پاک52-اصلــی  واقــع در اراضی مشــاعی 

ــه( ــن اولی ــداری از مالکی ــاد بخــش2 کاشــان. )خری ــی آب صف
157(رای شــماره139760302034019733هیات اول.عبــاس وهابــی فرزنــد ماشــااله بشــماره 
شناســنامه44487صادره از کاشــان  بشــماره ملی1260434923-ششــدانگ ســاختمان بمســاحت 
80/05مترمربــع بشــماره406 فرعــی از پاک52-اصلــی  واقــع در اراضــی مشــاعی صفــی آبــاد بخش2 

کاشــان. )خریــداری ازفاطمــه حســین زاده(
بشــماره  فرزندحبیــب  اول.ناصرحجازیــان  شــماره139760302034020521هیات  158(رای 
شناســنامه1136صادره از کاشــان  بشــماره ملی1261929527-ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 
120مترمربــع بشــماره407 فرعــی از پاک52-اصلــی  واقــع در اراضــی مشــاعی صفــی آبــاد بخــش2 

ــور( ــن پ ــعید حس ــداری از س ــان. )خری کاش
فرزندعبــاس  شــهرابی  اول.اصغرصالحــی  شــماره139560302034029140هیات  159(رای 
یکبابخانــه  ملی1261780159-ششــدانگ  بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه1151صادره  بشــماره 
بمســاحت115/87مترمربع بشــماره2964فرعی مجــزی از2726  فرعــی از پــاک 53-اصلــی  واقــع 

دریحیــی  ابــاد بخــش 2 کاشــان)مالک رســمی(
160(رای شــماره139760302034019483هیات دوم.حســن حســنی فرزندرمضانعلــی  بشــماره 
شناســنامه565صادره از کاشــان  بشــماره ملی1260762890-ســه دانگمشــاع ازششــدانگ یکبابخانــه 
ــع  ــی  واق ــاک 53-اصل بمســاحت115/60مترمربع بشــماره3041فرعی مجــزی از  2250 فرعــی از پ

ــادی( ــاد بخــش 2 کاشــان)خریداری مــع الواســطه از پرویــز مهیــن آب دریحیــی  اب
 161(رای شــماره139760302034019484هیات دوم.معصومــه ابراهیمــی فــرد قهرودی  فرزندحســین 

بشــماره شناسنامه32
یکبابخانــه  ازششــدانگ  دانــگ  ملی1262637686-ســه  بشــماره  کاشــان  از  صــادره 
بمســاحت115/60مترمربع بشــماره3041 از 2250 فرعــی از پــاک 53-اصلــی  واقــع دریحیــی  ابــاد 

بخــش 2 کاشــان)خریداری مــع الواســطه از پرویــز مهیــن آبــادی(
بشــماره  فرزندمحمــد  دانشــیار  اول.صدیقــه  شــماره139760302034020164هیات  162(رای 
شناســنامه831صادره از کاشــان  بشــماره ملی1262354072-ســه دانگمشــاع ازششــدانگ یکبابخانه 
ــع  ــی  واق ــاک 53-اصل ــی از پ ــزی از  548   فرع ــماره3043فرعی مج ــاحت17مترمربع بش بمس

ــره( ــدم نژادوغی ــره مق ــطه از طاه ــع الواس ــان)خریداری م ــش 2 کاش ــاد بخ ــی  اب دریحی
بشــماره  فرزنداحمــد  گلشــنی  .علیرضــا  اول  شــماره139760302034020163هیات  163(رای 
ازششــدانگ  دانگمشــاع  ملی1261772792-ســه  بشــماره  کاشــان   از  شناســنامه415صادره 
پــاک  از  فرعــی  از548    مجــزی  بشــماره3043فرعی  بمســاحت17مترمربع  یکبابخانــه 
نــژادو مقــدم  طاهــره  از  2 کاشــان)خریداری  بخــش  ابــاد  دریحیــی   واقــع   53-اصلــی  
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شهریار میالد میرزایی
Mirzaie@eskimia.ir

مدیر امور آبفای شهرستان قدس از حفر و تجهیز یک حلقه چاه آب شرب در این شهرستان خبر داد.
ــرای آب شــرب از ســوی  ــزون تقاضــا ب ــه افزایــش روزاف ــا توجــه ب ــر گفــت: ب ــن خب ــا اعــالم ای ــی ب ــزاد رضوان به
شــهروندان و بــه منظــور افزایــش ظرفیــت تولیــد آب مــورد نیــاز از ابتــدای ســال جــاری، حفــر یــک حلقــه چــاه آب 

در دســتور کار امــور آبفــای شهرســتان قــدس قــرار گرفــت.
او افــزود: پــس از اخــذ مجوزهــای الزم و جانمایــی زمیــن در محــدوده کمربنــدی چیتگــر انتهــای خیابــان درختــی، 

حفــر چــاه آغــاز و طــی زمــان کوتاهــی حفــر و تجهیــز شــد و هــم اکنــون در مرحلــه آزمایــش پمپــاژ قــرار دارد.
رضوانــی در ادامــه اظهــار داشــت: بــا اجــرای ۵۰۰ متــر خــط انتقــال بهره بــرداری و اتصــال چــاه مدنظــر بــه شــبکه 
توزیــع آب شهرســتان قــدس، حــدود ۲۵ لیتــر در ثانیــه بــه میــزان ظرفیــت تولیــد آب شــرب شهرســتان افــزوده 

خواهــد شــد.
مدیــر امــور آبفــای شهرســتان قــدس در پایــان، ضمن تأکید بــر افزایش کمیــت و کیفیت آب آشــامیدنی شــهروندان 
طــی ســال های اخیــر، تصریــح کــرد: بــا اجــرای پروژه هــای آبرســانی و همچنیــن اجــرای شــبکه فاضــالب شــهری و 

گســترش آن، شــاهد افزایــش ســطح کیفــی و کمــی آب و ارتقــاء ســطح ســالمت جامعــه بوده ایم.

اردبیلعفت آقایاری
E.Aghayari@eskimia.ir

مدیــرکل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای اســتان اردبیــل گفــت: تــا پایــان مهرمــاه ســال جــاری ۱۳۱ نفــر بــه دلیل 
ــروز چنیــن اتفاقــات ناگــوار و  تصــادف، در جاده هــای اســتان اردبیــل کشــته شــدند کــه ســهم موتورســواران در ب

ناراحت کننــده ای، بســیار درخــور توجــه بــوده اســت.
علــی رحمتــی گفــت: از ابتــدای امســال تــا پایــان مهرمــاه ۱۷ موتورســوار بــه دلیــل تصــادف در جاده های این اســتان 

جــان خــود را از دســت دادند.
وی افــزود: عــدم بهره گیــری از کاله ایمنــی در بســیاری از تصادفــات منجــر بــه فــوت شــده و هزینه هــای غیرقابــل 

جبرانــی را بــه خانــواده ایــن افــراد تحمیــل می کنــد.
مدیــرکل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای اســتان اردبیــل تصریح کــرد: فرهنگســازی و افزایــش آموزش هــای الزم 

بــرای رعایــت مــوارد ایمنــی ضــروری بــوده و مانــع از بــروز اتفاقــات ناگــوار خواهد شــد.
بــه گفتــه وی، حرکــت در مســیر خــالف و بهره گیــری از موتــور در پیــاده رو از جملــه شــایع ترین تخلفات موتورســواران 
اســتان اســت.رحمتی تصریــح کــرد: در قالــب طرحــی کــه از ســال ۹۱ در خصــوص توزیــع اقــالم ایمنــی در مناطــق 

هــدف اجــرا شــد، تــا بــه امــروز بیــش از ۹ هــزار کاله ایمنــی بــه راکبــان موتــور اهــدا شــده اســت.

استانها 6

اخبار کوتاه

اصالح و توسعه شبکه آب 
شرب شهری در جوانرود

کرمانشاهمنیردشتی
Dashti@eskimia.ir

مدیــر امــور آبفــای جوانــرود، خبــر از اجــرای ۲ هــزار و 
86 متــر لوله گــذاری و اصــالح و توســعه شــبکه آب 

شــرب شــهری در شــهر جوانــرود خبــر داد. 
ــص  ــه تخصی ــت ب ــا عنای ــت: ب ــی گف ــی رحمان عل
ــغ ۲۰۰  ــه مبل ــال ب ــتانی، امس ــی و اس ــارات مل اعتب
ــن  ــرود از ای ــهری جوان ــای ش ــان، آبف ــون توم میلی
محــل توانســت کوچه هــای خانــه ســازمانی و خیابان 
ــه  ــان را ب ــن خیاب ــعب از ای ــای منش کاوه و کوچه ه
متــراژ ۱۰4۷ متــر لوله گــذاری در اقطــار ۱۲۵ و ۹۰ و ۷۵ 
پلــی اتیلــن و ۱۵۹ فقــره انشــعاب را بازســازی و تعداد 
۵ بــاب حوضچــه را بــه منظــور کنتــرل و بهره بــرداری 

بهتــر شــبکه آب، بازســازی و اجــرا نمایــد. 
از محــل  افــزود:  آبفــای جوانــرود  امــور  مدیــر 
درآمدهــای داخلــی نیــز مقــدار ۱۰۳۹ متــر لوله گــذاری 
اصالح و توســعه شــبکه آبرســانی در اقطار ۲۰۰ و ۱۱۰ و 
6۳ از جنــس پلــی اتیلــن و تعــداد 6۵ فقره انشــعاب 
ــبکه  ــرل ش ــور کنت ــه منظ ــه آب ب ــاب حوضچ و 4 ب
ــمت  ــه س ــتان ب ــی بیمارس ــه راه ــای س در محله ه
ورودی شــهرک ظفــر و توحیــد و کوچه هــای دانــش 
ــل  ــان از مح ــون توم ــغ ۳۰۰ میلی ــه مبل ۳ و ۵ و 6 ب
درآمدهــای داخلــی بــرای ایــن بخــش مهــم شــبکه 
 آبرســانی در ســطح شــهر جوانــرود، هزینــه و اجرایــی 

نماید. 
ــان  ــرود،  بی ــای جوان ــر امــور آبف ــی مدی ــی رحمان عل
ــه  ــتی ب ــی آزبس ــبکه های قدیم ــه ش ــت: کلی داش
طــول حــدود ۱.۵ کیلومتــر کــه از نظــر بهداشــتی فاقد 
ــل از  ــور کام ــه ط ــود، ب ــاز ب ــورد نی ــتانداردهای م اس

ــدند. ــذف ش ــرداری ح ــبکه بهره ب ش

اجرای حدود 2300 کیلومتر 
شبکه در گلستان

گلستان
esfahan.kimia@gmail.com

محمدرحیــم رحیمــی، مدیرعامل شــرکت گاز اســتان 
ــده در  ــام ش ــای انج ــا تالش ه ــت: ب ــتان گف گلس
دولــت تدبیــر و امیــد، خوشــبختانه از ابتــدای دولــت 
یازدهــم تاکنــون نزدیــک بــه ۲۳۰۰ کیلومتر شــبکه گاز 

در ســطح اســتان اجــرا شــده اســت. 

وی افــزود: از ایــن میــزان شــبکه گذاری، افــزون بــر 
۳۷۰ کیلومتــر مربــوط بــه شــهرها و نزدیــک بــه ۱۹۳۰ 

کیلومتــر نیــز در روســتاهای اســتان اســت. 
رحیمــی افــزود: ایــن شــرکت تــا آغــاز دولــت تدبیــر 
ــه  ــود ک ــرده ب ــرا ک ــر شــبکه اج ــد 68۰۰ کیلومت و امی
ــردان  ــوب دولتم ــیار خ ــرد بس ــاب عملک ــا احتس ب
در دولت هــای یازدهــم و دوازدهــم در مجمــوع در 
چهــل ســالگی پیــروزی انقــالب، این میــزان بــه ۹۱۰۰ 

کیلومتــر رســیده اســت. 
وی بــا بیــان اینکــه در حال حاضر در اســتان گلســتان 
تمامــی ۳۰ شــهر و همچنیــن 8۵۲ روســتا از نعمــت 
گاز طبیعــی برخــوردار هســتند، اظهــار داشــت: از ایــن 
ــتا در  ــراه ۱۹۹ روس ــه هم ــهر ب ــداد 4 ش ــزان، تع می

دولــت تدبیــر و امیــد گازرســانی شــده اســت. 
ــه  ــتان در ادام ــتان گلس ــرکت گاز اس ــل ش مدیرعام
گفــت: ان شــاءهللا تــا پایــان دولــت دوازدهــم، تمامــی 
روســتاهایی کــه قابلیــت گازرســانی را دارنــد از نعمت 
گاز طبیعــی بهره منــد خواهنــد شــد و در همیــن رابطه، 
در حــال حاضــر عملیات گازرســانی بــه ۲۷ روســتا در 
دســت اجــرا بــوده و روســتاهایی کــه شــرایط مدنظــر 
 را نیــز دارنــد در مرحلــه بررســی و طراحــی قــرار 

دارند.

 حفر و تجهیز یک حلقه چاه آب شرب
 در شهرستان قدس

مدیرکل راهداری اردبیل خبر داد:

۱۳۱ نفر در تصادفات جاده ای استان اردبیل کشته شدند

گوشه و کنار
 وام زلزله زدگان مورموری

 دو سال امهال شد
ایالممسعود هواسی

M.Havasi@eskimia.ir

در نشســت معــاون عمرانــی اســتاندار ایــالم با مدیــران عامــل بانک های 
ــت  ــد، بازپرداخ ــزار ش ــان برگ ــداری آبدان ــل فرمان ــه در مح ــتان ک اس

ــال شــد. ــرای دو ســال امه ــه زدگان ب وام هــای زلزل
معــاون عمرانــی اســتاندار در ایــن جلســه گفــت: بــا توجــه بــه شــرایط 
اقتصــادی کشــور و در راســتای حمایــت از مــردم منطقــه بــا رایزنی هــای 
متعــدد، موفــق بــه اخــذ موافقــت دولــت در امهــال وام هــای زلزلــه بــه 

مــدت ۲ ســال شــدیم. 
احمــد کرمــی بیان داشــت: براســاس بنــد ۳ قانون تســریع در بازســازی 
ــر  ــی ســاخت و تعمی ــه، تســهیالت دریافت مناطــق آســیب دیده از زلزل

منــازل بــه مــدت دو ســال تمدیــد شــد. 
وی خاطرنشــان کــرد: در زلزلــه ســال ۹۳ حــدود ۵ هــزار واحــد احداثــی 
ــق  ــردم و از طری ــا مشــارکت م ــرات ب ــر ۱8 هــزار واحــد تعمی ــغ ب و بال
ــتحکام  ــر و از اس ــود بی نظی ــوع خ ــه در ن ــام ک ــت انج ــهیالت دول تس

ــد.  باالیــی برخوردارن
معــاون عمرانــی اســتاندار، ایــن قانــون را شــامل همــه دریافت کننــدگان 
تســهیالت عنــوان و تصریــح کــرد: متقاضیــان تــا پایــان ســال فرصــت 
ــه شــعب بانک هــا مراجعــه و فــرم اســتمهال وام هــای خــود  ــد ب دارن

را تکمیــل نماینــد. 
ــک و  ــه بان ــه مراجعــه ب ــون را منوطــه ب ــن قان ــودن ای وی الزم االجــرا ب
تمدیــد آن دانســت و تأکیــد کــرد: پایــان ســال جــاری آخریــن مهلــت 

ــوده و دیگــر تمدیــد نخواهــد شــد. ــرای تعییــن تکلیــف ب ب

 مهارت آموزی و کسب آمادگی
 برای زندگی، مهم ترین اهداف 

آموزش و پرورش است
زهرا افضلیان

Z.Afzaleian@eskimia.ir

یزد

مدیــرکل آمــوزش و پــرورش اســتان یــزد بــا بیــان اینکــه مهارت آمــوزی 
و کســب مهــارت، مهم تریــن اهــداف آمــوزش و پــرورش اســت گفــت: 
خانواده هــا بایــد اســتفاده فرزندانشــان از شــبکه های اجتماعــی را 

مدیریــت کننــد. 
ــرورش  ــوزش و پ ــن اداره کل آم ــورای معاونی ــر در ش ــعلی داناف عباس
ــرورش  ــوزش و پ ــرمایه های آم ــن س ــا را بزرگ تری ــتان، خانواده ه اس
دانســت و اظهــار داشــت: بــا توجــه بــه اینکــه برنامه هــای مختلفــی در 
مــدارس نیــاز اســت کــه برگــزار شــود، بایــد از ظرفیــت مشــارکت های 

ــرد. ــره ب ــا به ــی و خانواده ه مردم
وی بــا اشــاره بــه اینکــه یکــی از مهم تریــن اهــداف آمــوزش و 
ــب  ــده و کس ــی آین ــرای زندگ ــوزان ب ــردن دانش آم ــاده ک ــرورش، آم پ
مهارت هــای مختلــف در اجتمــاع اســت گفــت: مدرســه در آمــاده کــردن 
دانش آمــوزان بــرای زندگــی آینــده و کســب مهارت هــای مختلــف، بــه 
تنهایــی قــادر بــه ایــن عمــل نیســت و در ایــن زمینــه نیازمنــد کمــک و 
همراهــی همــه نهادهــا و ارگان هــای دولتــی در ســطح اســتان هســتیم.

کشف بیش از 5 تن مواد افیونی در 
جنوب شرق کشور

سیستان وبلوچستان احمد پیشکو
A.Pishko@eskimia.ir

ــن و 46۱  ــف ۵ ت ــتان از کش ــتان و بلوچس ــی سیس ــده انتظام فرمان
ــکاوری  ــای ت ــدگان یگان ه ــت رزمن ــه دس ــی ب ــواد افیون ــرم م کیلوگ

ــر داد.  ــار خب ــرارگاه عم ق
ــت:  ــتان گف ــتان و بلوچس ــی سیس ــده انتظام ــری، فرمان ــد قنب محم
روز گذشــته  در ۱۰  قــرارگاه عمــار  تــکاوری  یگان هــای  رزمنــدگان 
ــدر  ــواد مخ ــلحانه م ــاق مس ــد قاچ ــردن 4 بان ــی ک ــه متالش ــق ب  موف

شدند. 
وی افــزود: در ایــن مــدت تــکاوران پلیــس در قــرارگاه عملیاتــی عمــار بــا 
همــکاری مأمــوران انتظامــی شهرســتان های ســرباز، خــاش، ســراوان، 
ایرانشــهر و نیکشــهر، 8 قاچاقچــی را دســتگیر، ۵ تــن و 44۷ کیلــو و ۷۱ 
گــرم تریــاک و ۱۳ کیلــو و 468 گــرم هروئیــن، ۷ قبضــه اســلحه جنگی 

بــه همــراه مهمــات را کشــف و ۱۲ خــودرو را توقیــف کردنــد.

کرج محمد ساداتی
M.Sadati@gmail.com

مدیرعامــل ســازمان پســماند شــهرداری کــرج گفــت: 4 هــزار تــن 
نمــک صنعتــی و ۲۷۰۰ تــن نمــک کریســتال بــرای ایــام بحرانــی و 

زمســتان خریــداری شــده اســت. 
اصغــر نصیــری در مانــور عملیاتــی زمســتانی شــهرداری کــرج کــه 
در بلــوار ســرداران برگــزار شــد، اظهــار داشــت: ســفیران پاکســازی 
شــهر، روزانــه ۹۰۰ تــن زبالــه و ۱۹ میلیــون مترمکعــب فضــا را تمیــز 

ــد.  و نظافــت را انجــام می دهن
مدیرعامــل ســازمان پســماند شــهرداری کــرج عنــوان کــرد: از تمــام 
کســانی کــه در ایــن مانــور همــکاری کردنــد دعــوت کردیــم تــا در 
ایــن مانــور شــرکت کننــد و تمــام توانمــان را بــرای بهبــودی شــهر 
و حــل مشــکالت مــردم در حــوزه شــهری و در قالــب یــک بســته 

خدماتــی بــه کار بســته ایم تــا مــردم از مــا خشــنود شــوند.
ــت، ۱۳  ــتگاه باب ک ــروز ۱6 دس ــور ام ــرد: در مان ــوان ک ــری عن نصی
دســتگاه گریــدر، ۱۳ دســتگاه لــودر، ۳۷ دســتگاه کامیــون، 6 
دســتگاه لجنکــش و 8 دســتگاه نمکپاش کــه در اختیار شــهرداری 
کــرج اســت، اســتفاده شــد. ۲ دســتگاه هــم در حــال حاضــر در 

فردیــس وجــود دارد و قــرار اســت ۲ دســتگاه دیگــر بــه زودی بــه 
ایــن تعــداد اضافــه شــود.

وی بــا بیــان اینکــه 4 هــزار تــن نمــک صنعتــی و ۲۷۰۰ تــن نمــک 
کریســتال بــرای ایــام بحرانــی و زمســتان خریــداری شــده اســت، 
گفــت: اگــر تمــام ماشــین آالت و امکانــات را افزایــش دهیــم بدون 

کمــک مــردم نمی توانیــم کاری را از پیــش ببریــم.
ــی  ــرایط بحران ــردم در ش ــی م ــرد: آمادگ ــان ک ــری خاطرنش نصی
می توانــد بیشــترین کمــک را بــه مــا بــرای رفــع مشــکالت انجــام 

دهــد.
در ایــن جلســه، شــهردار کــرج بــا اشــاره بــه مانــور زمســتانی عنوان 
ــا  ــد و هــر ســاله م ــاق می افت ــم اتف ــرف بســیار ک ــارش ب ــرد: ب ک
ایــن بــرف را بــا 4 هــزار تــن نمــک تبدیــل بــه یــک شــورابه نمــک 
ــا، آســفالت و فضــای ســبز و حاشــیه  ــرای پل ه ــه ب ــم ک می کنی

پل هــا بســیار مضــر اســت.
وی بــا بیــان اینکــه بایــد شــیوه های خــود را بــه ســویی ببریــم کــه 
حداقــل اســتفاده را از نمــک داشــته باشــیم، گفــت: ایــن انجــام 
شــدنی نیســت، مگــر اینکــه شــهروندان مــا مشــارکت مســتقیمی 

را داشــته باشــند.

اراکتهمینه دباغ چی
T.Dabaghchi@eskimia.ir

طــی مراســمی، واحدهــای مــردم نهــاد دفتــر دعــای 
نیکــوکاری کرامــت کرهــرود،  مرکــز  ندبــه کرهــرود، 
ــون  ــرود و 4 کان ــالمت محور کره ــای س ــه کانون ه دبیرخان
ــاط و  ــایش، نش ــش، آس ــامی آرام ــه اس ــالمت محور ب س
ــدار اراک و  ــور فرمان ــا حض ــرود ب ــه کره ــت در منطق عافی
ــتان  ــورای اداری شهرس ــای ش ــران کل و اعض ــی مدی برخ
و  افتتــاح  شــهروندان  و  نیکــوکاران  و  خیریــن  اراک، 

شــد. بهره بــرداری 
حســین بختیــاری فرمانــدار اراک، در ایــن مراســم بــا 
اشــاره بــه بخشــی از ســابقه فرهنگــی و مذهبــی کرهــرود، 
ــاد در کمــک و  ــردم نه ــگاه واحدهــای م ــه نقــش و جای ب
ــار دســتگاه های  ــدان جامعــه در کن ــه نیازمن یاری رســانی ب
دولتــی اظهــار کــرد: ایــن برنامــه نشــان از تدیــن و تعهــد 
 و بــاال بــودن حــس انســان دوســتی مــردم ایــن منطقــه 

دارد.
وی افــزود: اســتقرار ایــن واحدهــا در یــک ســاختمان بــرای 

خدمــت بــه مــردم، کاری ارزنــده و حاکــی از وجــود روحیــه 
مشــارکت و همدلــی در کارهــای اجتماعــی دارد.

موســی نژاد مدیــرکل کمیتــه امــداد حضــرت امــام خمینــی 
)ره( اســتان مرکــزی نیــز بــا تقدیــر و تشــکر از خیریــن و 
ــه بیــان اهــداف و برنامه هــای کمیتــه امــداد  نیکــوکاران، ب
ــدازی مراکــز نیکــوکاری و اســتفاده از ظرفیت هــای  در راه ان
مردمــی هــر منطقــه بــرای رســیدگی بــه نیازمنــدان همــان 

منطقــه اشــاره نمــود.
ــت  ــو هیئ ــده و عض ــاری، نماین ــی میرعلی ی ــید مرتض س
امنــای ندبــه نیــز بــا بیــان جایــگاه کرهــرود در زمان هــای 
ــت،  ــوده اس ــن ب ــا و مجتهدی ــتگاه علم ــه خاس ــم ک قدی
ــای  گزارشــی از اهــداف و برنامه هــا و عملکــرد هیئــت امن
ــی،  ــف مذهب ــای مختل ــرود در حوزه ه ــه کره ــای ندب دع
فرهنگــی، اجتماعــی و بــه خصــوص خدمــات عام المنفعــه 

ــه کــرد. ارائ
در پایــان مراســم، توســط مدیــرکل کمیتــه امــداد اســتان از 
۵ نفــر از مســئولین مراکــز نیکوکاری بــا اهدای لــوح، تقدیر 

ــه عمــل آمد. ب
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مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان اردبیــل از انجــام پروژه هــای 
پژوهشــی کاربــردی بــا هــدف تکیه بــر تولیــد داخلــی و خودکفایی 

هــر چــه بیشــتر در ایــن شــرکت خبــر داد. 
فیــروز خدایــی بــا بیــان مطلــب فــوق، افــزود: در راســتای 
تحقــق ایــن مهــم، تعــداد 4 عنــوان پــروژه پژوهشــی و ۱ عنــوان 
مقالــه از ســوی ایــن شــرکت بــا همــکاری دانشــگاه ها و مراکــز 
علمــی معتبــر کشــور اجــرا شــده، ضمــن آنکــه ایــن شــرکت بــا 
ــات  ــی تحقیق ــای علم ــری از یافته ه ــترش و بهره گی ــدف گس ه
دانشــجویی، حمایــت از 8 عنــوان پایان نامــه تحصیــالت تکمیلــی 
در مقاطــع کارشناســی ارشــد و دکتــری را در دســتور کار خــود قــرار 

ــت.  داده اس
ایــن مقــام مســئول در ادامــه بیــان داشــت: اجــرای ایــن پروژه هــا 
گامــی مهــم در راســتای تحقــق اهــداف ســازمانی بــه شــمار رفتــه 
و به کارگیــری نتایــج آن، شــرکت گاز اســتان اردبیــل را در اجرایــی 
کــردن وظایــف خــود در بســیاری از زمینه هــا یــاری خواهــد 

رســاند.

ــوان »بررســی و  ــا بیــان اینکــه پــروژه پژوهشــی تحــت عن وی ب
ــواع مشــعل های  ــد ان ــی ســاخت و تولی ــن مشــخصات فن تعیی
ــای  ــت گرمکن ه ــا جه ــی آنه ــت حرارت ــق ظرفی ــده دار و تطاب دمن
ــتان  ــار گاز اس ــل فش ــتگاه های تقلی ــتقیم در ایس ــی غیرمس آب
ــت  ــده اس ــازی ش ــراء و پیاده س ــتا اج ــن راس ــل« در همی اردبی
افــزود: در ایــن طــرح، مشــعل های دمنــده دار بــا راندمــان 
عملکــرد بــاال پــس از بومی ســازی و ســاخت در داخــل کشــور بــا 
مشــعل های اتمســفریک در ۷ ایســتگاه تقلیــل فشــار گاز اســتان 
در ظرفیت هــای مختلــف جایگزیــن شــده اند کــه در مرحلــه 
اخــذ تأییدیــه طــرح در قالــب طــرح تأییدیــه نوآورانــه در ســازمان 

ــرار دارد. ــران ق ــی ای ــی و صنعت ــای علم پژوهش ه
ایــن مقــام مســئول در رابطــه بــا مزایــای طــرح پژوهشــی مذکــور 
ــا  ــه، ب ــن زمین ــه اقدامــات انجــام شــده در ای ــا توجــه ب گفــت: ب
ــاهد  ــتان، ش ــتگاه های اس ــده دار در ایس ــعل های دمن ــب مش نص
کاهــش مصــرف انــرژی گرمکن هــا بــه میــزان ۲۲ تــا 6۵ درصــد 
ــوده و  ــه ب ــل مالحظ ــی قاب ــزان صرفه جوی ــن می ــه ای ــم، ک بوده ای
در نظــر اســت ســایر گرمکن هــای ایســتگاه های اســتان نیــز بــه 

مشــعل های بــا تکنولــوژی برتــر مجهــز شــوند.

تبریزمجید مسلمی
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 کلنــگ احــداث مخــزن زالل ســاز ۵ هــزار مترمکعبــی 
ــا حضــور مســئولین  ــه ب ــه آب شهرســتان مراغ تصفیه خان

ــد.  ــن زده ش ــه زمی ــتانی ب ــتانی و شهرس اس
ــم  ــرقی، مراس ــان ش ــا در آذربایج ــگار م ــزارش خبرن ــه گ ب
ــی  ــی احــداث مخــزن زالل ســاز ۵ هــزار مترمکعب کلنگ زن
در راســتای اجــرای مــدول دوم تصفیه خانــه آب مراغــه 
ــرگان  ــس خب ــتان در مجل ــردم اس ــده م ــور نماین ــا حض ب
رهبــری و امــام جمعــه شهرســتان ویــژه مراغــه، نماینــده 
ــه، عجــب شــیر و ســراجو در  ــردم شهرســتان های مراغ م
ــدار  ــتاندار و فرمان ــاون اس ــالمی، مع ــورای اس ــس ش مجل
ویــژه شهرســتان ویــژه مراغــه، معاونــت مهندســی و 
توســعه شــرکت آب و فاضــالب اســتان آذربایجــان شــرقی 
ــه  ــه آب مراغ ــئولین ادارات در تصفیه خان ــدادی از مس و تع

برگــزار شــد. 
در ابتــدای ایــن مراســم، رئیــس هئیــت مدیــره و مدیرعامل 
شــرکت آب و فاضــالب مراغــه، طــی ســخنانی به اهــداف و 

مشــخصات فنــی ایــن پــروژه اشــاره کــرد و گفــت: هــدف از 
احــداث ایــن مخــزن زالل ســاز در راســتای توســعه و تجهیز 
تصفیه خانــه آب مراغــه بــا قدمــت ۲۲ ســال و بــا عنایــت به 
رشــد جمعیــت و توســعه روزافــزون شهرســتان و همچنیــن 
بــا توجــه بــه وقــوع و ورود ســیالب های خروشــان فصلــی 
ــه  ــی بارش هــای شــدید در برخــی از فصــول ســال ک در پ
ــان  ــردن کــدورت آب از پشــت ســد علوی ــاال ب ــه ب منجــر ب
ــی  ــرد و کارای ــود، عملک ــه می ش ــه آب مراغ ــه تصفیه خان ب
ــد  ــه رو می کن ــی روب ــای فروان ــا چالش ه ــه را ب تصفیه خان
کــه ایــن امــر عمــال تصفیه خانــه آب مراغــه را بــا مشــکالت 
و دشــواری های فراوانــی روبــه رو می کنــد کــه در ایــن 
ــی در  ــزار مترمکعب ــاز ۵ ه ــزن زالل س ــداث مخ ــتا اح راس
دســتور کار ایــن شــرکت قــرار گرفــت تــا بتوانیــم بــا در مدار 
ــی و  ــش کارای ــه افزای ــرداری از آن ب ــن و بهره ب ــرار گرفت ق

ســرعت عمــل تصفیــه آب کمــک کنیــم. 
صدیقــی بــه هزینــه پــروژه اشــاره کــرد و افــزود: ایــن پــروژه 
بــا اعتبــار اولیــه ۵۰ میلیــارد ریــال در مــدت ۲4 مــاه بــه اجرا 

ــد آمد. در خواه

یداری ۴ هزار تن نمک صنعتی   خر
ج برای ایام بحرانی و زمستان کر

با حضور فرماندار اراک:

دبیرخانه کانون های سالمت محور کرهرود افتتاح شد

 انجام پروژه های پژوهشی کاربردی
 با هدف حمایت از تولیدات داخلی

 ساخت مخزن زالل ساز 5 هزار مترمکعبی
 در شهرستان مراغه

شهریار میالد میرزایی
Mirzaie@eskimia.ir

مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــالب شــهرها و شــهرک های غــرب 
تهــران و هیئــت همــراه، در محــل ســتاد برگــزاری نمــاز جمعــه بــا 

امــام جمعــه محتــرم شــهریار دیــدار کردنــد.
طــی ایــن دیــدار، حجت االســالم ســالمی، ضمــن تبریــک 
ــرکت از  ــد ش ــل جدی ــر عام ــمت مدی ــه س ــان ب ــاب اکبری انتص
ــبانه روزی  ــات ش ــه خدم ــا در ارائ ــرکت آبف ــمند ش ــات ارزش خدم

 تقدیــر و بــرای ایشــان و همــکاران در مجموعــه آبفــا، آرزوی توفیــق
 کرد.

ایشــان از برگــزاری جلســات مســتمر شــرکت آبفــا بــا ســتاد نمــاز 
جمعــه، به ویــژه بــا ائمه جمعــه و جماعــات، تقدیــر و اظهار داشــت: 
برگــزاری برنامه هــای فرهنگــی مصــرف صحیــح آب شــرکت آبفــا، 
بســیار مفیــد و تأثیرگــذار بــوده و الزم اســت ســایر دســتگاه ها نیــز 

نســبت بــه برگــزاری جلســات مشــابه اقــدام نماینــد.
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــالب شــهرها و شــهرک های غــرب 

تهــران در ادامــه، ضمــن تقدیــر و تشــکر از همراهــی و رهنمودهــای 
ــای غــرب  ــام جمعــه شهرســتان شــهریار گفــت: در حــوزه آبف ام
اســتان تهــران بــا وجــود همــکاران متخصــص، فرصت خوبــی برای 
ــا بهره گیــری از  خدمــت بــه مــردم وجــود دارد و در ایــن مســیر ب
رهنمودهــا، بــا تــالش مشــکالت منطقــه در جهــت ارتبــاط و ارائــه 

خدمــات بــه شــهروندان محتــرم پیگیــری خواهــد شــد.
مهــدی اکبریــان بــا ارائــه گزارشــی از فعالیت هــای انجــام شــده از 
اجــرای پروژه هــای آب و فاضــالب در ســطح شهرســتان شــهریار 
بــر لــزوم مدیریــت مصــرف بهینه از ســوی شــهروندان و مشــارکت 

مردمــی در اجــرای پروژه هــا تأکیــد کــرد.

یار دیدار مدیرعامل شرکت آبفا غرب تهران با امام جمعه شهر

چهارشنبه 21 آذرماه 1397 
سال پنجم

شماره 872 
روزنامه صبح ایران

گهی مناقصه آ
توسعه دو بی خط 63 کیلوولت پست سرو به شماره 111م/97

دفتر روابط عمومی

شرکت برق منطقه ای یزد در نظر دارد مناقصه فوق را بر اساس اطالعات ذیل و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به شماره 
فراخوان 200971071000016 برگزار نماید.

عمومی دو مرحله ای نوع مناقصه 1

1- دارا بودن گواهینامه معتبر صالحیت پیمانکاری در رشته نیرو، حداقل با پایه 4 و در رشته ابنیه، حداقل با پایه 5 و همچنین داشتن ظرفیت کاری آزاد. 
کت های مناقصه از سایت ساجار اخذ خواهد شد. مستند این بند توسط مناقصه گزار در روز گشایش پا

2- دارا بودن سابقه انجام حداقل یک مورد کار مشابه. کار مشابه عبارت است از تامین تجهیزات و انجام عملیات اجرایی احداث بی 63 کیلوولت یا ولتاژ 
باالتر. مستند این بند عبارت است از قرارداد مربوطه، صورتجلسه تحویل موقت آن قرارداد و رضایتنامه کارفرمای آن قرارداد که مناقصه گر باید ارایه نماید.
3- دارا بودن رضایت نامه از مناقصه گزار برای مناقصه گرانی که از تاریخ 1391/01/01 به بعد، سابقه انجام کار با مناقصه گزار داشته اند. مستند این بند عبارت 

است از رضایت نامه حداقل در سطح معاون مناقصه گزار برای آخرین کار در حال اجرا یا پایان یافته که مناقصه گر باید ارایه نماید.
4- دارا بودن گواهینامه معتبر صالحیت ایمنی پیمانکاری از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که مناقصه گر باید ارایه نماید.

شرایط اولیه 2

از تاریخ 1397/09/22 لغایت 1397/09/28 زمان دریافت اسناد 3

واجدین شرایط می توانند اسناد را به صورت رایگان از سامانه ستاد به نشانی www.setadiran.ir دریافت نمایند.
برای ثبت نام در سامانه با شماره تلفن 41934-021 تماس حاصل نمایید.

نحوه دریافت اسناد و ثبت نام در سامانه 4

2.540.000.000 ریال مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار 5

ساعت 15 روز یکشنبه مورخ 1397/10/16 آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها 6

ساعت 10 روز دوشنبه مورخ 1397/10/17 زمان گشایش پیشنهادها 7

کات از طریق سامانه ستاد انجام خواهد شد. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارایه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پا تسلیم پیشنهادها 8

یزد، میدان امام حسین، بلوار دانشجو، بعد از پارک شادی، شرکت برق منطقه ای یزد، امور تدارکات و قراردادها، 035-38245454 نشانی و شماره تماس دستگاه مناقصه گزار 9

سایر مشخصات در اسناد مناقصه درج شده است. در ضمن به پیشنهادهای مبهم، مشروط، مخدوش، فاقد تضمین و پیشنهادهایی که غیر از سامانه 
ستاد ارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

توضیحات 10

م الف 1351

ول
ت ا
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 وزارت نیرو
 شرکت برق منطقه ای یزد



ادامه از صفحه 5
ــد شــکراله    164(رای شــماره 139760302034016587 هیــأت اول.فاطمــه امینــی هرنــدی فرزن
ــاع  از  ــه دانگمش ــی0066625599- س ــماره مل ــان بش ــادره از کاش ــنامه317 ص ــماره  شناس بش
ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت356/36 مترمربــع بشــماره 5550فرعــی مجــزی از 630فرعــی 

ــد بخــش4 کاشــان.)خریداری از علیجــان بوجــار( ــی واقــع درراون ازپــاک 1-اصل
ــاس  ــدی فرزندعب ــی راون ــین خاک ــأت اول.حس ــماره139760302034016586 هی 165(رای ش
ــاع  از  ــگ مش ــه دان ــماره ملی1263238378-س ــان بش ــنامه103صادره ازکاش ــماره شناس بش
ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت356/36 مترمربــع بشــماره5550 فرعــی مجــزی از 630فرعــی 

ــد بخــش4 کاشــان.)خریداری از علیجــان بوجــار( ــع درراون ــی واق ــاک 1-اصل ازپ
ــااله   ــد ماش ــو فرزن ــعیدی نیک ــم س ــماره139760302034017289هیأت اول. ابراهی 166(رای ش
ــه  ــدانگ یکبابخان ــماره ملی1263267564-شش ــان بش ــادره از کاش ــنامه13 ص ــماره شناس بش
بمســاحت95/75 مترمربــع بشــماره5557فرعی مجــزی ازشــماره1880 فرعــی از پــاک  1-اصلی 

واقــع در راونــد بخــش 4کاشــان0 )خریــداری از علــی محمــد حســین زاده (   
   167(رای شــماره 139760302034019922 هیــأت دوم.حســین ســلیمانی راونــدی فرزندقاســم 
بشــماره شناســنامه63صادره از کاشــان بشــماره ملی1263280471-ششــدانگ یکبابخانــه  
بمســاحت448/40 مترمربــع بشــماره5558فرعی مجــزی ازشــماره 1695 فرعــی از پــاک  
ــی (   ــری ابوالفضل ــع الواســطه ازظه ــداری م ــد بخــش 4کاشــان )خری ــع در راون ــی واق 1-اصل

168(رای شــماره 139760302034019615 هیــأت  اول. خلیــل مومنــی راونــدی فرزنــد غامعلــی  
بشــماره شناســنامه 14 صــادره از کاشــان بشــماره ملی1263188761-ششــدانگ یکبابخانــه و باغ   
بمســاحت1494مترمربع بشــماره5559فرعی مجــزی ازشــماره 1709 فرعــی از  پــاک  1-اصلــی 

واقــع در راونــد بخــش 4کاشــان )خریــداری از اشــرف میــری (  
  169(رای شــماره 139760302034019847 هیــأت دوم. نرجــس بنــی هاشــمی فرزنــد احمــد  
بشــماره شناســنامه 32 صــادره از کاشــان بشــماره ملــی1263275354- ششــدانگ یکبابخانــه  
بمســاحت166/90  مترمربــع بشــماره5560فرعی مجــزی ازشــماره 21   فرعــی از  پــاک  1-اصلــی 

واقــع در راونــد  بخــش 4کاشــان )خریــداری مــع الواســطه ازعلــی هاشــم زاده(
ــر بشــماره  ــی اکب ــد عل ــره ســبکبار فرزن  170(رای شــماره13976030203420321هیات اول.طاه
شناســنامه 437صــادره از کاشــان بشــماره ملــی1261561351-دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ باغ 

و ســاختمان بمســاحت 3855/66 مترمربــع بشــماره 5561فرعــی
ــع  ــان)خریداری م ــش4 کاش ــد بخ ــع در راون ــی  واق ــاک 1- اصل ــی از پ ــزی از 1839فرع مج

ــدی ( ــوری راون ــد منص ــطه از محم الواس
171(رای شــماره13976030203420320هیات اول.احمــد ســقایی فرزنــد مندعلــی  بشــماره 
شناســنامه 25صــادره از کاشــان بشــماره ملی1263097561-چهــار دانگ مشــاع از ششــدانگ باغ 
وســاختمان بمســاحت 3855/66 مترمربــع بشــماره 5561فرعــی مجــزی از 1839فرعــی از پاک 
1- اصلــی  واقــع در راونــد بخــش4 کاشــان)خریداری مــع الواســطه از محمــد منصــوری راوندی (

 172(رای شــماره 139760302034019900 هیــأت دوم. ابوالفضــل بیابانــی راونــدی  فرزندحبیــب 
الــه بشــماره شناســنامه 1249 صــادره از کاشــان بشــماره ملــی1262040868- ششــدانگ یکبــاب 
ــع بشــماره5562 فرعــی مجــزی ازشــماره 1963 فرعــی  ســاختمان  بمســاحت207/60  مترمرب
ازشــماره  1-اصلــی واقــع در راونــد  بخــش 4کاشــان )خریــداری مــع الواســطه ازمحمــود صادقــی 

راونــدی(  
  173(رای شــماره  139760302034019907  هیــأت دوم.  زهــرا شــاهی راونــدی فرزند افراســیاب  
ــاب  ــدانگ یکب ــی1263244513- شش ــماره مل ــان بش ــادره از کاش ــنامه 61 ص ــماره شناس بش
ســاختمان   بمســاحت187/86  مترمربــع بشــماره5563فرعی مجــزی ازشــماره 1963  فرعــی از 
پــاک  1-اصلــی واقــع در راونــد بخــش 4کاشــان )خریــداری مــع الواســطه از محمــود صادقــی 

راونــدی (
174(رای شــماره 139760302034020206 هیــأت دوم.مجتبــی الهــام نیــا فرزندغامعلــی 
ــه  ــدانگ یکبابخان ــماره ملی1284992950-شش ــان بش ــادره از اصفه ــنامه51 ص ــماره شناس بش
ــاک   ــی از پ ــماره 2199 فرع ــزی از ش ــی مج ــماره5564 فرع ــع بش ــاحت95/74 مترمرب بمس
ــار( ــم عی ــطه از عبدالرحی ــع الواس ــداری م ــان )خری ــش 4 کاش ــد بخ ــع در راون ــی واق 1-اصل

ــی  ــد غامعل ــا فرزن ــام نی ــی اله ــأت دوم. مجتب ــماره 139760302034020207  هی 175(رای ش
بشــماره شناســنامه651 صــادره از اصفهــان بشــماره ملــی1284992950- ششــدانگ یکبابخانــه   
بمســاحت94/07  مترمربــع بشــماره5565فرعی مجــزی ازشــماره 2199 فرعــی از  پــاک  

ــار( ــم اعی ــع الواســطه از عبدالرحی ــداری م ــد  بخــش 4کاشــان )خری ــع در راون ــی واق 1-اصل
176(رای شــماره 139760302034020601  هیــأت دوم. فاطمــه صائبــی  فرزنــد مهــدی بشــماره 
شناســنامه 1947صــادره از کاشــان بشــماره ملی6199966147-ســه دانــگ از ششــدانگ 
یکبابخانــه  بمســاحت115/80 مترمربــع بشــماره5566 ازشــماره 1825 فرعــی ازپــاک  1-اصلــی 
واقــع درراونــد بخش4کاشــان)خریداری مــع الواســطه از ناصــر لطفــی راونــدی و فاطمــه 

ــادی( ــوش آب ــی ن محروم
ــماره  ــور فرزندرضابش ــی پ ــی رحمت ــأت دوم. مرتض ــماره 139760302034020600هی 177(رای ش

شناســنامه 2497صــادره از کاشــان بشــماره ملی1261214161-ســه دانگ از  ششــدانگ یکبابخانه  
بمســاحت115/80  مترمربــع بشــماره5566فرعی مجــزی ازشــماره 1825فرعــی ازشــماره 1-اصلی 
واقــع درراوندبخش4کاشــان )خریــداری مــع الواســطه از ناصــر لطفــی و فاطمــه محرومــی نــوش 

آبادی(
ــماره  ــا بش ــی فرزندرض ــی یزدل ــه زیارت ــماره139760302034021162هیأت دوم.اله 178(رای ش
شناســنامه445صادره ازکاشــان بشــماره ملی1261934784-پنــج دانــگ و یــک چهــارم دانــگ 
مشــاع ازششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 210/5 مترمربــع بشــماره 3474 ازشــماره2366 فرعــی 
ازپــاک3- اصلــی واقــع درطاهرآبــاد بخش4کاشــان.)خریداری ازحــاج غامرضا ســعیدی مفرد( 
179(رای شــماره139760302034021161هیأت دوم عبــاس ســعیدی مفــرد فرزندغامرضــا 
بشــماره شناســنامه40صادره ازکاشــان بشــماره ملی1263233856-ســه چهــارم  دانــگ مشــاع 
ازششــدانگ یکبابخانــه  بمســاحت 210/5 مترمربــع بشــماره3474فرعی  مجزی از شــماره 2366 
ازپــاک 3- اصلــی واقــع در طاهــر آبــاد بخــش 4 کاشــان. )خریــداری از حــاج غامرضا ســعیدی 

مفــرد (.
فرزنداحمــد   خزاقــی  جعفــرزاده  دوم.جعفــر  شــماره139760302034020116هیأت  180(رای 
بشــماره شناســنامه10صادره از کاشــان بشــماره ملی1263206123-ســه دانگ مشــاع ازششــدانگ 
یکبابخانــه بمســاحت 248/50 مترمربــع بشــماره1773فرعی مجــزی از  183 فرعــی ازپــاک4 - 
اصلــی واقــع در خــراق بخــش 4 کاشــان )خریــداری مــع الواســطه  از ســید مجــد الدیــن اکبری( 
ــا    ــر اق ــی فرزنداصغ ــاری یزدل ــره نج ــأت دوم.طاه ــماره 139760302034020117هی 181(رای ش
ــاع  ــگ مش ــه دان ــماره ملی6199851651-س ــدگل  بش ــنامه48صادره از آران وبی ــماره شناس بش
ــاک4  ــی ازپ ــماره1773 از 183  فرع ــع ش ــاحت 248/50 مترمرب ــه بمس ــدانگ یکبابخان ازشش
ــن  ــداری مــع الواســطه  از ســید مجــد الدی ــی واقــع در خــراق بخــش 4 کاشــان. )خری - اصل

ــری( اکب
182(رای شــماره 139760302034019497 هیــأت اول.آمنــه ســلمانی هیرمنــدی  فرزنــد محمــد  
بشــماره شناســنامه 1 صــادره از کاشــان بشــماره  ملــی 1262948475- ششــدانگ زمین محصور 
ــماره  ــزی از ش ــی مج ــماره214 فرع ــع بش ــاحت478/71 مترمرب ــاختمان بمس ــر س ــتمل ب مش
ــو  ــداری از یوســف عم ــع در نیاســر  بخــش6 کاشــان )خری ــی واق ــاک 45- اصل ــی از پ 10فرع

رمضــان زاده (
183(رای شــماره139760302034011012هیأت اول. حســین محبوبــی فرزندحســینعلی بشــماره 
شناســنامه552 صــادره از کاشــان بشــماره ملــی 1261744721- ششــدانگ ســاختمان 
ــی از  ــماره 50و54و55 و57 فرع ــزی از ش ــماره515فرعی مج ــع بش ــاحت634/27 مترمرب بمس

ــک رســمی( ــان. )مال ــش 6 کاش ــلج بخ ــزاد نش ــه ن ــع در مزرع ــی واق ــاک269 اصل پ
اصاحــی(رای شــماره139760302034021465 هیــأت اول. زهــره اشــرفی فینــی فرزندحســین 
ــه  ــدانگ خان ــی1262305896- شش ــماره مل ــان بش ــنامه136صادره از کاش ــماره شناس ــا بش آق
بمســاحت158/70مترمربع بشــماره 23190فرعــی مجــزی از شــماره1945 فرعــی از پــاک 15- 

ــاد  بخــش 2 کاشــان )خریــداری از ذبیــح الــه برازنــده (  اصلــی واقــع در ناجــی آب
اصاحــی(رای شــماره139760302034017938 هیــأت اول. مهــدی نورالدینــی فرزندعبــاس 
بشــماره شناســنامه1322صادره از کاشــان بشــماره ملــی1261781864- ششــدانگ خانــه 
ــاد   ــع بشــماره 22935 فرعــی از پــاک 15- اصلــی واقــع در ناجــی آب بمســاحت 152 متــر مرب

ــه ( ــن اولی ــداری از مالکی ــان. )خری ــش 2 کاش بخ
بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور وعــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات  ســند 

مالکیــت صادرخواهــد شــد0
تاریخ انتشار نوبت اول :  97/9/21
تاریخ انتشارنوبت دوم :  97/10/6 
شناسه نوبت اول چاپ : 310881

شناسه نوبت دوم چاپ : 310882
 رئیس اداره ثبت اسناد واماک کاشان،  محمد سلمانی

مفاد آراء 
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهــی موضــوع مــاده  3 قانــون و مــاده  13 آئیــن نامــه قانــون تعیــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و 
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی

برابــر آرای شــماره هــای ذیــل هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک دولــت آبــاد برخــوار 
بخــش  16 ثبــت اصفهــان باســتاد اســناد رســمی مالکیــت مشــاعی و اســناد عــادی تســلیمی 
ــق  ــذا طب ــده اســت ل ــل محــرز گردی ــان ذی ــه و بامعــارض متقاضی ــروزی و ماکان ــات مف تصرف
مــاده 3 قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی و بــه 
منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15  روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه 
اشــخاص نســبت بــه صــدور اســناد مالکیــت متقاضیــان اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از 

تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از 
اخــذ رســید ، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ، دادخواســت خــود را بــه مراجــع 
قضایــی تقدیــم نماینــد . بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتراض 
ــع از مراجعــه  ــق مقــررات اســناد مالکیــت صــادر خواهــد شــد . صــدور ســند مالکیــت مان طب

متضــرر بــه دادگاه نیســت . 
ــرکت  ــده  1396114402018000061  ش ــه پرون ــماره  139760302018000627  کاس ــر رای ش  براب
کیــان بتــن اســپادانا بــه شناســه ملــی 10260686579  نســبت بــه ششــدانگ یــک بــاب کارخانــه 
ــر روی قســمتی از پــاک 396 اصلــی واقــع در  ــع احداثــی ب ــه مســاحت 5/ 10138 متــر مرب ب
ــای  ــع الواســطه از آق ــور م ــداری بط ــان خری ــت اصفه ــان بخــش 16  ثب ــاده اردســتان اصفه ج

ــاس داوری  عب
حبیبی – رئیس اداره ثبت اسناد و اماک برخوار

تاریخ انتشار نوبت اول : 97/9/21   شناسه : 313096   
تاریخ انتشار نوبت دوم : 97/10/6    شناسه : 313099

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
ــون  ــورخ 1397/3/7  قان ــماره 139760302026004237 م ــب رای  ش ــه موج ــه ب ــه اینک ــر ب نظ
تعییــن تکلیــف  وضعیــت ثبتــی اراضــی  و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی ششــدانگ  یکبــاب 
خانــه  تحــت پــاک  شــماره 14443 فرعــی مجــزی  شــده از 4 فرعــی از 15182 اصلــی  واقــع 
در بخــش 5 ثبــت اصفهــان  در مالکیــت   حمیــد  معینــی زاده  فرزنــد حســین مســتقر گردیــد  
و پرونــده ثبتــی  فاقــد ســابقه تحدیــد حــدود میباشــد  لــذا بــه اســتناد  تبصــره ذیــل  مــاده 13 
ــوم  در روز دوشــنبه  ــک مرق ــد حــدود  مل ــک تحدی ــق  تقاضــای مال ــر  و طب ــوق الذک ــون ف قان
مورخــه 97/10/17 ســاعت 9 صبــح  در محــل شــروع  و بــه عمــل خواهــد آمــد  و بــه موجــب 
ایــن آگهــی  بــه کلیــه مالکیــن و مجاوریــن  اعــام مــی گــردد تــا در روز و ســاعت مقــرر  در محــل 
حضــور  یابنــد و اعتراضــات مالکیــن و مجاوریــن مطابــق  مــاده 20  قانــون ثبــت  از تاریــخ تنظیــم 
صــورت مجلــس  تحدیــد  حــدود و فقــط  تــا 30 روز پذیرفتــه خواهــد شــد  و معتــرض طبــق 
مــاده 86 آئیــن نامــه قانــون ثبــت بایــد  از تاریــخ تســلیم  اعتــراض بــه ایــن اداره  ظــرف یــک 
مــاه  دادخواســت  خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تســلیم  و گواهــی  تقدیــم دادخواســت  را 
اخــذ  و بــه ایــن واحــد ثبتــی  ارائــه نمایــد .  در غیــر اینصــورت  متقاضــی ثبت یــا نماینــده قانونی  
وی مــی توانــد بــه دادگاه مربوطــه  مراجعــه و گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت را دریافــت  و بــه 
اداره  ثبــت تســلیم نمایــد  و اداره ثبــت  بــدون توجــه  بــه اعتــراض عملیــات ثبتــی را بــا رعایــت  

مقــررات ادامــه میدهــد . 
تاریخ انتشار 97/9/21 م الف  309953

رئیس منطقه ثبت اسناد و اماک شمال اصفهان ایروانی 

آگهی فقدان سند مالکیت 
ــع در بخــش  ــی  واق ــی از 13900-  اصل ــی 4911 فرع ــاک ثبت ــگ پ ــت شــش دان ســند مالکی
5 ثبــت  اصفهــان ذیــل  صفحــه 165 دفتــر 211 امــاک  بــه شــماره چاپــی 720551 ســری 90 
الــف -  بنــام  آقــای آقــای حســین  ســپهری  فرزنــد عباســعلی بــه شناســنامه  شــماره ملــی  
ــده کــه  بموجــب ســند انتقــال شــماره  ــه  ثبــت وصــادر و  تســلیم گردی 5649683816 جرقوی
2329 مــورخ 1390/11/15 – دفتــر 432  اصفهــان بــه نامبــرده انتقــال  یافتــه و بموجــب ســند 
رهنــی شــماره 35855 مــورخ 1393/5/14  دفتــر 106 اصفهــان  در رهــن  بانــک ملــت اســت  و 
اکنــون در خواســت صــدور ســند مالکیــت المثنــی  ملــک فــوق را نمــوده اســت لــذا مراتــب بــه 
اســتناد تبصــره یــک اصاحــی ذیــل مــاده 120 آئیــن نامــه قانــون ثبــت در یــک نوبــت آگهــی مــی 
شــود چنانچــه کســی مدعــی انجــام معاملــه نســبت بــه ملــک مرقــوم یــا وجــود ســند مالکیــت 
نــزد خــود مــی باشــد از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی تــا 10 روز اعتــراض خــود راکتبــا ضمــن ارائــه 
اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه بــه ایــن اداره تســلیم و رســید اخــذ نمایــد تــا مراتــب 
صــورت مجلــس و اصــل ســند مالکیــت بــه ارائــه کننــده ســند مســترد گــردد اگــر ظــرف مهلــت 
مقــرر اعتراضــی نرســید یــا در صــورت اعتــراض اصــل ســندمالکیت یــا ســند معاملــه  ارائه نشــود 

اقــدام بــه صــدور ســند المثنــی  طبــق مقــررا خواهــد شــد .
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آگهی تحدید حدود اختصاصی
چــون تحدیــد حــدود ششــدانگ یکبــاب  ســاختمان  پــاک شــماره 31/9993 واقــع در بخــش 
ــاس   در  ــد عب ــاری  فرزن ــام  مرتضــی  ذوالفق ــی بن ــده ثبت ــق پرون ــه طب ــان ک ــت اصفه 14  ثب
جریــان ثبــت اســت وبــه علــت عــدم حضــور متقاضــی ثبــت بعمــل نیامــده اینــک بنــا به دســتور 
قســمت اخیــر از مــاده 15 قانــون ثبــت و بــر طبــق تقاضــای نامبــرده تحدیــد حــدود ملــک مرقوم 
در روز ســه شــنبه مــورخ 97/10/11  ســاعت 9 صبــح در  محــل شــروع و بعمــل خواهــد آمــد لــذا 
بموجــب ایــن آگهــی بــه کلیــه مالکیــن و مجاوریــن اخطــار میگــردد کــه در روز و ســاعت مقــرر 

در محــل حضــور یابنــد اعتراضــات مجاوریــن و صاحبــان امــاک مطابــق مــاده 20 قانــون ثبــت 
از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس تحدیــد حــدود تــا ســی روز پذیرفتــه خواهــد شــد و طبــق مــاده 
86 آئیــن نامــه قانــون ثبــت معتــرض بایــد ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض 
بــه ایــن اداره بــا تقدیــم دادخواســت بــه مراجــع ذیصــاح قضایــی اقــدام و گواهــی طــرح دعــوی 
خــود را بــه ایــن منطقــه ثبتــی ارائــه نمایــد در غیــر اینصــورت متقاضــی ثبــت و یــا نماینــده قانونی 
وی میتوانــد بــه دادگاه مربوطــه مراجعــه و گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت را اخــذ و بــه ایــن 
منطقــه تســلیم نمایــد ســپس اداره ثبــت بــدون توجــه بــه اعتــراض عملیــات ثبتــی را بــا رعایــت 

مقــررات ادامــه خواهــد داد. 
م الــف 311645 تاریــخ انتشــار : 97/9/21  علیرضــا حیــدری  مدیــر واحــد ثبتــی  حــوزه ثبــت 

ملــک  غــرب اصفهــان  از طــرف پیمانــه ســادات  قادریــان 

آگهی فقدان 
ــتناد 2  ــورخ 1397/08/29 باس ــای وارده 808726 م ــر تقاض ــی براب ــی ارمک ــمانه امین ــم س خان
بــرگ استشــهادیه مصــدق پیوســت کــه امضــاء شــهود رســما گواهــی شــده مدعــی اســت کــه 
ــع  ــه مســاحت 158 متــر مرب ســند مالکیــت ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ قطعــه زمیــن ب
ــع در بخــش  ــی واق ــروز و مجــزی از 5695 فرعــی مجــزی از 49 اصل شــماره 8098 فرعــی مف
دو کاشــان ذیــل ثبــت 122274 صفحــه 59 دفتــر 736 بشــماره ســریال 735779 ســری ه 91 
بــه نــام نامبــرده ثبــت و ســندمالکیت صــادر و تســلیم گردیــده کــه بــه علــت جابجائــی مفقــود 
اینــک درخواســت ســند مالکیــت المثنــی نمــوده اســت لــذا  طبــق تبصــره 1 مــاده 120 اصاحــی 
آئیــن نامــه قانــون ثبــت مراتــب آگهــی تــا هرکــس مدعــی انجــام معاملــه نســبت بــه ملــک 
مذکــور یــا وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود مــی باشــد از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی لغایــت 10 
ــه ایــن اداره مراجعــه و اعتــراض خــود را کتبــا ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت و ســند  روز ب
معاملــه تســلیم نمائیــد تــا مراتــب صــورت مجلــس و اصــل ســند بــه ارائــه کننــده مســترد گــردد 
ــراض  ــورت اعت ــا در ص ــردد ی ــل نگ ــراض واص ــرر اعت ــدت مق ــرف م ــه ظ ــت چنانچ ــی اس بدیه
 اصــل ســند ارائــه نشــود المثنــی اســناد مالکیــت مزبــور صــادر و بــه متقاضــی تســلیم خواهــد 

شد . 
تاریخ انتشار 97/9/21 
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آگهی فقدان سند مالکیت
آقــای حمیــد اکبــری و خانــم اعظــم اســتاد باســتناد 4 بــرگ استشــهاد محلــی وارده بــه شــماره 
ــه  ــی هســتند  ک ــت و امضــاء شــهود رســما گواهــی شــده مدع ــه هوی 54993-1397/6/17 ک
اســناد مالکیــت شــش دانــگ خانــه بــه مســاحت  390/60 مترمربــع پــاک 122/4844 باقــی 
مانــده /34 اصلــی بخــش دو حــوزه ثبتــی کاشــان کــه در صفحــات 512 و 502 دفاتــر 290 و 772 
امــاک ذیــل ثبــت 129007 و 40456 بــه نامشــان بالمناصفــه  ثبــت و اســناد مالکیــت صــادر و 
تســلیم گردیــده کــه در اثــاث کشــی مفقــود شــده اســت ، چون درخواســت صــدور اســناد مالکیت 
المثنــی نمــوده طبــق تبصــره 1 مــاده 120 اصاحــی آئیــن نامــه قانــون ثبــت آگهــی میشــود کــه 
هرکــس مدعــی انجــام معاملــه نســبت بــه ملــک مزبــور یــا وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود می 
باشــد از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی تــا 10 روز بــه ایــن اداره مراجعــه و اعتــراض خــود را کتبــا ضمن 
ارائــه اصــل ســند مالکیــت و ســند معاملــه تســلیم نمایــد تا مراتــب صــورت مجلس و اصل ســند 
بــه ارائــه کننــده مســترد گــردد و اگــر ظــرف مهلــت مقــرر اعتراضــی نرســد یــا در صــورت اعتــراض 
اصــل ســند ارائــه نشــود المثنــی ســند مالکیــت مرقــوم صــادر و بــه متقاضــی تســلیم خواهــد 
شــد .  ضمنــا پــاک برابــر اســناد شــماره هــای 20250 – 1395/11/11 و 19188 – 1395/04/30 
دفترخانــه 117 کاشــان و 122889-1390/05/13 و 118302 – 1388/03/09 دفترخانــه 6 کاشــان 

در رهــن بانــک تجــارت شــعبه لتحــر مــی باشــد . 
تاریخ انتشار 97/09/21 
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پیامبر خدا)ص(:
مؤمنی که با مردم معاشرت و بر آزارشان صبر 

کند، از مؤمنی که با مردم نمی جوشد و آزارشان را 
تحمل نمی کند، برتر است.

مصباحالهدی

سنن ابن ماجه، کتاب الفتن، ح 4022

 سرچشمه همه مصیبت هایی که ملت ها می  کشند
که متصدیان امورشان از قشر مرفه    این است 
 و از اشراف و اعیان - به اصطالح خودشان- 

از آن ها باشد.
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اخبار اقتصادی

الستیک ۲۰ تا ۳۲درصد گران شد
ــا بیــان اینکــه قیمــت  ــران ب ــر ای ســخنگوی انجمــن صنعــت تای
۳۲درصــد  نخــی  تایرهــای  و  ۲۰درصــد  رادیــال  الســتیک 
ــث  ــد باع ــای جدی ــال قیمت ه ــت: اعم ــرد، گف ــدا ک ــش پی افزای
ــته  ــی داش ــف کوتاه ــتیک توق ــه ای الس ــروش حوال ــا ف ــده ت  ش

باشد. 
ــزاری  ــادی خبرگ ــگار اقتص ــا خبرن ــو ب ــا در گفت وگ ــی تنه مصطف
تســنیم، دربــاره دالیــل توقــف فــروش الســتیک بــا اشــاره بــه اینکــه 
در تصمیمــی جدیــد قــرار شــده قیمــت الســتیک رادیــال ۲۰درصــد 
افزایــش پیــدا کنــد، اظهــار داشــت: همچنیــن در بخــش تایرهــای 
نخــی )بایــاس( هــم افزایــش ۳۲درصــدی قیمت هــا بــه تصویــب 

رســیده اســت. 
ــال  ــه اعم ــان اینک ــا بی ــران ب ــر ای ــت تای ــن صنع ــخنگوی انجم س
ــتیک  ــه ای الس ــروش حوال ــا ف ــده ت ــث ش ــد باع ــای جدی قیمت ه
ــه  ــده ابالغی ــد روز آین ــزود: در چن توقــف کوتاهــی داشــته باشــد، اف
قیمت هــای جدیــد بــه شــرکت ها ارســال و فــروش دوبــاره 

ــد.  ــد ش ــام خواه ــتیک انج الس
وی تصریــح کــرد: بــا اعمــال قیمت هــای جدیــد، عرضــه الســتیک از 
ســوی کارخانه هــا بــا ســرعت بیشــتری همــراه و ایــن موضــوع خــود 

باعــث کاهــش قیمــت الســتیک در بــازار می شــود.

تعیین قیمت خودرو تا دو هفته آینده
وزیــر صنعــت گفــت: ســازمان حمایت طــی دو هفتــه آینــده درزمینه 
ــد  ــه خواه ــه نتیج ــذاری ب ــمول قیمت گ ــای مش ــت خودروه قیم

رســید. 
ــان  ــا بی ــگاران ب ــع خبرن ــی در جم ــا رحمان ــا، رض ــزارش ایرن ــه گ ب
اینکــه افزایــش قیمــت اعمال شــده از ســوی برخــی خودروســازان 
مربــوط بــه خودروهــای معــاف از فراینــد قیمت گــذاری بــوده اســت، 
ــمول  ــای مش ــه خودروه ــت درزمین ــال قیم ــازوکار اعم ــت: س گف
قیمت گــذاری و معــاف از قیمت گــذاری بــا هــم تفــاوت دارد. 
ــی از  ــوی یک ــده از س ــت اعمال ش ــش قیم ــب افزای ــن ترتی ــه ای ب
ــرای تعــدادی از خودروهــا غیرقانونــی نبــوده و آنهــا  خودروســازان ب

ــته اند.  ــازه را داش ــن اج ای
وی افــزود: افزایــش قیمــت کارخانــه ای خودروهــای معــاف از 
ــا  ــم ب ــوده و امیدواری ــازار ب ــرخ ب ــر از ن ــد کمت ــذاری، 5درص قیمت گ

ــد.  ــش یاب ــز کاه ــازار نی ــا در ب ــد قیمت ه ــش تولی افزای
رحمانــی تأکیــد کــرد: قیمتــی کــه در بــازار تعییــن شــده بایــد کاهش 
یابــد؛ بــه همیــن منظــور بایــد تولیــد از ســوی خودروســازان افزایــش 

بد.  یا
ــی را از  ــز قیمت ــت آنالی ــازمان حمای ــه س ــان اینک ــا بی ــی ب رحمان
خودروســازان دریافــت می کنــد، گفــت: هزینــه مالــی خودروســازان 
ــن  ــت ای ــازمان حمای ــه س ــود ک ــده ب ــالم ش ــد اع ــش از ۲۰درص بی

ــت.  ــوع را نپذیرف موض
وی افــزود: ســازمان حمایــت طــی دو هفتــه آینــده درزمینــه قیمــت 

خودروهــای مشــمول قیمت گــذاری بــه نتیجــه خواهــد رســید.

از شنبه هفته آینده اتفاق خواهد افتاد:

 کاهش قیمت ۱۰ تا ۱۵درصدی
در بازار لوازم خانگی

رئیــس اتحادیــه فروشــندگان لــوازم خانگــی از آغــاز کاهــش قیمــت 
و ارزانــی در بــازار لــوازم خانگــی خبــر داد و گفــت: چهــار برنــد مطــرح 
لــوازم خانگــی قیمــت محصــوالت خــود را ۱۰ تــا ۱5درصــد کاهــش 
ــاز  ــه و نی ــا مراجع ــه آن ه ــنبه ب ــد از ش ــردم می توانن ــد و م داده ان

خودشــان را تأمیــن کننــد. 
برندهــای خارجــی  اینکــه  بــه  بــا اشــاره  محمــد طحان پــور 
ــتند،  ــه ای هس ــی و ترکی ــوازم آلمان ــت ل ــش قیم ــده کاه اعمال کنن
ــه  ــت ک ــن اس ــف ای ــن صن ــؤال ای ــرایط س ــن ش ــه داد: در ای ادام
خودروســازان چــرا قیمــت خــود را کاهــش نمی دهنــد؛ اگــر کاهــش 
نــرخ ارز نیمایــی ســبب شــده تــا هزینه هــای تولیــد لــوازم خانگــی 
کمتــر شــود، خودروســازان هــم کــه مــواد اولیه شــان تــا ۹۰درصــد بــا 
تولیدکننــدگان لــوازم خانگــی یکــی اســت، پــس چرا کاهــش قیمت 

ــدارد؟ ــا کاری ن ــا آن ه ــی ب ــد و کس نمی دهن

افزایــش بی ســابقه نقدینگــی در ســال های اخیــر در 
کنــار عواملی چون انباشــت تــورم و عدم ســاماندهی 
ــا  ــدید قیمت ه ــانات ش ــب نوس ــا موج تراکنش ه
به ویــژه در بــازار ارز شــده اســت. محدودیــت ســقف 
ــوز یکــی از اقدامــات  ــق پ عمومــی تراکنــش از طری
بانــک مرکــزی در کنتــرل  تأثیرگــذار  مثبــت و 
ــوده اســت. ــرخ ارز ب نوســانات قیمتــی به ویــژه در ن

ــت  ــنامه رعای ــر، »بخش ــگار مه ــزارش خبرن ــه گ ب
بخشــنامه های  از  یکــی  تراکنش هــا«،  ســقف 
مهمــی اســت کــه طــی هفته هــای گذشــته از طــرف 
رئیــس کل بانــک مرکــزی بــه بانک هــا و مؤسســات 
اعتبــاری ابــالغ شــده اســت. بانــک مرکــزی در ایــن 
بخشــنامه خواســتار پایبنــدی بانک هــا و مؤسســات 
ــه  ــدی درزمین ــج بن ــتورکار های پن ــه دس ــاری ب اعتب

ــت. ــده اس ــت ش ــای پرداخ نظام ه
ــن  ــن بخشــنامه، ای ــای ای ــن بنده ــی از مهم تری یک
اســت کــه ســقف عمومــی تراکنــش خریــد کارتــی 
ــغ 5۰  ــبانه روز مبل ــر ش ــره کارت در ه ــر فق ــرای ه ب
میلیــون تومــان اســت. البتــه ایــن ســقف تراکنــش، 
ــاب های  ــدگان حس ــای پذیرن ــمول تراکنش ه مش
ــاص  ــی خ ــای صنف ــا کده ــدگان ب ــی و پذیرن دولت
ــا  ــراد ب ــن بخشــنامه، اف ــش از ای ــا پی نمی شــود. ت
یــک کارت بانکــی می توانســتند چندیــن بــار در یــک 
روز تراکنــش 5۰ میلیــون تومانــی انجــام دهنــد. این 
امــر باعــث شــده بــود دالل هــای خــارج از کشــور، به 
 وســیله دســتگاه های کارتخــوان بانک هــای داخلــی 
ــی از کشــور خــارج شــده  ــه صــورت غیرقانون ــه ب  ک

بــود، اقــدام بــه خریــد و فــروش ارز در مبالــغ 
ــدام  ــن اق ــازار را متالطــم ســازند. ای ــد و ب ــاد کنن زی
بانــک مرکــزی موجــب کاهــش هیجان هــای بــازار 
ــرای دالالن ارز در  ــی ب ــر مانع ــرف دیگ ــده و از ط ش
داخــل و خــارج کشــور ایجــاد می کنــد. ابــالغ ایــن 
بخشــنامه و اجــرای آن باعــث محدودشــدن افــرادی 
می شــود کــه روزانــه بــا اســتفاده از کارت بانکــی ۳۰ 
تــا 4۰ مرتبــه تراکنــش 5۰ میلیــون تومانــی انجــام 

می دادنــد.
ــای ارزی  ــنامه، دالل ه ــن بخش ــرای ای ــس از اج پ
طریــق  از  خــود  تراکنش هــای  انجــام  بــرای 
دســتگاه های پــوز دچــار مشــکل شــده اند و کاهــش 
فشــار تقاضــا موجــب شــده اســت اندکــی از تالطــم 
بــازار ارزی کاســته شــود و درنتیجــه نــرخ ارز کاهش 

پیــدا کنــد.
 لزوم اتصال حساب های بانکی

به شماره ملی
پــس از آن دالالن ســعی کردنــد بــا افتتــاح حســاب 
ــدد  ــای متع ــذ کارت ه ــف و اخ ــای مختل در بانک ه
ــک  ــا هری ــه داده و ب ــدام گذشــته خــود ادام ــه اق ب
از کارت هــای بانکــی، روزانــه 5۰ میلیــون تومــان 
تراکنــش انجــام دهنــد. پــس از ایــن اقــدام، رئیس 
ــزی از اتصــال شــماره حســاب های  ــک مرک کل بان
بانکــی بــه شــماره ملــی در آینــده ای نزدیــک خبــر 
ــت  ــازی اس ــال پیاده س ــی در ح ــت: طرح داد و گف
کــه براســاس آن هــر شــماره ملــی روزانــه می توانــد 
5۰ میلیــون تومــان از طریــق کارت بانکــی تراکنــش 

انجــام دهــد.
ایــن اقــدام بانــک مرکــزی، گام ابتدایــی در راســتای 
ســاماندهی تراکنش هــای بانکــی و کنتــرل بازارهــای 
ــرای  ــروعی ب ــد و ش ــاب می آی ــه حس ــد ب غیرمول
ــران  ــی در اقتصــاد ای ــان مال ایجــاد شــفافیت جری
اســت؛ بــه بیــان دیگــر یکــی از علــل اصلــی تالطــم 
در بازارهــای غیرمولــدی ماننــد ارز و ســکه ایــن 
ــدون  ــریع و ب ــال س ــا انتق ــفته بازان ب ــه س ــت ک اس
ــازار شــده اند و  ــول باعــث اخــالل در ب محدودیــت پ
ــا موجــب  ــب آنه فشــار تقاضــای ایجادشــده از جان

ــود. ــت می ش ــابقه قیم ــش بی س افزای
ــت  ــدون محدودی ــاد و ب ــر ســرعت زی ــی نظی عوامل
انتقــال پــول در ایــن بازارهــا نیــز باعــث شــده 
اســت ســفته بازان به راحتــی بــا نقــل و انتقــال 
ــب  ــی موج ــورت آن ــه ص ــاد و ب ــم زی ــول در حج پ
بی ثباتــی اقتصــاد شــوند. وضعیــت امــروز اقتصــاد 
ــابقه  ــش بی س ــه افزای ــت ک ــوی اس ــه نح ــران ب ای
ــدم شــفافیت  ــد ع ــی مانن ــار عوامل نقدینگــی در کن
ــه  ــرده اســت ک ــن خطــر را ایجــاد ک ــا، ای تراکنش ه
ــاره  ــازار دوب ــود، ب ــاماندهی نش ــا س ــر تراکنش ه اگ

ــد. ــد ش ــم خواه متالط
ــرادی  ــه اف ــت ک ــفاف اس ــای غیرش ــن فض در همی
ــم  ــه ه ــا را ب ــای کالن بازاره ــی پول ه ــا جابه جای ب
می ریزنــد و افــرادی نظیــر ســلطان ســکه بــه 
وجــود خواهنــد آمــد کــه بــا سوء اســتفاده از فضــای 
ــول،  ــاد پ ــم زی ــال حج ــا انتق ــی ب ــفاف بانک غیرش
معامــالت زیــادی انجــام دهنــد و موجــب بی ثباتــی 

ــازار شــوند. در ب
بانــک مرکــزی مســیر مهمــی در پیــش گرفته اســت 
و می توانــد بــا تجمیــع حســاب ها و ملزم کــردن 
ــدار  ــا، اقت ــقف تراکنش ه ــت س ــه رعای ــخاص ب اش

الزم را بــه ایــن نهــاد برگردانــد.
 بانک ها روزنه نشت پول های کثیف را به 

اقتصاد ایران ببندند
در ایــن میــان شــاید گروهــی کــه بیشــترین رضایت 
را از انجــام اقدامــات بانــک مرکــزی داشــته ، بخــش 

شــفاف اقتصــاد ایــران اســت کــه همیشــه خــود را 
ــد  ــا معتقدن ــد. آن ه ــاد می دان ــت و فس ــی ران قربان
ــزی  ــک مرک ــوی بان ــده از س ــای برداشته ش گام ه
ــی  ــه طــور قطــع کاف ــی ب اگرچــه خــوب اســت، ول
ــی  ــتن تمام ــرای بس ــد ب ــن رون ــد ای ــت و بای نیس
ــود؛  ــته ش ــف بس ــای کثی ــر پول ه ــای تطهی منفذه
به ویــژه اینکــه عــده ای بــا گــردش چندیــن و 
در  را  آن  درنهایــت  پول هــای کثیــف،  چندبــاره 
ــی از  ــر کــرده و پــس از مدت سیســتم بانکــی تطهی
گردونــه همیــن نظــام بانکــی هــم خــارج می کننــد.

بازرگانــی،  اتــاق  رئیــس  خوانســاری،  مســعود 
ــو  ــران، در گفت وگ ــاورزی ته ــادن و کش ــع، مع صنای
ــون  ــه اکن ــکلی ک ــد: مش ــر می گوی ــگار مه ــا خبرن ب
ــود دارد،  ــران وج ــاد ای ــویی در اقتص ــب پولش در قال
ــت  ــور اس ــی در کش ــای مال ــا تراکنش ه ــط ب مرتب
کــه کنترلــی روی آن وجــود نــدارد؛ پــس هــر چقــدر 
کــه ایــن تراکنش هــا کنترل شــده و مشــخص 
باشــد کــه چــه فــردی پرداخت کننــده، چــه فــردی 
دریافت کننــده و بابــت چــه مــواردی دریافــت و 
ــوان  ــگاه می ت ــت، آن ــه اس ــورت گرفت ــت ص پرداخ
امیــدوار بــود از پولشــویی می تــوان جلوگیــری کــرد؛ 
پــس هــر اقدامــی کــه در ایــن راســتا انجــام شــود، 
ــنامه های  ــت و بخش ــب اس ــع مناس ــور قط ــه ط ب
بانــک مرکــزی نیــز ایــن روال را پیگیــری می کنــد.

وی می افزایــد: بایــد تمامــی تراکنش هــا در هــر 

ســطحی را در نظــام بانکــی پیگیــری و مســیر آن را 
مشــخص کــرد؛ بــه ایــن معنــا کــه ســقفی قــرار داده 
ــی  ــش بیشــتر از آن ســقف به راحت ــه تراکن شــود ک
امکان پذیــر نباشــد، بلکــه بایــد از یــک کانــال 

ــری شــود. مشــخص پیگی
ــقف  ــت در س ــت محدودی ــد اس ــاری معتق خوانس
تراکنــش کارت هــای بانکــی می توانــد مؤثــر باشــد، 
امــا بایــد در عمــل دیــد کــه آیا قابــل دورزدن نیســت؛ 
ــای  ــل کنترل ه ــور کام ــه ط ــد ب ــا بای ــس بانک ه پ

ــد. ــا را ببندن ــد و روزنه ه ــام دهن الزم را انج
 سپرده های بانکی نباید محلی برای تطهیر 

پول باشند
ــول و ســرمایه  ــون، عضــو کمیســیون پ ــاس آرگ عب
اتــاق بازرگانــی تهــران، نیــز در گفت وگــو بــا خبرنــگار 
مهــر می گویــد: اقدامــات صورت گرفتــه از ســوی 
ــویی  ــا پولش ــارزه ب ــتای مب ــزی در راس ــک مرک بان
ــدر  ــر چق ــه ه ــن اینک ــد؛ ضم ــر باش ــد مؤث می توان
ــرد،  ــرل ک ــا سیســتم کنت ــران را ب ــوان اقتصــاد ای بت
بــه طــور قطــع می تــوان راه پولشــویی را هــم 
ــوش  ــم فرام ــه را ه ــن نکت ــد ای ــه نبای ــت؛ البت بس
کــرد کــه هــر بخشــنامه یــا دســتورکاری بــا عنــوان 
مبــارزه بــا پولشــویی، بایــد شــرایط و اقتضائــات این 
روزهــای ایــران باشــد؛ نمونــه آن هــم قانــون چــک 
اســت کــه اکنــون اصــالح شــده، امــا برخــی مــوارد 
ماننــد داشــتن یــک چــک برگشــتی، کل سیســتم 
ــه  ــد ک ــاالن اقتصــادی را قفــل می کن اقتصــادی فع

ــرای آن چــاره ای اندیشــید. ــد ب بای
وی افــزود: مجموعــه سیاســت های مبــارزه بــا 
ــی  ــول اجرای ــیب معق ــک ش ــا ی ــد ب ــویی بای پولش
ــد؛ در  ــته باش ــدگاری داش ــود و مان ــی ش و عملیات
غیــر ایــن صــورت اعــالم یــک سیاســت به تنهایــی 
جــواب نمی دهــد و بایــد نظــارت کافــی بــر حســن 
اجــرای آن صــورت گیــرد؛ ایــن در حالــی اســت کــه 
سیســتم بانکــی نیــز بایــد دقــت کامــل را در رصــد 
تراکنش هــای بانکــی و مبــدأ و مقصــد پــول داشــته 

باشــد.

استقبال فعاالن بخش خصوصی از اقدامات تازه بانک مرکزی

کوتاه شدن دست دالالن

  ۷۰   ۵۰1۰  درصد، کاهش 
مراجعه مردم به رستوران

 تومان، کاهش 
قیمت دالر تزریقی

میلیارد یورو، هزینه 
بسته پیشنهادی ماکرون

بــه  معمولــی  رســتوران های  بیشــتر 
فراخــور قــدرت اقتصــادی مناطقی که 
در آن قــرار دارنــد، حــدود ۷۰درصــد از 

مشتریانشــان کاســته شــده اســت.

قیمــت دالر تزریقــی در صرافی هــای 
دولتــی نســبت بــه هفتــه گذشــته ۵۰ 

تومــان کاهــش یافــت.

بودجــه  سیاســت گذاری  مســئول 
فرانســه گفــت اقدامــات اقتصــادی 
جدیــد ماکــرون بیــن 8 تــا ۱۰ میلیــارد 
یــورو بــرای ایــن کشــور هزینــه دربــر 

داشــت. خواهــد 

اخبار کوتاه
نوبخت:

حذف یارانه نقدی در استان ها 
سلیقه ای نخواهد بود

رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه بــا بیــان اینکــه ضوابــط 
و شــاخص های تعیین شــده بــرای تشــخیص پردرآمدهــا 
ــت تصویــب شــود، گفــت: تخصیــص  ــد از ســوی دول بای

یارانــه نقــدی در اســتان ها ســلیقه ای نخواهــد بــود. 
ــت  ــه قیم ــان اینک ــا بی ــگاران ب ــع خبرن ــت در جم نوبخ
ــان  ــزار توم ــان ه ــه ۹8 هم ــرژی در بودج ــای ان حامل ه
اعــالم شــده اســت، گفــت: در حــال حاضــر هیــچ منابــع 
مــازادی از محــل فــروش یارانه هــای نقــدی حاصــل 
ــت  ــق وزارت نف ــی از طری ــد اضاف ــه درآم ــده و هرگون نش
 بــه خزانــه واریــز و در حســاب هدفمنــدی نگهــداری 

می شود. 
رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه بــا اعــالم اینکــه 
ــت  ــدی در هیئ ــه نق ــص یاران ــی تخصی ــه اجرای آیین نام
ــه  ــص یاران ــت: تخصی ــد شــد، گف ــب خواه ــت تصوی دول

نقــدی در اســتان ها ســلیقه ای نخواهــد بــود. 
شــاخص های  و  ضوابــط  کــرد:  اضافــه  نوبخــت 
ــد از ســوی  ــا بای ــرای تشــخیص پردرآمده تعیین شــده ب
دولــت تصویــب شــود و البتــه بــه هــر میــزان کــه یارانــه 
نقــدی در خانوارهــای هــر اســتان قطــع شــود، بایــد صــرف 

هزینه هــای ضــروری همــان اســتان شــود. 
بــه  نظــر می رســد تصمیم گیــری در  ادامــه داد:  وی 
اســتان ها بــرای تشــخیص افــراد پردرآمــد بهتــر از 

باشــد. تهــران  در  تصمیم گیــری 

وزارت صنعت:

 فعال چاره ای جز واردات برنج 
نداریم

ــازار وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت  ــر کل تنظیــم ب مدی
ــه ای  ــه کســری برنــج در کشــور، گزین ــا توجــه ب گفــت: ب
ــن  ــر ای ــرا در غی ــم؛ زی ــت واردات آن نداری ــرای ممنوعی ب
صــورت قیمــت هــر کیلوگــرم برنــج خارجــی در بــازار بــه ۱۱ 
هــزار تومــان و برنــج ایرانــی بــه ۲۰ هــزار تومــان می رســد. 
محمدرضــا کالمــی دربــاره درخواســت یکــی از نماینــدگان 
مجلــس بــرای لغــو بخشــنامه واردات برنــج اظهــار کــرد: 
واردات برنــج بــه طــور هرســاله بــرای حمایت از کشــاورزان 
ــوع می شــود و  در زمــان برداشــت محصــول داخلــی ممن
افزایــش قیمــت مقطعــی برنــج در بــازار نیــز بــه همیــن 

دلیــل اســت. 
ــری  ــرآورد کس ــال ارز، ب ــرایط انتق ــن ش ــزود: در ای وی اف
تولیــد برنــج در کشــور یــک و نیــم میلیــون تــن بــود کــه 
ــن  ــت ای ــده و قیم ــور آم ــه کش ــن آن ب ــون ت ــک میلی ی
محصــول در بــازار در حــال افزایــش بــود؛ بــه همیــن دلیــل 

ممنوعیــت برداشــت برنــج برداشــته شــد. 
ــده مــردم  شــاعری، عضــو کمیســیون کشــاورزی و نماین
بهشــهر در مجلــس شــورای اســالمی، چنــدی پیــش طــی 
نامــه ای بــه وزیــر جهــاد کشــاورزی خواســتار لغــو فــوری 
بخشــنامه واردات برنــج بــا هــدف حمایــت از برنــج کاران 

شــمال کشــور شــده بــود.

،،
بانــک مرکــزی مســیر مهمــی در پیــش 
تجمیــع  بــا  می توانــد  و  اســت  گرفتــه 
حســاب ها و ملزم کــردن اشــخاص بــه 
رعایت ســقف تراکنش هــا، اقتــدار الزم را 

بــه ایــن نهــاد برگردانــد

افــراد بــا درآمــد بــدون شــغل در کشــور از ســال 84 
ــت  ــری داشــته اند و جمعی ــا ۹5 رشــدی ۲.5 براب ت

آن هــا بــه 4.8 میلیــون نفــر رســیده اســت.
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم، در شــهر تهــران ۱47 
ــین )۱ و  ــه مرفه نش ــاکنان دو منطق ــر از س ــزار نف ه
۲( درآمــد بــدون شــغل دارنــد؛ یعنــی کســانی کــه 
ــد، امــا از طریــق ســود بانکــی، اجــاره  شــغلی ندارن

امــالک، ارث و... درآمــد دارنــد و آن طــور کــه آمارهای 
ــن  ــد، ای ــان می ده ــال ۱۳۹5 نش ــار از س ــز آم مرک
افــراد عمومــا ســاکن مناطــق یــک و دو هســتند. از 
ســوی دیگــر بخــش مهمــی از افــراد دارای درآمــد 
بــدون شــغل، بازنشســتگان هســتند که منطقــه ۲ از 
ایــن نظــر در تهــران بخــش مهمــی از جمعیــت را بــه 
خــود اختصــاص داده و درحقیقــت بــه یــک ســرای 

ســالمندان بــزرگ بــدل شــده اســت؛ اما نکتــه دیگر 
ــه محله هایــی اســت کــه  در ایــن بررســی، توجــه ب
افــراد در آن دارای درآمــد بــدون شــغل هســتند و بــر 
ایــن اســاس مناطــق »شــهرک غــرب«، »ایوانک« و 

»گانــدی« پیشــتازند.
افــراد دارای درآمــد امــا بــدون شــغل، حــاال مدتــی 
اســت بــه پدیــده ای در اقتصــاد و جامعــه ایــران بدل 

شــده اند. دقیقــا در ســال هایی کــه دولت هــا و 
سیاســت گذاران بــه دلیــل رشــد بیــکاری در کشــور 
مــورد نقــد بودنــد، پدیــده متفاوتــی در اقتصــاد ایران 
رشــد کــرده اســت. در دوره پرنوســان میــزان بیکاری 
ــرای یافتــن شــغل،  و طوالنی شــدن صــف انتظــار ب
ــد کــه مرکــز  ــران رشــد کردن گروهــی در اقتصــاد ای
آمــار از آنهــا بــا عنــوان »افــراد بــا درآمــد بــدون کار« 
ــال  ــی ۱۱ س ــری ط ــدی ۲.5براب ــد. رش ــاد می کن ی
اخیــر. گروهــی کــه تعــداد آنهــا از ۱.۹  میلیــون نفــر 
در ســال ۱۳84 بــه 4.8 میلیــون نفــر در ســال ۱۳۹5 
رســیده اســت. آمــار ایــن افراد در ســال های گذشــته 

بــا رشــد روبــه رو بــوده، اما همواره مشــخص نیســت 
شــغلی کــه درآمــد ایــن افــراد را تشــکیل می دهــد، 
چیســت و مرکــز آمــار ایــران هــم بیشــترین درآمــد 
خانوارهــای بــدون فــرد شــاغل را »درآمــد متفرقــه« 

گــزارش داده اســت. 
از ســوی دیگــر، آمــار دقیقــی از شهرســتان های 
دیگــر هــم در دســت نیســت. حــاال مــا فقــط 
ــد دارد و  ــکارِ بادرآم ــزار بی ــران ۱47 ه ــم ته می دانی
اطالعــی از شــهرهای دیگــر وجــود نــدارد کــه بدانیــم 
کدام یــک از شــهرها بیشــترین پردرآمدهــای بیــکار 

ــد. ــای داده ان ــود ج را در خ

۴.۸ میلیون نفر در کشور می خورند و می خوابند و پول درمی آورند

ثروتمندان بیکار

آگهی تحدید حدود عمومی
پیــرو آگهــی نوبتــی  ســه ماهــه دوم ســال 1397 و برابــر مــاده 14 قانــون ثبــت تحدیــد 
حــدود رقبــات زیــر واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان در تاریخ هــای ذیــل الذکــر بعمــل 

خواهــد آمــد.
1-پــاک 13389/21 - آقــای مجیــد رعنائــی فرزنــد جعفــر بشناســنامه 52150 اصفهــان 
ــد  ــی فرزن ــور رعنائ ــای منص ــد 1358/6/20 و آق ــی 1280409630 متول ــد مل ــا ک و ب
ــد 1361/3/11  ــی 1286049301 متول ــا کدمل ــان ب ــنامه 658 اصفه ــر بشناس محمدباق
ــگ  ــه ســه دان ــدام نســبت ب ــران )بالســویه هرک ــت جمهــوری اســامی ای ــن دول تابعی
مشــاع( ششــدانگ محــل قســمتی از جــوی متروکــه پــاک 21 فرعــی از 13389 اصلــی 
بخــش 5 ثبــت اصفهــان بــه مســاحت 7/12 مترمربــع کــه بایــد بــه پــاک 3و13389/2 

الحــاق و بــا پــاک مرقــوم توامــا تشــکیل یکبــاب ســاختمان را داده اســت.
تاریخ تحدید حدود : شنبه 1397/10/15

2- پــاک 13543/27- آقــای غامرضــا خوشــبخت فرزنــد قدمعلــی بشناســنامه 183 و 
شــماره ملــی 4622497115 صــادره از شــهرکرد تابــع دولــت جمهــوری اســامی ایــران 
ششــدانگ قســمتی از محــل گل انــداز جــوی صحرایــی پــاک 13543/27 جهــت تلفیق 

بــه پــاک 13543/11 بــه مســاحت 7/48 متــر مربــع.
تاریخ تحدید حدود : شنبه 1397/10/15

ــد ســید حســن بشناســنامه   3- پــاک 13829- ســید احمــد حســینی خوابجانــی فرزن
53372 صــادره اصفهــان بــه کــد ملــی 1281630683 و ســید رســول حســینی 
ــی 1281755087 و  ــه کــد مل ــد حســن بشناســنامه 65699 اصفهــان ب ــی فرزن خوابجان
ــه کــد  ــد حســن بشناســنامه 65700 اصفهــان ب ــی فرزن ســید جــال حســینی خوابجان
ملــی 1281755095 و ســید رضــا حســینی خوابجانــی فرزنــد حســن بشناســنامه 65701 
اصفهــان بــه کــد ملــی 1281755109 و ســید ســعید حســینی خوابجانــی فرزنــد حســن 
ــینی  ــری حس ــم مه ــی  1283964368و خان ــه کدمل ــان ب ــنامه 1210 اصفه ــه شناس ب
ــی 1283964351  ــد مل ــه ک ــان ب ــنامه 1311 اصفه ــن بشناس ــد حس ــی فرزن خوابجان
ــد  ــه ک ــان ب ــنامه 42 اصفه ــد حســن بشناس ــی فرزن ــادات حســینی خوابجان ــم س و خان
ــینی  ــن حس ــید حس ــوم س ــاث مرح ــور و ان ــدان ذک ــی فرزن ــی 1291527362)همگ مل
ــه  ــد ســید حســین بشناســنامه 31 اصفهــان ب ــه زارعــی فرزن ــم روحی ــی( و خان خوابجان
ــون  کدملــی 1291241124 همســر مرحــوم ســید حســن زارعــی هــر هشــت نفــر بقان

ارث کمــا فــرض الــه )همگــی اصالتــا و خانــم روحیــه زارعــی اصالتــا و قیمومتــا از طــرف 
فرزنــد خــود خانــم ســادات حســینی خوابجانی)محجــور( (ششــدانگ پنــج بــاب خانــه و 
یــک قطعــه زمیــن متصلــه تحــت پــاک 13829 واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان بــه 

ــع. ــاحت 958/07 مترمرب مس
تاریخ تحدید حدود : شنبه 1397/10/15

4- پــاک14006/10- آقــای علــی عمیــدی فرزنــد رمضــان بشناســنامه 1007 اصفهــان 
ــی  ــد رجبعل ــدی فرزن ــان هرن ــره مرادی ــم زه ــی 1284593711 و خان ــماره مل ــه ش ب
بشناســنامه 70447 اصفهــان بــه شــماره ملــی 1281802387 تابعیــن دولــت جمهــوری 
اســامی ایــران )هــر کــدام ســه دانــگ مشــاع( ششــدانگ یکبابخانــه پــاک 14006/10 

مجــزی شــده از پــاک اصلــی مذکــور بــه مســاحت 109/20 متــر مربــع.
تاریخ تحدید حدود : شنبه 1397/10/15

5- پــاک 14039/13455- آقــای ســید علــی کاردانــی اصفهانــی فرزنــد کریــم 
بشناســنامه 269 اصفهــان بــه شــماره ملــی 1287587097 متولــد 1328/4/1 تابــع دولــت 
ــه  ــداز متروک ــوی و گل ان ــل ج ــمتی از مح ــدانگ قس ــران شش ــامی ای ــوری اس جمه
پــاک ثبتــی شــماره 13455 فرعــی از 14039 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 
ــکیل  ــا تش ــی 14039/5880 توام ــاک ثبت ــا پ ــه ب ــع ک ــر مرب ــاحت 11/35 مت ــه مس ب

ــا هــم تجمیــع شــوند. ــد ب ــه را داده اســت و بای یکبابخان
تاریخ تحدید حدود : یکشنبه 1397/10/16

ــی مســکن ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان  ــاک 14776/3 - شــرکت تعاون 6- پ
اســتان اصفهــان بــه شــماره ثبــت 11001 اداره ثبــت شــرکت های اصفهــان بــه شــماره 
ــی  ــه نمایندگ ــران ب ــوری اســامی ای ــت جمه ــع دول ــی 10260320636 تاب شناســه مل
آقــای مســعود عســگری ششــدانگ قســمتی از محــل گل انــداز جــوی صحرائــی پــاک 

14776/3 جهــت تلفیــق بــه پــاک 14776/1 بــه مســاحت 12/5 متــر مربــع.
تاریخ تحدید حدود : یکشنبه 1397/10/16

ــی مســکن ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان  ــاک 14776/4 - شــرکت تعاون 7- پ
اســتان اصفهــان بــه شــماره ثبــت 11001 اداره ثبــت شــرکت های اصفهــان بــه شــماره 
ــی  ــه نمایندگ ــران ب ــوری اســامی ای ــت جمه ــع دول ــی 10260320636 تاب شناســه مل
آقــای مســعود عســگری ششــدانگ قســمتی از محــل گل انــداز جــوی صحرائــی پــاک 

14776/4 جهــت تلفیــق بــه پــاک 14776/1 بــه مســاحت 7/9 متــر مربــع.

تاریخ تحدید حدود : یکشنبه 1397/10/16
ــی مســکن ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان  ــاک 14776/5 - شــرکت تعاون 8- پ
اســتان اصفهــان بــه شــماره ثبــت 11001 اداره ثبــت شــرکت های اصفهــان بــه شــماره 
ــی  ــه نمایندگ ــران ب ــوری اســامی ای ــت جمه ــع دول ــی 10260320636 تاب شناســه مل
آقــای مســعود عســگری ششــدانگ قســمتی از محــل گل انــداز جــوی صحرائــی پــاک 

14776/5 جهــت تلفیــق بــه پــاک 14776/1 بــه مســاحت 4/08 متــر مربــع.
تاریخ تحدید حدود : یکشنبه 1397/10/16

ــی مســکن ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان  ــاک 14776/6 - شــرکت تعاون 9- پ
اســتان اصفهــان بــه شــماره ثبــت 11001 اداره ثبــت شــرکت های اصفهــان بــه شــماره 
ــی  ــه نمایندگ ــران ب ــوری اســامی ای ــت جمه ــع دول ــی 10260320636 تاب شناســه مل
آقــای مســعود عســگری ششــدانگ قســمتی از محــل گل انــداز جــوی صحرائــی پــاک 

14776/6 جهــت تلفیــق بــه پــاک 14776/1 بــه مســاحت 1/65 متــر مربــع.
تاریخ تحدید حدود : یکشنبه 1397/10/16

10- پــاک 14776/7 - شــرکت تعاونــی مســکن ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان 
اســتان اصفهــان بــه شــماره ثبــت 11001 اداره ثبــت شــرکت های اصفهــان بــه شــماره 
ــی  ــه نمایندگ ــران ب ــوری اســامی ای ــت جمه ــع دول ــی 10260320636 تاب شناســه مل
آقــای مســعود عســگری ششــدانگ قســمتی از محــل گل انــداز جــوی صحرائــی پــاک 

14776/7 جهــت تلفیــق بــه پــاک 14776/1 بــه مســاحت 0/82 متــر مربــع.
تاریخ تحدید حدود : یکشنبه 1397/10/16

ــم  ــد کری ــد محم ــی( فرزن ــت )حمام ــاهین دوس ــه ش ــاک 14974/59- صدیق 11- پ
بشناســنامه 24 اصفهــان نســبت بــه ســه دانــگ و بانضمــام ثمنیــه اعیانــی ســه دانــگ 
دیگــر و فاطمــه باغــی مورنانــی فرزنــد محمــد بشناســنامه 184 اصفهــان و شــماره ملــی 
1289336423 و رضــوان باغــی مورنانــی فرزنــد محمــد بشناســنامه 966 اصفهــان و کــد 
ملــی 1286579198 و زهــرا باغــی مورنانــی فرزنــد محمــد بشناســنامه 1002 اصفهــان و 
کدملــی 1286501229 و ربــاب باغــی مورنانــی فرزنــد محمــد بشناســنامه 1852 اصفهان  
ــد بشناســنامه 1824  ــد محم ــی فرزن ــوران باغــی مورنان ــی 1286373352 و ت ــد مل و ک
اصفهــان و کدملــی 1286373344 و حســن باغــی مورنانــی فرزنــد محمــد بشناســنامه 
162 اصفهــان و کدملــی 1291033114 و حســین باغــی فرزنــد محمــد بشناســنامه 454 
اصفهــان و کدملــی 1286462428 )کمافــرض الــه نســبت بــه ســه دانــگ دیگر باســتثناء 
ثمنیــه اعیانــی آن( ششــدانگ جــوی متروکــه قســمتی از ســاختمان پــاک شــماره 59 

فرعــی از 14974 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان بمســاحت 41/40 مترمربــع 
کــه مــی بایســت بــا پــاک 14974/2 تجمیــع حــدود گــردد.

تاریخ تحدید حدود : یکشنبه 1397/10/16
ــنامه  ــه بشناس ــان ال ــد ام ــی فرزن ــا آگاه ــای غامرض ــاک 15187/5153 -  آق 12- پ
108 اصفهــان بــه شــماره ملــی 1285641523 و خانــم صدیقــه آگاهــی نجــف آبــادی 
ــم  ــی 1284546233 و خان ــماره مل ــان و ش ــنامه 241 اصفه ــه بشناس ــان ال ــد ام فرزن
ــه شــماره  ــن ب ــد حســین بشناســنامه 81 صــادره از نائی ــی فرزن فاطمــه حســینیان نائین
ــران ششــدانگ قســمتی از  ــوری اســامی ای ــت جمه ــن دول ــی 1249395526 تابعی مل
محــل گــذر متروکــه پــاک 15187/5153 جهــت تلفیــق بــه پــاک 15187/463 بــه 
مســاحت 15/81 متــر مربــع و بــا ســهام مالکیــت آقــای غامرضــا نســبت بــه یکدانــگ 
مشــاع و خانــم صدیقــه نســبت بــه دو دانــگ مشــاع و خانــم فاطمــه نســبت بــه ســه 

دانــگ مشــاع.
تاریخ تحدید حدود : یکشنبه 1397/10/16

ــل  ــر در محــل شــروع و بعم ــوق الذک ــای ف ــوم در تاریخ ه ــاک مرق ــدود ام ــد ح تحدی
ــد  ــات تحدی ــی پیــش بینــی نشــده عملی ــا تعطیل خواهــد آمــد و در صــورت مصــادف ب
حــدود در اول وقــت اداری روز بعــد انجــام خواهــد شــد لــذا بــه موجــب ایــن آگهــی بــه 
مجاوریــن اخطــار میگــردد کــه در روز و ســاعت مقــرر در محــل حضــور بهــم رســانند 
در صورتیکــه هــر یــک از صاحبــان امــاک در محــل حضــور نداشــته باشــند عملیــات 
تحدیــد حــدود بــا حضــور مجاوریــن و حــدود اظهــار شــده از طــرف آنهــا بعمــل خواهــد 
آمــد و مهلــت اعتــراض بــه تحدیــد حــدود طبــق مــاده 20 قانــون ثبــت اســناد و امــاک 
ســی روز از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس تحدیــدی مــی باشــد و مطابــق مــاده 86 آییــن 
ــلیم  ــخ تس ــی روز از تاری ــدت س ــرف م ــتی ظ ــی بایس ــرض م ــت معت ــون ثب ــه قان نام
اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمایــد در 
ــه  ــه دادگاه مربوط ــد ب ــی وی میتوان ــده قانون ــا نماین ــت ی ــی ثب ــورت متقاض ــر اینص غی
ــد  ــلیم نمای ــت تس ــه اداره ثب ــذ و ب ــت را اخ ــم دادخواس ــدم تقدی ــی ع ــه و گواه مراجع
اداره ثبــت اســناد و امــاک بــدون توجــه بــه اعتــراض عملیــات ثبتــی را برابــر مقــررات 

ادامــه میدهــد.
م الف 313446 
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