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»جان بولتون« خواستار براندازی دولت روسیه شد
جان بولتون، مشــاور امنیت ملی آمریکا در دوران ریاســت جمهوری »دونالد ترامپ« تاکید کرد که 
تنها تغییر نظام حاکم در روسیه می تواند اهدف بلندمدت آمریکا در اروپا را برآورده کند.طبق گزارش 
راشاتودی، بولتون پیشنهاد داده آمریکا از مخالفانی در ارتش روسیه که می توانند از طریق کودتا دولت 
»والدیمیر پوتین«، رییس جمهور روسیه را سرنگون کنند، حمایت کند.بولتون در مقاله ای که در پایگاه 
1945 منتشر شده، نوشته است: »بدون تغییر نظام در روسیه، هیچ دورنمای بلندمدتی برای صلح و 
ثبات در اروپا وجود ندارد.«بولتون همچنین نوشته که تغییر در روسیه بایستی فراتر از جایگزین کردن 
والدیمیر پوتین باشد. بولتون در دوران حضورش در کاخ ســفید به عنوان مشاور امنیت ملی دولت 
ترامپ، بارها به طراحی سیاست هایی برای براندازی در کوبا، ونزوئال و ایران پرداخته بود. او همچنین 

از جمله عواملی دانسته می شود که مذاکرات آمریکا با کره شمالی را از ریل خارج کرد. 
 

نیویورک تایمز:

  آمریکا قصد دارد تایوان را به یک  انبار تسلیحاتی بزرگ
 تبدیل کند

مقامات آمریکایی تاکید دارند که تایوان باید تبدیل به یک »خارپشت« با سالح های کافی شود تا در 
صورت محاصره و حمله ارتش چین به آن، حتی اگر واشنگتن تصمیم به اعزام نیرو داشته باشد، بتواند 
مقاومت کند.به گزارش روزنامه نیویورک تایمز، مقامات کنونی و سابق آمریکا اظهار داشتند، مقامات 
آمریکایی به دنبال بررســی مانورهای اخیر نیروهای دریایی و هوایی ارتش چیــن پیرامون تایوان، 
تالش های خود را برای ساخت یک انبار تسلیحاتی عظیم در این جزیره افزایش می دهند.این مقامات 
افزودند، این مانورها نشان دادند که چین احتماال به عنوان مقدمه ای برای هرگونه حمله به تایوان، این 
جزیره را محاصره می کند و تایوان باید بتواند تا زمانی که آمریکا یا دیگر کشورها تصمیم به مداخله بگیرند، 
خودش مقاومت کند.اما این تالش برای تبدیل تایوان به یک انبار تسلیحاتی با چالش هایی رو به روست. 
آمریکا و متحدانش ارسال تسلیحات به اوکراین را در اولویت قرار داده اند که همین امر میزان تسلیحات 
در زرادخانه هایشان را کاهش می دهد و سازندگان تسلیحات تمایلی به افتتاح خطوط تولید جدید بدون 

جریانی ثابت از سفارشات بلند مدت ندارند.   
 

30کشته در حمالت تروریستی در سومالی
بر اثر بمب گذاری عناصر افراطی الشباب در مرکز سومالی دست کم ۳۰ نفر کشته شدند.یک مسئول محلی 
با اعالم آمار جدید گفت در سه بمب گذاری که عناصر افراطی الشباب در مرکز سومالی انجام دادند دست کم 
۳۰ نفر کشته شدند. انفجار سه خودروی بمب گذاری شده در شهر »بلد وین«، همچنین سبب شد 5۸ نفر 
نیز زخمی شوند.فرماندار منطقه هیران، که بلد وین مرکز آن است، گفت »ما تایید می کنیم در حمالت اخیر 

۳۰ نفر کشته شدند«. در آمار قبلی شمار کشته ها دست کم 9 نفر اعالم شده بود.

ادامه اعتصاب غذای 30 اسیر فلسطینی
منابع خبری از ادامه اعتصاب غذای ۳۰ اســیر فلســطینی برای یازدهمین روز متوالی در اعتراض 
به بازداشــت اداری خبر دادند.به گزارش فلسطین الیوم، ۳۰ اسیر فلســطینی در زندان های رژیم 
صهیونیســتی برای یازدهمین روز متوالی در اعتراض به بازداشت اداری )بدون محاکمه( دست به 
اعتصاب غذا زدند. بر اساس این گزارش، اسرای فلسطینی که دست به اعتصاب غذا زدند از اعضای 

جبهه خلق برای آزادی فلسطین بوده و خواستار پایان بازداشت اداری خود هستند.
این گزارش می افزاید: رژیم اشغالگر به دنبال پایان این اعتصاب غذاست؛ اما بسیاری از اسرا اعالم 

کرده اند که به منظور تحقق خواسته هایشان به اعتصاب کنندگان غذا خواهند پیوست.

اخراج دانشجویان ایرانی از اوکراین به دلیل استفاده روسیه از پهپاد های ایرانی؛

ادعا و انتقام اوکراین!
مقامات کــی یف، با ادعای اســتفاده روســیه از  انتخاب
پهپادهــای ایرانی در جنگ علیــه اوکراین، اقامت 
سایر دانشجویان ایرانی را که به امید آرام شدن اوضاع و فروکش کردن 
آتش جنگ اوکراین، به کشــورهای همســایه رفته بودند را نیز تمدید 
نکرده اند.شماری از دانشجویان ایرانی که پیش از آغاز حمله نظامی 
روسیه به اوکراین، در دانشــگاه های اوکراین تحصیل می کردند، در 
تماس با »انتخاب« اعالم کرده اند که وزارت علوم برخالف وعده قبلی 
خود از پذیرش آنها در دانشــگاه های داخل خودداری کرده است.بر 
اســاس روایت این دانشــجویان، آنها پس از آنکه بــا عدم همکاری 
دانشــگاه های ایران روبه رو شــدند برای ادامه تحصیل بار دیگر به 
اوکراین رفتند؛ اما مقامات این کشــور نیز با ادعای استفاده روسیه از 
پهپادهای ایرانی علیه این کشور، این دانشجویان را اخراج کرده و ورود 
آنها به اوکراین را تا سه سال آینده ممنوع کردند.یکی از این دانشجویان 
می گوید: »متاسفانه دانشــگاه های ایران با ما برای انتقال همکاری 
نکردند و ما مجبور شــدیم به خاطر تمدید مــدرک اقامت به اوکراین 
برگردیم و دانشگاه را در آنجا ادامه دهیم. ولی متاسفانه نه تنها مدرک 
اقامت مان را تمدید نکردند بلکه ما را از دانشگاه و کشور اوکراین اخراج 
کردند و مهری در پاسمورت مان زدند که بر اساس آن، تا سه سال آینده 
هم حق ورود به اوکراین را نداریم و دلیل این کارشــان را هم فروش 

پهپادهای ایرانی به روسیه اعالم کردند.«

وعده وزارت علوم چه بود؟
عدم همکاری دانشگاه های ایرانی با دانشجویان شاغل در اوکراین در 
حالی است که وزارت علوم پیش تر وعده داده بود که با این دانشجویان 
برای انتقال به ایران همکاری خواهد کرد.روز ۷ اســفند 14۰۰ اندکی 
پس از آغاز حمله روسیه به اوکراین، هاشــم داداش پور معاون وزیر 
علوم و رییس ســازمان امور دانشــجویان اعالم کرده بــود که  تعداد 
دانشجویان شاغل به تحصیل در کشور اوکراین که در سامانه میخک 
)مدیریت خدمــات یکپارچــه( وزارت امور خارجه تشــکیل پرونده 
داده اند 14۲4 نفر هســتند که از این تعداد 499 نفر از دانشــجویان 
مربوط به رشــته های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بقیه مربوط 
به دانشجویان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هستند.وی 
گفته بود: برای دانشــجویانی که تمایل به بازگشــت به کشور را دارند 
سامانه ای در وزارت خارجه طراحی شده تا بتوانند از طریق ثبت نام، از 
مسیرهای امن مشخص شده به کشور بازگردند.رییس سازمان امور 
دانشجویان به نحوه انتقال باقی مانده تحصیل دانشجویان متقاضی 

از دانشگاه های کشور اوکراین به دانشگاه  های داخل پرداخته و گفته 
بود: این ســازمان در چارچوب آیین نامه ها و مقررات وزارت عتف و 
با در نظر گرفتن شــرایط خاص موجود، مســاعدت های حداکثری 
را جهت انتقال از دانشــگاه محل تحصیل فعلی به دانشگاه های هم  
سطح و هم تراز داخل کشور به عمل خواهد آورد.داداش پور، ارزیابی 
مدارک تحصیلی دانشــجویان ایرانی در کشور اوکراین را پس از فارغ 
التحصیلی از موضوعات دیگر عنوان کرده و اظهار کرده بود: طبق ضوابط 
و مقررات وزارت عتف، مدارک تحصیلی دانشجویان در حال تحصیل 
در کشور اوکراین در صورت داشتن دو شرط مورد ارزیابی قرار خواهد 
گرفت. تحصیل در دانشگاه های معتبر و اقامت حضوری دانشجویان 
متقاضی به میزان مدت زمان معین بر اســاس مقطــع تحصیلی از 

شرایط مورد نیاز جهت ارزیابی مدارک تحصیلی خواهد بود.

عدم تمدید اقامت سایر دانشجویان ایرانی
بر اساس گزارش ها، این مشکل صرفا به ایرانیانی که به کشور برگشته 
و با پاســخ منفی وزارت علوم مواجه شــدند، اختصــاص ندارد بلکه 

مقامات کی یف، با ادعای استفاده روسیه از پهپادهای ایرانی در جنگ 
علیه اوکراین، اقامت سایر دانشجویان ایرانی را که به امید آرام شدن 
اوضاع و فروکش کردن آتش جنگ اوکراین، به کشــورهای همسایه 
رفته بودند را نیز تمدید نکرده اند.پدر یکی از دانشجویان به »انتخاب« 
گفته است: »بعد از شروع جنگ، بسیاری از دانشجویان ایرانی مقیم 
اوکراین با توجه به نزدیکی اتمام برگه اقامت خود ) به زبان اوکراینی 
پاسفیتکا(، به ایران برنگشتند و در کشورهای نزدیک که امکان اقامت 
داشتند مانند آلمان ماندند. این دانشجویان همزمان با فروکش کردن 
جنگ در قسمت های مرکزی کشور اوکراین، برای تمدید اقامت خود 
به کشــور اوکراین بازگشــتند؛ اما برگه اقامت قبلی آنها ضبط و به آنها 
گفته شــد که منتظر تلفن اداره امنیت اوکراین باشــند. روز بعد اداره 
امنیت اوکراین فرزند بنده را جهت مصاحبه احضار کرده و گفته اند که 
باید به اداره مهاجرت مراجعه کنید، اداره مهاجرت پاســپورت ایشان 
را ضبط کرده اســت. روز بعد که برای دریافت پاسپورت مراجعه کرده  
گفته اند شــما از کشور اخراج می شوید و تا ســه سال حق حضور در 

خاک اوکراین را ندارید.«

قائم مقام اداره کل اطالعات سیســتان و بلوچستان 
ضمن تشــریح پشــت پرده حوادت زاهدان گفت: در 
پرونده اغتشاشــات بین معترض و آشــوبگر مسلح 
وابســته به ســرویس های معاند تفکیک قائلیم و 
نمی گوییم که همه آشوبگر و تروریست هستند، در حال 
بررسی هستیم و به زودی نتایج اطالع رسانی می شود.

 وی در گفت وگو با فــارس در زاهدان اظهار کرد: دقیقا 
از شهریور ماه، در رســانه های معاند و سرویس های 
جاسوســی این خط آغاز شــد و این هیجات سازی 
این چنینی پیش بینی شــده بود.قائم مقام اداره کل 
اطالعات سیستان و بلوچستان  افزود: اسناد اطالعاتی 
ما می گوید میز تشــکیل شده مشــترک موساد در 

کشور های همســایه و عربی برای اســتان سیستان 
و بلوچستان هم یک نســخه ویژه طراحی کرده دارد، 
نسخه سیستان و بلوچســتان نسخه ای است که هم 
نسخه قومیت و هم مذهب در آن به عنوان یک پیشران 
و متغیر باید پرداخته شــود. وی ادامه داد: دشمنان 
طی طول ۳۰ سال گذشته در برهه های مختلف با دامن 
زدن به مسائل قومی و مذهبی تالش کردند موج ایجاد 
کرده و مردم را با دسیســه های خود همراه کنند، اما 
موفق نشدند. هوشــیاری و بصیرت علما، روحانیون، 
ائمه جمعه و جماعت شیعه وسنی آنان را در رسیدن 
به اهداف شــان ناکام گذاشته اســت. این مسئول 
تاکید کرد: حاال یک متغیر دیگر را به مســائل قومیت 

و مذهب اضافه کردند و آن مسائل ناموسی و حیثیتی 
است، مسئله ای که ایرانیان روی آن حساس و مردم 
سیستان و بلوچستان نیز  حساسیت ویژه ای دارند. 
وی ادامه داد: دیدید که ادعایی در چابهار مطرح شد و 
برخالف اینکه در دست پیگیری قوه قضاییه قرار داشت 
و روند قانونی آن در حال طی شدن بود، تالش کردند 
با سوءاستفاده از آن شروع به تولید محتوا و تحریک 
احساسات جوانان کنند و عده ای از افراد داخل استان 
هم متاسفانه فریب بازی آن ها را خورده و خواسته و 

ناخواسته در مسیرشان حرکت کردند.

 قائم مقام اداره کل اطالعات سیستان و بلوچستان درباره حوادث زاهدان:

 اطالع موثق داشتیم که دارند تحریک می کنند؛ مراقبت هم 
کردیم، اما از کنترل خارج شد

هماهنگ  کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی کاخ سفید همزمان با اظهارات مداخله جویانه واشنگتن در امور داخلی ایران، بر دیپلماسی در قبال برنامه 
هسته ای ایران تاکید کرد.جان کربی با تکرار ادعاها درباره برنامه هسته ای صلح آمیز ایران افزود که ایاالت متحده می خواهد از راه های دیپلماتیک مانع دستیابی 

ایران به سالح هسته ای شود.این مقام کاخ سفید در عین حال مدعی شد که به نظر می رسد دیپلماسی در حال حاضر کارساز نیست.
این مقام دولت بایدن همچنین با اشــاره به تصمیم اوپک پالس برای کاهش تولید نفت، افزود: ایاالت متحده باید وابســتگی کمتری به اوپک پالس و تولید 
کنندگان خارجی نفت داشته باشد.کربی درباره احتمال استفاده روسیه از سالح هسته ای نیز گفت که آمریکا هنوز نشانه هایی مبنی بر تصمیم پوتین برای چنین 
کاری را مشاهده و رصد نکرده است.خبرگزاری رویترز گزارش داد: اوپک پالس در اجالس خود در وین درباره شدیدترین کاهش تولید نفت خود از زمان آغاز همه 
گیری کرونا در سال ۲۰۲۰ به توافق رسید.این خبرگزاری نوشت: این توافق به رغم فشار آمریکا و دیگر کشورها برای تولید بیشتر حاصل شده و عرضه را در بازاری 
که هم اکنون نیز در تنگناســت، محدودتر می کند.این کاهش می تواند باعث بهبود قیمت نفت شود. قیمت نفت به دلیل نگرانی از رکود اقتصاد جهانی، افزایش 
نرخ بهره و دالر قوی تر از 1۲۰ دالر در سه ماه پیش به حدود 9۰ دالر کاهش یافته است.به گفته یک منبع آگاه آمریکا با این بهانه که اصول بازار از اقدام اوپک حمایت 

نمی کند، این سازمان را تحت فشار قرار داده بود تا تولید خود را کاهش ندهد.

خبر روزادعای »جان کربی« درباره برنامه هسته ای ایران

وز عکس ر

حضور فرمانده نیروی 
قدس سپاه در جلسه دور 
جدید مجمع تشخیص 

مصلحت نظام
نخســتین جلســه مجمع تشخیص 
مصلحت نظام در دوره جدید با حضور 
مقامات کشوری و لشکری برگزار شد. 
در این جلسه ســردار اسماعیل قاآنی، 
فرمانده نیروی قدس سپاه هم حضور 
داشــت که یکی از ســوژه های جذاب 

عکاسان خبری بود.

معاون بسیج مستضعفین:

جمعیتی که در کف میدان هستند، اغتشاشگر نیستند
معاون هماهنگ کننده سازمان بسیج مستضعفین با بیان اینکه جمعیتی که امروز در کف میدان آمده اند، 
اغتشاشگر نیستند و تحت تاثیر قرار گرفته و هیجان زده شده و وارد میدان شده اند، گفت: دلیل این حضور 
افراد کم سن نیز کوتاهی ما در جهاد تبیین بوده است و اکنون اهمیت حکمت جهاد تبیینی که رهبری گفتند را 
بیشتر درک کردیم زیرا مدارس و دانشگاه رها شده اند.سردار حسین معروفی در دیدار با خانواده سردار شهید 
سیدرضا هاشمی نژاد اظهار کرد: در طول تاریخ اسالم، کسانی که بانیان دین بوده اند، در مقابل دین ایستادند 

و عاقبت به خیر نشدند، اما سردار ما به این عاقبت به خیری رسید و لحظه ای تردید نکرد.
 

بیانیه وزیر خارجه آمریکا درباره آزادی »باقر نمازی«
آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا در بیانیه ای که در وبگاه وزارت امور خارجه این کشور منتشر شده 
است، درباره آزادی باقر نمازی، شهروند دوتابعیتی که چند سال به دالیل امنیتی در ایران زندانی بود، 
نوشت: باقر نمازی پس از ترک ایران به مقصد مسقط، در حال حاضر در ابوظبی است، با خانواده اش 
دیدار کرده و به زودی خدمات ضروری درمانی و پزشکی دریافت می کند.بلینکن در این بیانیه مدعی 
شد که »باقر نمازی، به طور غیرقانونی در سال ۲۰1۶ بازداشت و ممنوع الخروج شده بود. او در حالی 
که برای آزاد شدن پسرش سیامک نمازی تالش می کرد که او هم سال ها به طور غیرقانونی در ایران 
زندانی بود، بیرحمانه بازداشت شد.«بلینکن در این بیانیه از سلطان عمان جهت تسهیل روند خروج 

باقر نمازی از ایران از طریق همکاری با مقامات ایران، قدردانی کرد.
 

پیش بینی »اولیانوف« از روند مذاکرات هسته ای
میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در مذاکرات رفع تحریم ها در وین به شبکه الجزیره گفت که انتظار 
دارد مذاکرات از اواسط ماه نوامبر )اواخر ماه آبان( از سر گرفته شــود.او همچنین گفت که »رافائل 
گروسی« مدیر آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز قرار اســت به زودی به مسکو سفر کند.خبر این 
مقام روسی درباره از سرگیری مذاکرات رفع تحریم ها در اواسط ماه آینده میالدی در حالی است که 
»علی باقری« مذاکره کننده ارشد جمهوری اسالمی ایران و معاون سیاسی وزارت امور خارجه در تور 

اروپایی  اش، در سفر رسمی به مجارستان، با جمعی از ایرانیان مقیم این کشور دیدار کرد.
 

وزیر سابق ارشاد:

 برای بداخالقی مجوزسازی نکنیم
سیدعباس صالحی، نماینده ولی فقیه و مدیرمسئول روزنامه اطالعات در توئیتر نوشت: کینه توزی، 
تندخویی ،درشت گویی و فحاشی و حریم شکنی، خط قرمزهای اخالق انسانی هستند. به این بهانه  که 
دیگران رعایت نکردند، مجاز نیستیم مقابله به مثل کنیم. گرچه دفاع نظامی و قصاص جان در اسالم 
مجاز است، اما هتک حیثیت و فحاشی در هیچ حالت مجاز نیست. برای بداخالقی مجوزسازی نکنیم.

توئیت سفیر ایران پس از ورود »باقر نمازی« به عمان
سفیر ایران در مســقط با اشــاره به نقش دولت عمان در جریان اقدام ایران برای آزادی باقر نمازی 
گفت: اعتماد متقابل میان ایران و عمان، پشتوانه ارزشمند دوستی دو کشور و پل مستحکم همکاری 
و ارتباطات است. علی نجفی پس از ورود باقر نمازی به عمان جهت ســفر به آمریکا و آزادی وی با 
میانجی گری دولت عمان در صفحه توئیتر خود با هشتگ »نمازی« نوشت: »اعتماد متقابل میان 
ایران و عمان، پشتوانه ارزشمند دوستی دوکشور و پل مستحکم همکاری و ارتباطات است. به حفظ و 

 تقویت این دوستی و برادری، متعهد هستیم.«

کافه سیاست

جانشین فرمانده انتظامی کشور:

 فراجا نه اینکه یک سازمان 
انتظامی، که یک سازمان 

انقالبی است
جانشین فرمانده انتظامی کشور گفت: فراجا 
نه اینکه یک سازمان انتظامی که یک سازمان 
انقالبی اســت چرا که از مردم و نــه َبر مردم 
است.سردار قاســم رضایی در حاشیه آیین 
تجدید میثــاق نیروهای انتظامی کشــور با 
آرمان هــای امام راحل در جمــع خبرنگاران 
افزود: براساس قانون، فراجا وظیفه انتظام 
دارد؛ اما تفــاوت پلیس ایران بــا پلیس در 
کشورهای دیگر این است که هیچ وقت فراجا 
بر مردم نیست و با مردم است.وی ادامه داد: 
مجموعه سازمان انتظامی خادم ملت است 
و مردم حامی این خادمان هستند؛ هر ساله 
نیمه دوم مهرمــاه را به عنوان گرامیداشــت 
فراجا قرار داده اند و افتخار ما این اســت که 
در این دوران تجدید میثاقــی با امام راحل و 
شهدا داشته باشــیم.به گفته سردار رضایی، 
فراجا حافظ دســتاوردهای انقالب اسالمی 
بوده و افتخار مجموعه انتظامی این اســت 
که فرمانــده آن یــک ولی فقیه اســت؛ در 
ابتدای انقالب امــام خمینــی)ره( و بعد از 
آن تا بــه امروز امام خامنــه ای فرماندهی و 
راهبر نیروهای تحت امر هســتند .وی تاکید 
کرد: فراجا علیه هنجارشکنان، قاچاقچیان، 
ســارقان و افرادی که علیه امنیت و مصالح 
جامعه حرکت مــی کنند، عمل کــرده و می 
کند.جانشین فرمانده انتظامی کشور یادآور 
شد: امروز رهبری به عنوان بت شکن زمان، 
باالی سر و فرمانده اصلی فراجاست و دیدیم 
که در چنــد روز گذشــته در مجموعه دانش 
آموختگان نیروهای مسلح چگونه فرزندانش 
را نوازش کردند.وی خاطرنشان کرد: فراجا با 
نیرویی انقالبی از مرزها تا شهرها و روستاها 
و در تعطیلــی و غیــر تعطیلی بــا تبعیت از 
والیت در خدمــت مردم اســت.همزمان با 
فرارسیدن هفته نیروی انتظامی، فرماندهان، 
نیروها و کارکنان فراجا با حضور در حرم امام 
خمینی)ره( با آرمان های امام راحل تجدید 

پیمان کردند.

بین الملل

عکس: تسنیم
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مسئول شهرک فعلی پوشاک اصفهان خبر داد:

سهم ۷0 درصدی استان در تولید محصوالت نساجی
مسئول شهرک فعلی پوشاک اصفهان با اشاره به سهم ۷۰ درصدی اصفهان در تولید انواع محصوالت 
صنعت نساجی و سهم دو درصدی در تولید پوشاک گفت: امیدواریم با ایجاد شهرک پوشاک، سهم 
اصفهان در تولید پوشــاک هم ارتقا یابد.آرش امامی در گفت وگو با ایمنا اظهار کرد: شــهرک پوشاک 
اصفهان چهارمین، شهرکی اســت که تابه حال برای راه اندازی آن اقدام شده و خوشبختانه این مورد 
به نتایجی هم رسیده است درحالی که به دالیلی موارد قبلی به نتیجه نمی رسید.وی افزود: اکنون با 
همکاری مسئوالن و نمایندگان استانی موفق به دریافت زمین رایگان از دولت شدیم، ضمن آنکه قرار 
بر عهده گیری هزینه هایی از زیرساخت ها توســط دولت شد.مسئول شهرک فعلی پوشاک اصفهان 
تصریح کرد: زمین متعلق به ساخت این شهرک با متراژ یک میلیون متر در اطراف کمشچه قرار گرفته 
و در حوالی همان محل ۴۰۰ هزار متر دیگر متصل به همان زمین برای شهرک، تخصیص یافته است.
امامی در پاسخ به این پرسش که دالیل قرارگیری زمین شهرک در این منطقه چه بوده است؟ گفت: 
مجموعه ای از خیاطان و دوزندگان ماهر در مناطق اطراف این زمین ساکن هستند، همچنین این مناطق 
دارای بیکاران تحصیل کرده زیادی نیز هست که می توان شرایط شغلی مناسبی در این شهرک برای 
آن ها فراهم آورد. به عالوه این منطقه در شاهراه اصلی اصفهان - تهران قرار داشته و نزدیک بودن آن به 

راه آهن سراسری ازجمله دالیل برای انتخاب آن بوده است.
 

معاون بهبود تولیدات دام و طیور جهادکشاورزی اصفهان خبر داد:

دپوی ۵ هزار تن شیرخشک در اصفهان 
معاون بهبــود تولیــدات دام و طیور جهادکشــاورزی اصفهان گفــت: در حال حاضر پنــج هزار تن 
شیرخشک در استان اصفهان مازاد بر مصرف دپو شــده و آماده صادرات است.حسین ایراندوست 
در گفت وگو با مهر با اشاره به آخرین وضعیت شیرخشــک در استان اظهار داشت: بر اساس بررسی 
 صورت گرفته در حــال حاضر با دپوی شیرخشــک در کارخانه هــای تولید کننده اســتان اصفهان 
رو به رو هستیم.وی با بیان اینکه صادرات شیر خشــک نیز آزاد است، افزود: باید توجه داشت که با 
پیگیری های صورت گرفته عوارض صادرات نیز حذف شده است.معاون بهبود تولیدات دام و طیور 
جهادکشــاورزی اصفهان با بیان اینکه برخی ادعا می کنند نرخ جهانی شیر خشک کاهش یافته و 
مقداری جذابیت برای صادرات از بین رفته اســت، تصریح کرد: این در حالی است که تا قبل از این 
شیرخشک به کشورهای همسایه از جمله پاکستان، عراق و حاشیه خلیج فارس صادر می شد.وی 
ادامه داد: مقداری تغییر در نرخ ارز نیز در این زمینه تاثیرگذار بوده؛ اما ما ســعی داشتیم با برداشتن 
عوارض و همچنین افزایش کیفیت قدرت رقابت در بازارهای جهانی را افزایش دهیم.ایراندوست اضافه 
کرد: باید توجه داشت که در حال حاضر پنج هزار تن شیرخشک در انبارهای شرکت های استان اصفهان 

روی دست تولید کنندگان مانده است.
 

برای نخستین بار در کشور انجام شد؛

تعویض رنگ  دستگاه های بافت فرش در کمتر از یک روز
یک فعال صنعت نساجی گفت: برای اولین بار در کشور تعویض رنگ دستگاه های بافت فرش ماشینی 
در کمتر از یک روز در آران وبیدگل انجام شــد که این امر هزینه های تولید را کاهش می دهد.حمیدرضا 
گرم آبی در گفت و گو با بازار، با اشاره به لزوم رونق تولید و استفاده از ظرفیت های موجود به این منظور 
اظهار داشت: منطقه کاشان و آران و بیدگل در صنعت فرش ماشینی قطب اول تولید این محصول است و 
از این رو ارائه ایده های مختلف برای رونق تولید این محصول هم ضرورت دارد.وی با بیان اینکه این طرح 
هم اکنون توسط افراد آموزش  دیده در واحدهای صنعتی آران و بیدگل و کاشان در حال انجام است، گفت: 
این ایده همچنین در برخی دیگر از استان های کشور همانند یزد، کرمان، کرمانشاه و خراسان رضوی هم 

توسط این تیم اجرا شده است.

در اجالس مدیریت منابع آب فالت مرکزی ایران در اصفهان مطرح شد؛

قرار و مدارهای آبی

اجالس مدیریت منابع آب فالت مرکزی ایران با عنوان »بدون تاخیر« 
در اصفهان برگزارشد. سیدرضا مرتضوی، استاندار اصفهان در اجالس 
نیم روزه مدیریت منابــع آب فالت مرکزی ایران که بــا عنوان »بدون 
تاخیر« برگزار شد، بیان کرد: حوزه و مسئله زاینده رود با حیات یک تمدن 
قرین شده و استمرار این تمدن در این منطقه از ایران اسالمی به جریان 

آب در حوزه زاینده رود وابسته است.
وی ادامه داد: آثار تاریخی، تمدنی، حوزه تولید و کشــاورزی، شــرایط 
فرهنگی و اجتماعی و به معنای تمــام حیات مردم این منطقه در گرو 

جاری شدن آب در بستر زاینده رود است.
اســتاندار اصفهان با بیان اینکه از مدت ها قبــل در دوره های مختلف 
اســتانداران اصفهان تالش کردند و همه همت خود را صرف حل کردن 
مســائل آب در حوزه زاینده رود و فالت مرکزی کردند و فعالیت های 
متعدد در این رابطه انجام شده است، گفت: در دوره اخیر نیز بنده و همه 
مسئوالن دستگاه های اجرایی اســتان، نمایندگان محترم مجلس و 
سایرین تالش کردیم این اولویت را به عنوان یکی از راهبردهای اساسی 

پیگیری خود قرار دهیم.
 مرتضوی با اشاره به سفر ریاست جمهور به استان که در ماه های گذشته 
رقم خورد، عنوان کرد: طی سفر ریاســت جمهور به استان اصفهان در  

جلسه ای که با حضور بنده و وزیر نیرو برگزار شد؛ باتوجه به مباحثی که 
از گذشته و آغاز دولت به ریاست جمهور اعالم شده بود، آیت ا... رییسی 
تاکید کردند که به محوریت استان اصفهان و وزارت نیرو جلساتی برگزار 
و نظرات نخبگان، اساتید دانشگاه، صاحب نظران و کارشناسان در بخش 
های مختلف در حوزه مباحث حقوقی و چالش هــای مرتبط با حوزه 

زاینده رود اخذ  شود.
وی افزود: همچنین مقرر شد مباحث فقهی و قانونی این حوزه با حضور 
کارشناسان خبره بررسی شود. از طرفی مشــکالتی که در حوزه اجرا و 
مهندسی مسئله وجود دارد؛ آثار و پیامدهایی که از وضعیت موجود بر 
این حوزه تمدنی وارد شــده در جمع های دانشگاهی و نخبگانی مورد 
بحث و بررســی قرار گیرد و نتایج اخذ شــده از چگونگی جلســات به 

ریاست جمهور در قالب گزارش فنی ارائه  شود.
استاندار اصفهان اظهار کرد: پس از دستور و تاکید ریاست جمهور، میان 
بنده و وزیر نیرو چند بار صحبت شد و قرار شد که جلساتی کارشناسی 
باتوجه به اینکه آســیب اصلی متوجه اصفهان اســت در استان شروع 
شود. همکاران ما در قرارگاه آب استان با همکاری حوزه معاونت عمرانی 
استانداری اصفهان، مسئوالن آب منطقه ای، آبفا، شهرداری اصفهان و 
اتاق بازرگانی جلســات متعددی را پیرامون نحوه و چگونگی رسیدگی 

به این مسائل برگزار کردند.مرتضوی با اشــاره به تشکیل قرارگاه آب، 
عنوان کرد: سعی شد که بســته جامعی از راهکار های حل مسائل آب 
در فالت مرکزی با محوریت وزارت نیرو تعریف شــود که این بسته در 
گذشته خدمت ریاست جمهور تقدیم شده بود. پس از اینکه جلسات 
مقدماتی و کارشناسی برای بررسی این اجالس و اجالس های بعدی 
فراهم آمد، مقرر شــد تا در جلســه ای میزبان جمع حاضر باشیم و به 
مباحث مختلف در حوزه هایی که ذکر شد بپردازیم و در قالب پنل های 
تخصصی،محورهای فرونشست، مشکالت و مسائلی که در حوزه قانونی 
و حقوقی وجود دارد و مشــکالتی که در حوزه تامین و حوزه مهندسی 
بوده مورد بحث و تبادل نظر قرار بگیرد و جمع بندی خدمت ریاســت 

جمهور تقدیم شود.
استاندار اصفهان گفت: هماهنگ شده بود با حضور وزیر نیرو این جلسه 
را برگزار کنیم؛ اما باتوجه به مسائلی که برای ایشان  پیش آمد، بنا شد در 
جلسات بعد وزیر نیرو نیز در جلسات حضور داشته باشند. امیدواریم با 
هماهنگی و هم افزایی که در فالت مرکزی ایران اتفاق می افتد بتوانیم 
احیای زاینده رود را دنبال کنیم.وی با اشــاره به اینکه احیای زاینده رود 
مسئله ملی شده و روی میز شخص رییس جمهور قرار دارد، اظهار کرد: 
به نحوی این مسئله دنبال می شود که وزیر نیرو عنوان می کند ریاست 
جمهور در هر دیدار از وی در خصوص پیگیری مسئله زاینده رود سوال 
می کنند. پیگیری های وزارت نیرو و هماهنگی بین مسئوالن این امید 
را زنده کرده است که مشکالت آب در فالت مرکزی به زودی رفع شود.

استاندار اصفهان با اشــاره به اینکه احقاق حقوق مردم اصفهان و توجه 
به مسائل کشاورزی جزو اولویت های امروز است، یادآورد شد: به نظر 
می رسد راهکارهایی که در این حوزه تعریف شده است، می تواند منجر 
به نتیجه مطلوب برای کشور شود.مرتضوی گفت: رفع مسائل مرتبط با 
زاینده رود، حرکت جامع و حمایت نخبگانی در سطح استان را می طلبد، 
در این راستا ضروری است بسته راهکارهای رفع مشکالت این حوضه 
در یک نظام ارزیابی مورد ســنجش قرار گیــرد، همچنین قرارگاه آب 
باید شاخص های دقیقی را برای این موضوع تعریف و گزارشی از روند 
اجرایی ارائه کند.وی ادامه داد: همراهی و هماهنگی همه اعم از دولت 
و مجلس، نخبگان، پشــتیبانی تام وزارت نیرو، فعاالن محیط زیست 
و کشــاورزی به صورت مســتمر باید ادامه پیدا کند تا در دوره کوتاهی 
شاهد رفع مشکالت باشیم.مرتضوی خاطرنشان کرد: در اجالسیه های 
بعدی بر اساس برنامه ریزی های انجام شده، استان های ذی نفع را نیز 
دعوت خواهیم کرد تا شرایط برای رفع مشــکالت آب و فالت مرکزی 

بهتر انجام شود.

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی اصفهان 
از تولید بیش از ۲۰۵ هزار تن گندم و بیش از ۱۶۰۰ 

تن جو در استان خبر داد.
پیمان فیروزنیا در گفت وگو با ایســنا با بیان اینکه 
تا امروز میزان تولید گندم آبی استان بیش از ۱۹۲ 

هزار و ۷۲۹ تــن و میزان تولید گندم دیم اســتان 
بیش از ۱۳ هزار و ۱۹۱ تن بوده است، اظهار کرد: در 
مجموع بیش از ۲۰۵ هزار تــن گندم آبی و دیم در 

استان تولید شده است.
وی ادامه داد: بیش از ۸۰ هزار تن خرید تضمینی 
و توافقی انجام شــد و عملکرد کشاورزان استان با 

توجه به محدودیت های موجود مناسب است.
مدیر امور زراعت ســازمان جهاد کشاورزی استان 
اصفهان گفت: بیش از ۱۹۵ هزار تن جو آبی و ۱۵۰۰ 
تن جو دیم در استان تولید شده که سطح برداشت 

جو آبی ۵۰ هزار هکتار و ســطح برداشت جو دیم 
بیش از ۳۷۰۰ هکتار است.

وی افزود: سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان 
در راســتای تامین امنیــت غذایی، بــا تمام توان 
فعالیت می کنــد و در زمینه تولید گنــدم و جو نیز 
تالش می شــود با وجود محدودیت های مختلف، 

عملکرد خوبی به ثبت برسد. 
به گفتــه فیروزنیا، بذر و کود یارانه دار برای کشــت 
گندم و جو در سال زراعی جاری فراهم شده و در 

اختیار کشاورزان قرار داده می شود.

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی اصفهان خبر داد:

تولید 20۵ هزار تن گندم در استان اصفهان

خبر روز

پیش بینی برداشت ۹0 هزار تن سیب درختی از باغ های 
شهرستان سمیرم

امسال پیش بینی می شود از باغ های شهرستان سمیرم ۹۰ هزار تن سیب رد و گلدن برداشت شود.
رییس جهاد کشاورزی سمیرم گفت: پیش بینی می شود از هجده هزار و ۵۰۰ هکتار باغ  شهرستان سمیرم  
۹۰ هزار تن سیب رد و گلدن برداشــت شــود.مصطفی طائی با بیان اینکه رکورد تولید سیب درختی در 
سمیرم بیش از ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تن در سال های پر آب بوده و امسال تولید این محصول ۷۰ درصد نسبت به 
سال های گذشته کاهش یافته است، افزود: سرمای بهاره و سرمازدگی یکی از عوامل کاهش تولید سیب 
درختی در سمیرم بوده است.رییس جهاد کشاورزی سمیرم افزود: سمیرم قطب باغداری استان اصفهان 
نیز هست و بیشترین باغ در شهرستان به ســیب اختصاص دارد که سیب رد، گلدن، گالب بهاره و پاییزه 
ارقامی است که باغات شهرستان را تشکیل می دهد.طائی با اشاره به اینکه فصل برداشت سیب در سمیرم 
از اواخر شهریور آغاز و به مدت دو ماه ادامه دارد که امسال به دلیل کاهش تولید مدت زمان برداشت کمتر 
شده، گفت: با شروع فصل برداشت سیب کارگران فصلی از استان های چهار محال و بختیاری، کهگیلویه 
و بویر احمد و سیستان بلوچستان به این شهرستان برای برداشت سیب می آیند.وی ادامه داد: محصول 
تولید شده این روز ها به بازار های مصرف به صورت تازه خوری منتقل می شود و قسمتی از محصول هم به 
سردخانه و بازار های خارجی صادر می شود.طائی افزود: به دلیل کاهش محصول و وضعیت آب خوب در 

سال زراعی ۷۰ درصد محصول کشاورزان سیب درجه یک و بقیه سیب درجه دو و سه است.
 

 اجرای کیلومتر صفر تا 14۵0 رینگ چهارم اصفهان
 با 100 میلیارد تومان اعتبار

معاون عمران شهری شهردار اصفهان گفت: برآورد هزینه اجرایی احداث کیلومتر صفر تا ۱۴۵۰ رینگ 
چهارم اصفهان ۱۰۰ میلیارد تومان پیش بینی شــده است.اصغر کشاورزراد  اظهار کرد:عملیات اجرایی 
کیلومتر صفر تا ۱۴۵۰ رینگ چهارم از دو هفته پیش توسط سازمان عمران آغاز شده است.وی افزود: 
طول این مسیر حدود یک کیلومتر شامل دو مسیر تندرو به عرض هرکدام ۱۹.۶ متر به صورت زیرگذر، 
دو مسیر کندرو به عرض هرکدام ۸.۵ متر به صورت هم سطح و رفیوژ بین دو تندرو پنج متری است.

کشاورز راد گفت: در طول این مسیر یک تقاطع غیرهم سطح )پل های خاتون آباد(، یک پل روی کانال 
آب و در مجموع چهار پل واقع شده است.معاون عمران شهری شهردار اصفهان از احداث کندرو ها جهت 
دسترسی محلی در این مسیر خبر داد و خاطرنشان کرد: بین مســیر تندرو و کندرو به دلیل اختالف 
سطح باند، دیوار حائل به طول حدود ۱۳۰۰ متر اجرا می شود که آغاز دیواره ها از کیلومتر ۹۳۰ است.وی با 
بیان اینکه برآورد هزینه اجرایی احداث این مسیر ۱۰۰ میلیارد تومان پیش بینی شده است، اظهار کرد: 
تاسیسات معارض در مسیر کیلومتر صفر تا ۱۴۵۰ رینگ چهارم پروژه شامل خط لوله گاز، تیر های ۲۰ 
کیلو وات برق و خط فیبر نوری مخابرات در طول مسیر، انشعابات آب و فاضالب و کانال های کشاورزان 

مربوط به آب منطقه ای است که هماهنگی الزم با شرکت های مربوطه انجام شد.
 

2۵ هزار هکتار از باغ های اصفهان در تنش خشکی
مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: امسال حدود ۲۵هزار هکتار از باغ های 

استان اصفهان در معرض خشکی بوده که زمینه ساز هجوم انواع آفات به درختان است.
احمدرضا رییس زاده در خصوص هجوم آفات به انارستان های شهرستان شهرضا،اظهار کرد: کرم گلوگاه 
انار به باغ های شهرضا خســارت زده و این آفت یکی از مهم ترین آفات محصول َانار به شمار می رود که 
سالیان سال وجود داشته است.وی ادامه داد: بروز آفت کرم گلوگاه در باغ های انار برخی سال ها زیاد و در 
سال هایی کم می شود و مقابله با این آفت روش شاخص و خاصی نیز ندارد.از وسعت ۸۰ هزار هکتاری 
باغ های استان اصفهان، ۲۵ هزار هکتار در شش ماهه امسال در معرض خشکی و تحت تنش بود که 

برابر با یک سوم باغ های استان است. 

کافه اقتصاد

اخبار

۱۹۶ رشته معادل یک سوم رشته های صنایع دستی جهان در اصفهان وجود دارد و حدود ۶۸ هزار هنرمند در این زمینه فعال هستند؛ اما فعالیت و صادرات آنها در سال 
های اخیر با مسائلی همراه شد که رفع آنها با توجه به جایگاه صنایع دستی به عنوان یکی از محورهای توسعه استان ضروری است .با توجه به آمار و اطالعات موجود 
میزان فروش صنایع دستی استان اصفهان در سال معادل ۴۰ میلیون دالر بود؛ اما در دوران کرونا و با روند نزولی گردشگران به ۲۰ میلیون دالر رسیده است.صاحب 
نظران حوزه صنایع دستی معتقدند که اجرای برخی قوانین مانند پیمان ارزی و منع خروج نقره، صادرات صنایع دستی را محدود کرده و فروش بسیاری از محصوالت 
آن را در سراشیبی قرار داده است، برخی از هنرمندان را از این حرفه خارج کرده و صنایع دستی را از حرفه اصلی تعدادی از هنرمندان به شغل دوم برده است. رییس 
سابق اتحادیه صنایع دستی استان اصفهان در این ارتباط به خبرنگار ایرنا  گفت: اجرای  قانون پیمان ارزی برای صنایع دستی هیچ دلیل و توجیه منطقی ندارد زیرا 
این قانون مشمول کاالهایی می شود که ارزبری داشته باشد به این معنی که دولت برای تهیه مواد اولیه و تولید آن، ارز اختصاص دهد.عباس شیردل اضافه کرد: با 
اجرای این قانون و محدود شدن مسیر صادرات صنایع دستی، برخی هنرمندان حرفه خود را کنار گذاشتند یا مهاجرت کردند.وی تاکید کرد: اگرچه تحریم ها مشمول 
صنایع دستی نمی شود اما اجرای یک قانون اشتباه می تواند سبب انباشت صنایع دستی در گمرک شده و تولید را با مشکل مواجه کند. وی افزود: منع قانونی خروج 
محصوالت نقره از کشور در حالی اجرایی می شود که کشورهای رقیب چون ترکیه و چین با تسهیل روند خرید و معامله صنایع دستی از ایران پیشی گرفته اند و ما خواهان 

تسهیل مسیر صادرات محصوالت نقره هستیم.

هنرمندان اصفهان، خواستار رفع مشکالت صادرات صنایع دستی هستند؛
در سراشیبی افول

کاهش صادرات 
 کفش ایرانی در

 ۵ ماه نخست سال
بر اســاس آخرین آمارها سهم 
صادرات کفش ایــران به عراق 
در ۵ ماه نخســت امسال به ۵۲ 
درصد کاهش یافتــه و ترکیه و 
چین توانسته اند بقیه سهم بازار 
عراق را که یک بازار بسیار بزرگ 

است، از ایران بگیرند.

وز عکس خبر ر

مدیرکل اوقاف و امور خیریه اصفهان:

استعدادهای اقتصادی 
اوقاف موجب تغییر رویکرد 
از اجاره داری به سمت تولید 

شده است
مدیرکل اوقاف و امــور خیریه اصفهان گفت: 
استعدادهای اقتصادی باالی این نهاد موجب 
تغییر رویکرد از اجاره داری صرف به ســمت 
تولیــد در عرصه های اقتصادی، گردشــگری 
و دیگر بخش ها شــده است.حجت االسالم 
والمســلمین محمدحســین بلــک افزود: 
درمجموع در بخش بقاع متبرکه رویکرد جدید 
اوقاف به سمت سرمایه گذاری با هدف ایجاد 
درآمدهای پایدار اســت.وی اظهار داشــت: 
اوقاف در سال جاری درعرصه اقتصادی و تولید 
برق با ایجاد نیروگاه خورشــیدی اقدام کرده 
است.مدیرکل اوقاف و امور خیریه اصفهان با 
بیان اینکه اوقاف اصفهان به عنوان بیشترین 
دارنده پنل های خورشیدی بین دستگاه های 
دولتی است، گفت: به این منظور سال گذشته 
یک نیــروگاه بزرگ یک مگاواتی در کاشــان 
توسط این نهاد ایجاد شد.حجت االسالم بلک 
افــزود: همچنین  مجوز ایجــاد مزرعه تولید 
پنج مگاواتی برق خورشیدی اخذ شده است 
که در صورت تحقق بخــش قابل مالحظه ای 
برق در اســتان تولید می شود.وی یادآور شد: 
همچنیــن در رویکرد جدید ســازمان اوقاف 
سرمایه گذاری در بخش های دانش بنیان مورد 
تاکید قرار گرفته و با مجموعه های بســیاری 
رایزنی شده است.مدیرکل اوقاف و امورخیریه 
اصفهان افزود: در عرصه گردشگری هم اوقاف 
استان اصفهان وارد شــده است به طوری که 
برخی از کاروانســراهایی که ۷۰ درصد ویران 
شده بود بعد از ۳۵۰ ســال اکنون از وضعیت 
عالی برخوردار هســتند.وی ادامه داد: بر این 
اساس چندین کاروانسرا از محل مشارکت های 
مردم و ســرمایه گذاری بخش خصوصی و با 
نظارت میــراث فرهنگی احیا و مرمت شــده 
است.حجت االســالم بلک افزود: همچنین 
حمام های تاریخی که از ســرمایه های اوقاف 
اســت که االن به موزه تبدیل شده و در اختیار 

دستگاه ها قرار داده شده است.

رنا
 ای

س:
عک
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آگهی

مفاد آراء
7/58 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سندرسمی اداره ثبت اسناد کاشان
برابر آراء صــادره هیأت موضــوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتــی اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقردر اداره ثبت اسناد و امالک کاشان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان 
محرز گردیده است . لذا  مشــخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در2  نوبت به فاصله 15 روز آکهی میشود 0 در صورتیکه اشخاص 
نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند . می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد کاشان تسلیم و 
پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض . دادخواست خود را به 

مرجع قضائی تقدیم نمایند
1(رای شماره 140160302034000393 هیأت اول0 زهرا شریعت زاده ساری فرزند 
محمد علی  بشماره شناسنامه 0 صادره از کاشان به شماره ملی 1251130526 – دو 
دانگ مشاع ازششدانگ یکباب دکان بمساحت19/10 متر مربع بشماره3 فرعی از 

پالک 1293- اصلی واقع در بخش یک کاشان
2(رای شماره 140160302034000394 هیأت اول0 علی شریعت زاده ساری فرزند 
محمد علی  بشماره شناسنامه 0 صادره از کاشان به شماره ملی 1251286267 – 
چهار دانگ مشاع ازششدانگ یکباب دکان بمساحت19/10 متر مربع بشماره3 فرعی 

از پالک 1293- اصلی واقع در بخش یک کاشان
3(رای شماره 140160302034005682 هیأت اول0 زهرا استاد زاده فرزند حسین 
بشماره شناسنامه 0 صادره از کاشان به شــماره ملی 1250156718 – ششدانگ 
یکباب مغازه  بمساحت35/15 متر مربع بشماره3 فرعی مجزی از 1 فرعی از پالک 

2022- اصلی واقع در بخش یک کاشان
4(رای شماره 140160302034005439 هیأت دوم0 حمید رضا اعتمادی فرفرزند 
علی اکبر بشماره شناســنامه 2486 صادره از کاشان به شماره ملی 1261214056 
– ششدانگ یکبابخانه بمساحت105/20 متر مربع بشماره5 فرعی از پالک 3332- 

اصلی واقع در بخش یک کاشان
5(رای شماره 140160302034007159 هیأت دوم0 معصومه فلفلیان فینی فرزند 
قاسم بشماره شناسنامه 4437 صادره از کاشان به شــماره ملی 1261020723 – 
ششدانگ یکباب مغازه بمساحت17 متر مربع بشماره29 فرعی مجزی از 2 فرعی از 

پالک 4805- اصلی واقع در بخش یک کاشان
6(رای شــماره 140160302034007162 هیأت دوم0 حسن فلفلیان فینی فرزند 
احمد بشماره شناســنامه 539 صادره از کاشان به شــماره ملی 1261774035 – 
ششدانگ یکباب مغازه بمساحت16/80متر مربع بشماره30 فرعی مجزی از 2 فرعی 

از پالک 4805- اصلی واقع در بخش یک کاشان
7(رای شماره 140160302034005781 هیأت دوم0 علی اصغر اخوان فرزند نصراله 
بشماره شناسنامه 1341 صادره از کاشان به شماره ملی 1261889797 – ششدانگ 
یکباب مغازه بمساحت17/19 متر مربع بشماره31 فرعی مجزی از 26 فرعی از پالک 

4805- اصلی واقع در بخش یک کاشان
8(رای شماره 140160302034005446 هیأت اول0 رضا بیل پنکان فرزند ابراهیم 
بشماره شناسنامه 44024 صادره از کاشان به شماره ملی 1260430332 – ششدانگ 
یکبابخانه بمســاحت151 متر مربع بشــماره11 فرعی مجزی از 2 فرعی از پالک 

7108- اصلی واقع در بخش یک کاشان
9(رای شــماره 140160302034004946 هیأت اول0 علیرضا گلیاســیان فرزند 
رحمت اله بشماره شناسنامه 0 صادره از کاشان به شــماره ملی 1250535964 – 
ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت94متر مربع بشــماره12 فرعی مجزی از 11 

فرعی از پالک 7660- اصلی واقع در بخش یک کاشان
10(رای شماره 140160302034006838 هیأت اول0 محمد واحدی فرزند علی 
بشماره شناسنامه 1039 صادره از کاشان به شماره ملی 1263322931 – ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت88/7 متر مربع بشماره9 فرعی از پالک7903- اصلی واقع در 

بخش یک کاشان
11(رای شماره 140160302034006983 هیأت اول0 اعظم کوچه مجرد فرزند 
حسینعلی بشماره شناسنامه 755 صادره از کاشان به شماره ملی 1262330446 – پنج 
دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه بمساحت259/7متر مربع بشماره5 فرعی مجزی 

از 2و4 فرعی و مشاعات تابعه از پالک 8173- اصلی واقع در بخش یک کاشان
12(رای شماره 140160302034006988 هیأت اول. امیر حسین تارمنصور فرزند 
 رحمت اله بشماره شناسنامه 0 صادره ازکاشان به شــماره ملی 1250386144 –  
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه  بمساحت111/63متر مربع بشماره12412 

فرعی مجزی از 10842 فرعی از پالک2- اصلی واقع درصالح آباد  بخش 2 کاشان
13(رای شــماره 140160302034006987 هیأت اول. الهــام حالج فرزند علی 
 محمد بشماره شناســنامه 0 صادره ازکاشــان به شــماره ملی 1250645506 –  
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه  بمساحت111/63متر مربع بشماره12412 

فرعی مجزی از 10842 فرعی از پالک2- اصلی واقع درصالح آباد  بخش 2 کاشان
14(رای شماره 140160302034006658 هیأت دوم. لیال کریمی فرزند علی محمد  
بشماره شناسنامه 11812 صادره ازکاشان به شماره ملی 6199158113 –  ششدانگ 
یکبابخانه  بمساحت108/85متر مربع بشماره852 فرعی  از پالک3- اصلی واقع در 

غیاث آباد  بخش 2 کاشان
15(رای شــماره 140160302034006404 هیــأت دوم .ســعید لطیفی ســده  
فرزندرمضانعلی   بشماره شناسنامه 81 صادره ازکاشان به شماره ملی 1263585132 
–  چهار دانگ مشاع از  ششــدانگ یکباب ساختمان   بمســاحت82/24متر مربع 

بشماره853 فرعی  از پالک3- اصلی واقع در غیاث آباد  بخش 2 کاشان
16(رای شــماره 140160302034006413 هیأت دوم .ســپیده ســلطانی فرد 
فرزندغالمعلی  بشماره شناسنامه 0 صادره ازکاشان به شماره ملی 1250320836 –  
دو دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب ساختمان   بمساحت82/24متر مربع بشماره853 

فرعی  از پالک3- اصلی واقع در غیاث آباد  بخش 2 کاشان
17(رای شــماره 140160302034005100 هیأت اول0 غالمرضا نبی زاده فرزند 
محمود بشماره شناسنامه 953 صادره ازتهران به شــماره ملی 0057114005 – 
ششدانگ یکباب سوله با کاربری کشاورزی بمساحت511/84 متر مربع بشماره2624 

فرعی مجزی از 823 فرعی از پالک10- اصلی واقع دراقبالیه بخش 2 کاشان
18(رای شماره 140160302034008300 هیأت اول0 شرکت نساجی هدیه البرز 
مشهد به شماره ملی 10260227391 – ششدانگ قسمتی از ساختمان نمایشگاه با 
کاربری صنعتی بمساحت1288متر مربع بشماره2625 فرعی مجزی از 815 فرعی از 

پالک10- اصلی واقع دراقبالیه بخش 2 کاشان
19(رای شماره 140160302034006828 هیأت اول0 لطیفه رحیمی فرزند رجبعلی 
بشماره شناسنامه 40625 صادره ازکاشان به شماره ملی 1260396290 –  ششدانگ 
یکباب ساختمان بمساحت51/70 متر مربع بشــماره10740 فرعی مجزی از 359 

فرعی از پالک11- اصلی واقع در زیدی بخش 2 کاشان
20(رای شــماره 140160302034005787 هیــأت دوم0 حمیــد رضا گندمکار 
فرزندغالمحســین بشــماره شناســنامه 183 صادره ازکاشــان به شــماره ملی 
1262283388 –  ششدانگ یکباب مغازه بمساحت130/88 متر مربع بشماره10741 

فرعی مجزی از 548 فرعی از پالک11- اصلی واقع در زیدی بخش 2 کاشان
21(رای شماره 140160302034004776 هیأت دوم0 ابوالفضل مزرعتی حسن 
آبادی فرزندماشااله بشماره شناسنامه 0 صادره ازکاشان به شماره ملی 1250246342 
–  سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه بمساحت92/75 متر مربع بشماره10743 

فرعی مجزی از 319 فرعی از پالک11- اصلی واقع در زیدی بخش 2 کاشان
22(رای شماره 140160302034004775 هیأت دوم0 فاطمه  زارع فرزندمحمد رضا 
بشماره شناسنامه 0 صادره ازکاشان به شماره ملی 1250573114 –  سه دانگ مشاع 
از  ششدانگ یکباب خانه بمساحت92/75 متر مربع بشماره10743 فرعی مجزی از 

319 فرعی از پالک11- اصلی واقع در زیدی بخش 2 کاشان
23 (رای شماره 140160302034006872 هیأت اول0 معصومه حرمتی فرزندعلی 
 بشماره شناســنامه 23 صادره ازآران و بیدگل به شــماره ملی 6199504917 – 
 سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه بمساحت110/51 متر مربع بشماره10745 

فرعی مجزی از 623 فرعی از پالک11- اصلی واقع در زیدی بخش 2 کاشان
24(رای شــماره 140160302034006871 هیأت اول0حســین فریدیان آرانی  
فرزند محمد بشــماره شناســنامه 7568 صــادره ازآران و بیدگل به شــماره ملی 
6199115651 –  سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه بمساحت110/51 متر 
مربع بشماره10745 فرعی مجزی از 623 فرعی از پالک11- اصلی واقع در زیدی 

بخش 2 کاشان
25(رای شماره 140160302034000522 هیأت اول0 سید رضا سعادتدار قمصری 
فرزند سید محمد بشماره شناسنامه 35 صادره از کاشان به شماره ملی 1261988078 
– ششــدانگ قطعه زمین محصور مشتمل بر اعیان بمســاحت276/57متر مربع 
بشماره6504 فرعی مجزی از 363 فرعی از پالک 13- اصلی واقع دردشت حکیم 

بخش 2 کاشان
26(رای شماره 140160302034006579 هیأت دوم0 زهرا فرجی ارمکی فرزند 
محرم بشماره شناســنامه 1897 صادره از کاشان به شــماره ملی 1260631168 
–  ششدانگ یکبابخانه بمساحت141/5 متر مربع بشماره6506 فرعی مجزی از 331 

فرعی از پالک 13- اصلی واقع دردشت حکیم بخش 2 کاشان
27(رای شماره 140160302034005202 هیأت دوم0 مرضیه عبدالرحیمی مرقی 
فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه 56 صادره از کاشان به شماره ملی 1262990319 
–  ششدانگ یکبابخانه بمســاحت83/20 متر مربع بشماره6507 فرعی مجزی از 

5803 فرعی از پالک 13- اصلی واقع دردشت حکیم بخش 2 کاشان
28(رای شــماره 140160302034004951 هیــأت دوم0 وحیــد پیــل هوائی 
فرزندصبری بشماره شناسنامه 85 صادره از کرج به شــماره ملی 0322280869 
–  ششدانگ قطعه زمین محصورمشــتمل بر اعیان بمســاحت63/25 متر مربع 
بشماره6508 فرعی مجزی از 167 فرعی از پالک 13- اصلی واقع دردشت حکیم 

بخش 2 کاشان
29(رای شــماره 140160302034005782 هیأت دوم0 لطیفــه رحیمی فرزند 
رجبعلی بشماره شناســنامه 40625 صادره از کاشان به شماره ملی 1260396290 
–  ششدانگ یکباب مغازه بمساحت49/48 متر مربع بشماره6509 فرعی مجزی از 

644 فرعی از پالک 13- اصلی واقع دردشت حکیم بخش 2 کاشان
30(رای شــماره 140160302034006727 هیأت اول0 مصطفی صادقی فرزند 
عباس بشماره شناســنامه 32 صادره از کاشان به شــماره ملی 1262304865 –  
ششدانگ یکبابخانه بمساحت258/88 متر مربع بشماره6511 فرعی مجزی از 306 

فرعی از پالک 13- اصلی واقع دردشت حکیم بخش 2 کاشان
31(رای شــماره 140160302034007271 هیأت اول0 احسان اله طلوعی فرزند 
آقا احمد بشماره شناســنامه 343 صادره از کاشان به شــماره ملی 1261152263 
–  ششدانگ قسمتی از یکبابخانه بمســاحت168/5 متر مربع بشماره743 فرعی 
مجزی از 180/178 فرعی و باقیمانده 92 فرعی از پالک 14- اصلی واقع درمهذب 

آباد بخش 2 کاشان
32(رای شــماره 140160302034001822 هیــأت اول0 محمــد رضا مبینی 
فرزند محمود بشماره شناسنامه 0 صادره از کاشــان به شماره ملی 1250372755 
– ششدانگ یکبابخانه بمســاحت160متر مربع بشــماره26614 فرعی از پالک 

15- اصلی واقع درناجی آباد بخش 2 کاشان
33(رای شماره 140160302034004053 هیأت اول0 زهرا رحیمی فرزند محمد 
علی بشماره شناسنامه 13199 صادره از کاشــان به شماره ملی 1263444474 – 
ششدانگ یکبابخانه بمساحت133/50متر مربع بشــماره26615 فرعی مجزی از 

7974 فرعی  از پالک 15- اصلی واقع درناجی آباد بخش 2 کاشان
34(رای شــماره 140160302034004604 هیأت اول0 زهرا عظیمی حسکوئی 
فرزند احمد بشماره شناسنامه 220 صادره از کاشان به شماره ملی 1263608493 – 
ششدانگ یکبابخانه و باغچه بمساحت289 متر مربع بشماره26616 فرعی مجزی از 

13068 فرعی  از پالک 15- اصلی واقع درناجی آباد بخش 2 کاشان
35(رای شماره 140160302034004988 هیأت اول0 حسین اسدی فرزند محمد 
بشماره شناسنامه 1967 صادره از کاشان به شماره ملی 1263497764 – ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت62/99 متر مربع بشماره26617 فرعی مجزی از 2086 فرعی  از 

پالک 15- اصلی واقع درناجی آباد بخش 2 کاشان
36(رای شــماره 140160302034005398 هیــأت اول0 محمد مهدی میراثی 
فرزند حسین بشماره شناســنامه 107 صادره از بابل به شماره ملی 2062889607 
– ششدانگ یکبابخانه بمساحت159/34 متر مربع بشماره26618 فرعی  از پالک 

15- اصلی واقع درناجی آباد بخش 2 کاشان
37(رای شــماره 140160302034004967 هیأت اول0 اصغر حمیدی فرد فرزند 
 محمد بشماره شناسنامه 917 صادره از کاشان به شــماره ملی 1261797876 –  
سه دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه بمساحت114 متر مربع بشماره26619 فرعی 

مجزی از 2839 فرعی  از پالک 15- اصلی واقع درناجی آباد بخش 2 کاشان 
 38(رای شــماره 140160302034004966 هیــأت اول0 معصومــه حاجــی 
جعفری فرزند خسرو بشــماره شناسنامه 49027 صادره از کاشــان به شماره ملی 
1260480305 –  سه دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه بمساحت114 متر مربع 
 بشماره26619 فرعی  مجزی از 2839 فرعی  از پالک 15- اصلی واقع درناجی آباد

 بخش 2 کاشان
39(رای شماره 140160302034005118 هیأت دوم0 عباس زادمهر فرزند رجبعلی 
بشماره شناسنامه 190 صادره از کاشان به شماره ملی 1262199786 –  سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکبابخانه بمساحت98 متر مربع بشماره26620 فرعی مجزی از 

2839 فرعی از پالک 15- اصلی واقع درناجی آباد بخش 2 کاشان
40(رای شماره 140160302034005117 هیأت دوم0 توران عاصمی فرد فرزند 
 عبداله بشماره شناســنامه 38 صادره از کاشان به شــماره ملی 1261689968 –  
سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت98 متر مربع بشماره26620 
 فرعــی مجــزی از 2839 فرعــی از پــالک 15- اصلــی واقــع درناجــی آباد

 بخش 2 کاشان
41(رای شماره 140160302034004983 هیأت اول0 سید محمد رضا خادم فرزند 
سید احمد بشماره شناسنامه 753 صادره از کاشــان به شماره ملی 1261720970 
–  ششدانگ یکباب انباری بمساحت43/31متر مربع بشماره26621 فرعی از پالک 

15- اصلی واقع درناجی آباد بخش 2 کاشان
42(رای شــماره 140160302034005528 هیــأت اول0 مهــدی موســوی 
فرزند محمد رضا بشــماره شناســنامه 10521 صادره از کاشــان به شــماره ملی 
1263417701 –  ششدانگ قطعه زمین محصور مشتمل بر اعیان بمساحت164 
 متر مربــع بشــماره26622 فرعــی از پــالک 15- اصلــی واقع درناجــی آباد 

بخش 2 کاشان
43(رای شماره 140160302034004619 هیأت اول0 محمد رضا حسینی مفرد 
فرزند ماشااله بشماره شناسنامه 0 صادره از کاشــان به شماره ملی 1250115663 
–  سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه بمساحت109 متر مربع بشماره26623 

فرعی از پالک 15- اصلی واقع درناجی آباد بخش 2 کاشان
44(رای شــماره 140160302034004620 هیأت اول0 الهه برخورداریون فرزند 
 رحمت اله بشماره شناسنامه 0 صادره از کاشان به شــماره ملی 1250247152 –

  سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه بمساحت109 متر مربع بشماره26623 فرعی 
از پالک 15- اصلی واقع درناجی آباد بخش 2 کاشان

45(رای شــماره 140160302034004593 هیأت اول0 مجید باقری فرزند ناصر 
بشماره شناسنامه 1002صادره از کاشان به شماره ملی 1261847644 –  سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکبابخانه بمساحت171/7 متر مربع )تشکیل شده از شماره های 

9881 و21945 فرعی از پالکهای 11و15 اصلی (بشــماره26624 فرعی از پالک 
15- اصلی واقع درناجی آباد بخش 2 کاشان

46(رای شماره 140160302034004592 هیأت اول0 شهربانو زارع فرزند حسین 
بشماره شناسنامه 1487صادره از کاشان به شماره ملی 1261836650 –  سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکبابخانه بمساحت171/7 متر مربع )تشکیل شده از شماره های 
9881و21945 فرعی از پالکهای 11و15 اصلی (بشــماره26624 فرعی از پالک 

15- اصلی واقع درناجی آباد بخش 2 کاشان
47(رای شــماره 140160302034005397 هیأت اول0 هانیه ســرکار پور فینی 
فرزند محمد آقا بشماره شناسنامه 0 صادره از کاشان به شماره ملی 1250712327 
–  ششدانگ قسمتی ازیکباب گلخانه با کاربری کشاورزی بمساحت12555/52 متر 

مربع بشماره26625 فرعی از پالک 15- اصلی واقع درناجی آباد بخش 2 کاشان
48(رای شماره 140160302034004042 هیأت اول0 ایلیا شاه باالئی فرزند احمد 
بشماره شناسنامه 0 صادره از کاشان به شــماره ملی 1250690439 –  ششدانگ 
یکباب ساختمان بمســاحت197/65 متر مربع بشماره26626 فرعی از پالک 15- 

اصلی واقع درناجی آباد بخش 2 کاشان
49(رای شــماره 140160302034004586 هیأت اول0 محترم یونجه کارفرزند 
احمد بشماره شناســنامه 50893 صادره از کاشان به شــماره ملی 1260498956 
–  ششدانگ یکباب حصار بمساحت74/4 متر مربع بشماره26641 فرعی از پالک 

15- اصلی واقع درناجی آباد بخش 2 کاشان
50(رای شــماره 140160302034004981 هیأت اول0 محمد خادم جعفر آبادی 
فرزند حسین بشماره شناسنامه 3 صادره از کاشــان به شماره ملی 1263268048 
–  ششدانگ یکبابخانه بمساحت157/84 متر مربع بشماره26642 فرعی از پالک 

15- اصلی واقع درناجی آباد بخش 2 کاشان
51(رای شماره 140160302034004617 هیأت اول0 مهدی ظهیر کاشانی فرزند 
حسین آقا بشماره شناسنامه 439 صادره از کاشــان به شماره ملی 1261660099 
–  ششدانگ یکبابخانه بمساحت100متر مربع بشماره26643 فرعی مجزی از 6007 

فرعی از پالک 15- اصلی واقع درناجی آباد بخش 2 کاشان
52(رای شــماره 140160302034005487 هیأت دوم0 حســین ایزدی منفرد 
فرزند احمد بشماره شناسنامه 1518 صادره از کاشان به شماره ملی 1262389453 
–  ششدانگ یکبابخانه بمســاحت249متر مربع بشــماره26648 فرعی از پالک 

15- اصلی واقع درناجی آباد بخش 2 کاشان
53(رای شــماره 140160302034004597 هیأت اول0 علی آقا طاحونه نشلجی 
فرزندغالمرضا بشماره شناسنامه 977 صادره از کاشان به شماره ملی 1261112040 
–  ششدانگ یکباب ساختمان مسکونی بمساحت172/65متر مربع بشماره26649 

فرعی از پالک 15- اصلی واقع درناجی آباد بخش 2 کاشان
54(رای شــماره 140160302034006837 هیــأت اول0 مصطفی راحتی فرزند 
اسماعیل بشماره شناســنامه 6670 صادره از کاشان به شماره ملی 1260573151 
–  ششــدانگ قطعه زمین محصور مشتمل بر اعیان بمســاحت186/47متر مربع 

بشماره26650 فرعی از پالک 15- اصلی واقع درناجی آباد بخش 2 کاشان
55(رای شماره 140160302034005443 هیأت اول0 امیر حسین رهی فرزند اصغر 
بشماره شناسنامه 15844 صادره از کاشان به شماره ملی 1263470920 –  ششدانگ 
قطعه زمین محصور مشتمل بر بنا بمساحت141/5متر مربع بشماره26651 فرعی از 

پالک 15- اصلی واقع درناجی آباد بخش 2 کاشان
56(رای شــماره 140160302034004043 هیأت اول0 غالمرضا صفاری فرزند 
حسین علی بشماره شناسنامه 214 صادره از کاشان به شماره ملی 1262226066 
–  ششــدانگ یکبابخانه بمساحت152 متر مربع بشــماره26656 فرعی از پالک 

15- اصلی واقع درناجی آباد بخش 2 کاشان
57(رای شــماره 140160302034007261 هیأت اول0 اعظم السادات پناه پور 
فرزند علی بشماره شناســنامه 430 صادره از تهران به شماره ملی 0052609936 
–  ششــدانگ قطعه زمین محصور مشتمل بر اعیان بمســاحت165/60 متر مربع 

بشماره26667 فرعی از پالک 15- اصلی واقع درناجی آباد بخش 2 کاشان
58(رای شــماره 140160302034006428 هیأت اول0لیال صادقی فرزند حیدر 
بشماره شناسنامه 532 صادره از کاشان به شماره ملی 1261881788 –  سه دانگ 
مشاع ازششدانگ قطعه زمین محصور مشتمل بر اعیان بمساحت110/31 متر مربع 

بشماره26668 فرعی از پالک 15- اصلی واقع درناجی آباد بخش 2 کاشان
59(رای شماره 140160302034006429 هیأت اول0 نرجس شیر خدائی کاشانی 
فرزند اکبر بشماره شناسنامه 4585 صادره از کاشان به شماره ملی 1262117471 –  
سه دانگ مشاع ازششدانگ قطعه زمین محصور مشتمل بر اعیان بمساحت 110/31 
متر مربع بشماره26668 فرعی از پالک 15- اصلی واقع درناجی آباد بخش 2 کاشان

60(رای شــماره 140160302034006864 هیأت اول0 عباس محمودی فینی 
فرزند جواد بشماره شناسنامه 13 صادره از کاشان به شــماره ملی 1262987040 
–  ششدانگ قطعه زمین محصور مشتمل بر اعیان بمســاحت 751/62 متر مربع 

بشماره26669 فرعی از پالک 15- اصلی واقع درناجی آباد بخش 2 کاشان
61(رای شــماره 140160302034007761 هیأت اول0 حمید رضا عنایتی فرزند 
حسین بشــماره شناســنامه 0 صادره از کاشان به شــماره ملی 1250325374 –  
ششدانگ قطعه زمین مشتمل بر اعیان بمساحت 116/71 متر مربع بشماره26670 

فرعی از پالک 15- اصلی واقع درناجی آباد بخش 2 کاشان
62(رای شــماره 140160302034004455 هیــأت دوم0 امیر ســعادت فرزند 
غالمحسین بشماره شناسنامه 156 صادره از کاشان به شماره ملی 1263526985 – 
ششدانگ یکبابخانه بمساحت104/90متر مربع بشماره7592 فرعی مجزی از 361 

فرعی از پالک 23- اصلی واقع دردرب فین بخش 2 کاشان
63(رای شماره 140160302034004934 هیأت دوم0 شهربانو بخشی مفرد کاشی 
فرزند رجب بشماره شناسنامه 659 صادره از کاشان به شماره ملی 1261589238 
– ششــدانگ قطعه زمین محصور مشتمل بر اعیان بمســاحت165/95 متر مربع 
بشــماره7595 فرعی مجزی از 2771 فرعی از پالک 23- اصلی واقع دردرب فین 

بخش 2 کاشان
64(رای شــماره 140160302034004997 هیأت اول0 حســن عامری صفی 
آبادی فرزند محمد بشــماره شناســنامه 76 صادره از اردســتان به شــماره ملی 
1189148692 – دو دانگ و نیم مشاع ازششــدانگ یکبابخانه بمساحت188 متر 
 مربع بشماره7597 فرعی مجزی از 249 فرعی از پالک 23- اصلی واقع دردرب فین

 بخش 2 کاشان
65(رای شــماره 140160302034004994 هیــأت اول0 رضــا عامری فرزند 
حسن بشماره شناســنامه 6336 صادره از کاشان به شــماره ملی 1260569799 
– یک ســوم دانگ مشــاع ازششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت188 متر مربع 
 بشــماره7597 فرعی مجزی از 249 فرعی از پالک 23- اصلی واقع دردرب فین

 بخش 2 کاشان
66(رای شــماره 140160302034004996هیأت اول0 حمید رضا  عامری فرزند 
حسن بشماره شناسنامه 8513 صادره از کاشان به شماره ملی 1260591468 – یک 
سوم دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه بمساحت188 متر مربع بشماره7597 فرعی 

مجزی از 249 فرعی از پالک 23- اصلی واقع دردرب فین بخش 2 کاشان
67(رای شــماره 140160302034004993 هیــأت اول0 اعظــم عامری صفی 
آبادی فرزند حســن بشماره شناســنامه 47941  صادره از کاشــان به شماره ملی 
1260469522 – یک ششم دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه بمساحت188 متر 
 مربع بشماره7597 فرعی مجزی از 249 فرعی از پالک 23- اصلی واقع دردرب فین

 بخش 2 کاشان
68(رای شماره 140160302034004992 هیأت اول0 فاطمه عامری صفی آبادی 
فرزند حسن بشماره شناسنامه 457  صادره از کاشان به شماره ملی 1261922743 
–  دو دانگ و یک ششم دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه بمساحت188 متر مربع 
بشــماره7597 فرعی مجزی از 249 فرعی از پالک 23- اصلی واقع دردرب فین 

بخش 2 کاشان
69(رای شــماره 140160302034007043 هیأت اول0 معصومه عامری فرزند 
 حسن بشماره شناسنامه 605  صادره از کاشان به شــماره ملی 1261936388 –  
یک ششم دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه بمساحت188 متر مربع بشماره7597 

فرعی مجزی از 249 فرعی از پالک 23- اصلی واقع دردرب فین بخش 2 کاشان
70(رای شــماره 140160302034004991 هیأت اول0 مهــدی عامری فرزند 
 حسن بشماره شناسنامه 49569  صادره از کاشان به شماره ملی 1260485749 –  
یک سوم دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه بمساحت188 متر مربع بشماره7597 

فرعی مجزی از 249 فرعی از پالک 23- اصلی واقع دردرب فین بخش 2 کاشان
71(رای شماره 140160302034005788 هیأت اول0 فاطمه تنباکوکار فرزند غالم 
بشماره شناسنامه 301 صادره از کاشان به شماره ملی 1262226937 – ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت260/55 متر مربع بشماره7599 فرعی مجزی از 3593 فرعی از 

پالک 23- اصلی واقع دردرب فین بخش 2 کاشان
72(رای شماره 140160302034007267 هیأت اول0 حسن پایه دار فرزند محمد 
بشماره شناسنامه 694 صادره از کاشان به شماره ملی 1261631935 –  سه دانگ 
مشاع از ششدانگ قطعه زمین محصور مشتمل بر اعیان  بمساحت188/41 متر مربع 
بشــماره7608 فرعی مجزی از 361 فرعی از پالک 23- اصلی واقع دردرب فین 

بخش 2 کاشان
73(رای شــماره 140160302034007266هیــأت اول0 فرینوش فیاض فرزند 
 محمد بشــماره شناســنامه 0 صادره از کاشان به شــماره ملی 1250401208 –  
سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین محصور مشتمل بر اعیان  بمساحت188/41 
متر مربع بشماره7608 فرعی مجزی از 361 فرعی از پالک 23- اصلی واقع دردرب 

فین بخش 2 کاشان
74(رای شماره 140160302034004971هیأت اول0 محمد علی بخشی کاشی 
فرزند رضا بشماره شناسنامه 255 صادره از کاشــان به شماره ملی 1261692136 
–  سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه بمساحت30/50 متر مربع بشماره7609 

فرعی مجزی از 33 فرعی از پالک 23- اصلی واقع دردرب فین بخش 2 کاشان
75(رای شماره 140160302034004970هیأت اول0 مریم بخشی کاشی فرزند 
 رضا بشماره شناسنامه 49895 صادره از کاشــان به شماره ملی 1260489000 –  
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه بمساحت30/50 متر مربع بشماره7609 

فرعی مجزی از 33 فرعی از پالک 23- اصلی واقع دردرب فین بخش 2 کاشان
76(رای شماره 140160302034004979هیأت اول0 محمد علی بخشی کاشی 
فرزند رضا بشماره شناسنامه 255 صادره از کاشــان به شماره ملی 1261692136 
–  سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه بمساحت144/40 متر مربع بشماره7610 

فرعی مجزی از 33 فرعی از پالک 23- اصلی واقع دردرب فین بخش 2 کاشان
77(رای شماره 140160302034004980هیأت اول0 مریم بخشی کاشی فرزند 
 رضا بشماره شناسنامه 49895 صادره از کاشــان به شماره ملی 1260489000 – 
 سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه بمساحت144/40 متر مربع بشماره7610 

فرعی مجزی از 33 فرعی از پالک 23- اصلی واقع دردرب فین بخش 2 کاشان
78(رای شماره 140160302034005445 هیأت اول0 نرجس حیدر پور فرزند احمد 
بشماره شناسنامه 41058 صادره از کاشان به شماره ملی 1260400662 –  ششدانگ 
قسمتی ازیکبابخانه بمساحت219/97 متر مربع بشماره7613 فرعی مجزی از 3716 

فرعی از پالک 23- اصلی واقع دردرب فین بخش 2 کاشان
79(رای شماره 140160302034004587 هیأت اول0 محمد مهدی آقائی فرزند 
ناصر بشماره شناســنامه 42807 صادره از کاشان به شــماره ملی 1260418138 
–  ششــدانگ یکباب  کارگاه با کاربری کشاورزی بمســاحت930/03 متر مربع 
بشــماره1611 فرعی مجزی از 9و10 فرعی از پالک 24- اصلــی واقع دردیزچه 

بخش 2 کاشان
80(رای شماره 140160302034004401 هیأت اول0 حمیدرضاآقائی فرزند ناصر 
بشماره شناسنامه 3585 صادره از کاشان به شماره ملی 1262064211 –  ششدانگ 
یکباب  کارگاه با کاربری کشاورزی بمساحت405/59 متر مربع بشماره1612 فرعی 

مجزی از 9 فرعی از پالک 24- اصلی واقع دردیزچه بخش 2 کاشان
81(رای شــماره 140160302034006823هیأت دوم0 ابوالفضل هاشــم زاده 
فرزند حسین بشماره شناسنامه 19 صادره از کاشان به شماره ملی 1263007554 
–  ششدانگ یکباب  ساختمان بمساحت53/55 متر مربع بشماره1613 فرعی مجزی 

از 289 فرعی از پالک 24- اصلی واقع دردیزچه بخش 2 کاشان
82(رای شماره 140160302034006822هیأت دوم0 طاهره آرانی دیزچه فرزند 
قاسم بشماره شناسنامه 6 صادره از کاشان به شماره ملی 1262835399 –  ششدانگ 
یکباب  ساختمان بمساحت52/50 متر مربع بشماره1614 فرعی مجزی از 289 فرعی 

از پالک 24- اصلی واقع دردیزچه بخش 2 کاشان
83(رای شماره 140160302034005432 هیأت اول0 هانا کاشانیان فرزند محمد 
رضا بشماره شناسنامه 0 صادره از تهران به شماره ملی 0253557275 –  ششدانگ 
قطعه زمین محصور مشتمل بر اعیان باستثناء ثمن اعیانی بمساحت194/19متر مربع 
بشماره13033 فرعی مجزی از 135 فرعی از پالک 33- اصلی واقع در فین کوچک 

بخش 2 کاشان
84(رای شماره 140160302034005435 هیأت اول0 هانا کاشانیان فرزند محمد 
رضا بشماره شناسنامه 0 صادره از تهران به شماره ملی 0253557275 –  ششدانگ 
قطعه زمین محصور مشتمل بر اعیان باستثناء ثمن اعیانی بمساحت194/66متر مربع 
بشماره13034 فرعی مجزی از 135 فرعی از پالک 33- اصلی واقع در فین کوچک 

بخش 2 کاشان
85(رای شماره 140160302034005124هیأت اول0 مریم ابراهیمی فینی فرزند 
ابراهیم بشماره شناسنامه 3570 صادره از کاشان به شماره ملی 1261011988 –  
ششدانگ چهار دیواری  مشتمل بر اعیان بمساحت309/30متر مربع بشماره13035 
فرعی مجزی از 232 فرعی از پالک 33- اصلی واقع در فین کوچک بخش 2 کاشان

86(رای شــماره 140160302034004618هیــأت اول0 علیرضا مســتوفی نیا 
فرزندمرتضی بشماره شناسنامه 0 صادره از کاشــان به شماره ملی 1250096294 
–  ششدانگ یکبابخانه و باغچه بمساحت288/59متر مربع بشماره13040 فرعی 

مجزی از 945 فرعی از پالک 33- اصلی واقع در فین کوچک بخش 2 کاشان
87(رای شــماره 140160302034005679هیأت اول0 حمید رضا دهقان فینی 
فرزند محمد رضا بشماره شناسنامه 0 صادره از کاشان به شماره ملی 1250226805 
–  ششــدانگ یکباب ســاختمان بمســاحت187/95متر مربع بشــماره13041 
 فرعــی مجــزی از 12009 فرعی از پــالک 33- اصلــی واقــع در فین کوچک 

بخش 2 کاشان
88(رای شــماره 140160302034005245هیــأت دوم0 مصطفــی طحــان 
قزاآنی فرزند محمد بشــماره شناســنامه 1379 صادره از کاشــان به شماره ملی 
1261914600 –  ششدانگ یکباب ساختمان نیمه ساز بمساحت170/10متر مربع 
 بشماره13051 فرعی مجزی از 1993 فرعی از پالک 33- اصلی واقع در فین کوچک

 بخش 2 کاشان
89(رای شــماره 140160302034006865هیأت دوم0 الهام حسن بیکی فرزند 
اسداله بشماره شناســنامه 3616 صادره از کاشان به شــماره ملی 1262064521 
–  ششدانگ یکباب ساختمان نیمه ساز بمساحت198/24متر مربع بشماره13053 
 فرعــی مجــزی از 661 فرعــی از پــالک 33- اصلــی واقع در فیــن کوچک

 بخش 2 کاشان
90(رای شــماره 140160302034005097هیأت اول0 محســن مسگر شهری 
فرزند محمد بشماره شناسنامه 55 صادره از نطنز به شــماره ملی 1239515855 
–  ششدانگ قطعه زمین محصور مشــتمل بر اعیان بمساحت1206/89 متر مربع 
بشماره13055 فرعی مجزی از 11 فرعی از پالک 33- اصلی واقع در فین کوچک 

بخش 2 کاشان
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91(رای شماره 140160302034004961هیأت اول0 محمد حسین روح اله فرزند 
علی آقا بشماره شناسنامه 13854 صادره از کاشان به شماره ملی 1263451020 
–  ششدانگ یکبابخانه بمساحت181/15 متر مربع بشماره13056 فرعی مجزی از 

113 فرعی از پالک 33- اصلی واقع در فین کوچک بخش 2 کاشان
92(رای شماره 140160302034006845هیأت اول0 طیبه معظم نیا فرزند حسین 
بشماره شناسنامه 154 صادره از کاشان به شماره ملی 1262988489 –  ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت200/65 متر مربع بشماره13058 فرعی مجزی از 1154 فرعی 

از پالک 33- اصلی واقع در فین کوچک بخش 2 کاشان
93(رای شــماره 140160302034008273هیأت اول0 رحیــم نصیرزاده ویدجا 
فرزند غالم علی بشماره شناسنامه 4 صادره از کاشان به شماره ملی 1262920027 
–  ششدانگ قطعه زمین محصور مشتمل بر اعیان بمســاحت282/85 متر مربع 
بشــماره13059 فرعی مجزی از 2152 فرعی از پــالک 33- اصلی واقع در فین 

کوچک بخش 2 کاشان
94(رای شــماره 140160302034004935 هیــأت اول0 محمــد فرامــرزی 
فرزندحسینعلی بشماره شناسنامه 49 صادره از کاشان به شماره ملی 1262893275 
– ششدانگ یکبابخانه بمساحت286/79متر مربع بشماره8384 فرعی مجزی از 

178 فرعی از پالک 34- اصلی واقع در فین بزرگ بخش 2 کاشان
95(رای شماره 140160302034005394 هیأت اول0 حمید شاداب فرزندعباس 
بشــماره شناســنامه 10634 صادره از کاشان به شــماره ملی 1263418831 – 
ششدانگ یکبابخانه بمساحت173/60 متر مربع بشــماره8385 فرعی مجزی از 

1592و1596 فرعی از پالک 34- اصلی واقع در فین بزرگ بخش 2 کاشان
96(رای شــماره 140160302034004499 هیــأت دوم0 فاطمــه الســادات 
ذاکری فرزند سید رضا بشماره شناســنامه 50987 صادره از کاشان به شماره ملی 
1260499881 – ششــدانگ یکدرب باغچه و ســاختمان با کاربری کشاورزی 
بمســاحت843 متر مربع بشــماره8386 فرعی مجــزی از 1008 فرعی از پالک 

34- اصلی واقع در فین بزرگ بخش 2 کاشان
97(رای شماره 140160302034005456 هیأت اول0 زهرا موحد پور فرزندعلی 
محمد بشماره شناسنامه 182 صادره از کاشان به شــماره ملی 1261811518 – 
ششــدانگ یکبابخانه و باغچه با کاربری کشاورزی بمســاحت256/84 متر مربع 
بشماره8387 فرعی مجزی از 7660 فرعی از پالک 34- اصلی واقع در فین بزرگ 

بخش 2 کاشان
98(رای شماره 140160302034004615 هیأت اول0 مریم اخترفرزنداکبربشماره 
شناسنامه 1874 صادره از شــوش به شــماره ملی 5269593955 – ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت170/70 متر مربع بشماره8388 فرعی مجزی از 3823 فرعی 

از پالک 34- اصلی واقع در فین بزرگ بخش 2 کاشان
99(رای شماره 140160302034004616 هیأت اول0 رضا چکبر مفرد فرزند خلیل 
بشماره شناسنامه 1382 صادره از کاشان به شماره ملی 1262085497 – ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت181/30 متر مربع بشماره8389 فرعی مجزی از 3823 فرعی 

از پالک 34- اصلی واقع در فین بزرگ بخش 2 کاشان
100(رای شماره 140160302034005440 هیأت اول0 رضاگندمی فرزند حسین 
بشماره شناسنامه 2 صادره از کاشان به شــماره ملی 1262852684 – ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت123/38 متر مربع بشماره8390 فرعی مجزی از 584 فرعی از 

پالک 34- اصلی واقع در فین بزرگ بخش 2 کاشان
101(رای شماره 140160302034004945 هیأت اول0 ام البنین حسنی ورکانی  
 فرزند عباس بشماره شناسنامه 6 صادره از کاشان به شماره ملی 1263644512 –
 سه دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه بمساحت150/57 متر مربع بشماره8391 
فرعی مجزی از 7798 فرعی از پالک 34- اصلی واقع در فین بزرگ بخش 2 کاشان
102(رای شــماره 140160302034004944 هیــأت اول0 عطیه برزگرورکانی  
 فرزند حسن بشماره شناسنامه 0 صادره از کاشان به شماره ملی 1250561401 – 
سه دانگ مشاع ازششــدانگ یکبابخانه بمساحت150/57 متر مربع بشماره8391 
 فرعــی مجــزی از 7798 فرعــی از پــالک 34- اصلــی واقع در فیــن بزرگ

 بخش 2 کاشان
103(رای شــماره 140160302034004964 هیأت اول0 محســن میرزا آقائی 
فردفرزند علی بشماره شناسنامه 933 صادره از کاشان به شماره ملی 1261997050 
– ششدانگ یکبابخانه بمساحت153/45 متر مربع بشماره8393 فرعی مجزی از 

1599 فرعی از پالک 34- اصلی واقع در فین بزرگ بخش 2 کاشان
104(رای شــماره 140160302034005442 هیأت دوم0 حســین خالق فرزند 
رمضان بشماره شناســنامه 123 صادره از کاشان به شــماره ملی 1262731399 
–  ششدانگ یکبابخانه بمساحت325/22 متر مربع بشماره8396 فرعی مجزی از 

979 فرعی از پالک 34- اصلی واقع در فین بزرگ بخش 2 کاشان
 105(رای شماره 140160302034007774 هیأت اول0 سید علی مومنی فرزند
 سید محمد بشماره شناســنامه 23 صادره از کاشان به شماره ملی 1262867886 
–  91/60 سهم مشاع از1058 سهم ازششدانگ یکبابخانه و باغچه بمساحت1058 
متر مربع بشماره8397 فرعی مجزی از 294و295 فرعی از پالک 34- اصلی واقع 

در فین بزرگ بخش 2 کاشان
106(رای شماره 140160302034007775 هیأت اول0 سید محمود مومنی فرزند 
سید محمد بشماره شناسنامه 40 صادره از کاشــان به شماره ملی 1262801443 
–  91/60 سهم مشاع از1058 سهم ازششدانگ یکبابخانه و باغچه بمساحت1058 
متر مربع بشماره8397 فرعی مجزی از 294و295 فرعی از پالک 34- اصلی واقع 

در فین بزرگ بخش 2 کاشان
107(رای شماره 140160302034007772 هیأت اول0 سید محمد جعفر مومنی 
فینی فرزند سید محمد بشــماره شناسنامه 827 صادره از کاشــان به شماره ملی 
1262296951 –  91/60 سهم مشاع از1058 سهم ازششدانگ یکبابخانه و باغچه 
بمساحت1058 متر مربع بشماره8397 فرعی مجزی از 294و295 فرعی از پالک 

34- اصلی واقع در فین بزرگ بخش 2 کاشان
108(رای شماره 140160302034007773 هیأت اول0 افسرمومنی فینی فرزند 
سید محمد بشماره شناسنامه 38426 صادره از کاشان به شماره ملی 1260374270 
–  45/80 سهم مشاع از1058 سهم ازششدانگ یکبابخانه و باغچه بمساحت1058 
متر مربع بشماره8397 فرعی مجزی از 294و295 فرعی از پالک 34- اصلی واقع 

در فین بزرگ بخش 2 کاشان
109(رای شــماره 140160302034007776 هیأت اول0 فاطمه سادات مومنی 
فرزند سید محمد بشماره شناسنامه 8 صادره از کاشان به شماره ملی 1262898498 
–  45/80 سهم مشاع از1058 سهم ازششدانگ یکبابخانه و باغچه بمساحت1058 
متر مربع بشماره8397 فرعی مجزی از 294و295 فرعی از پالک 34- اصلی واقع 

در فین بزرگ بخش 2 کاشان
110(رای شماره 140160302034007779 هیأت اول0 سیده سحرمومنی فرزند 
سید محمود بشماره شناسنامه 97475 صادره از تهران به شماره ملی 0078437903 
–  300سهم مشاع از1058 سهم ازششدانگ یکبابخانه و باغچه بمساحت1058 
متر مربع بشماره8397 فرعی مجزی از 294و295 فرعی از پالک 34- اصلی واقع 

در فین بزرگ بخش 2 کاشان
111(رای شــماره 140160302034007777هیأت اول0 زهرا ســادات مومنی 
فینی فرزند ســید محمد بشماره شناســنامه 70 صادره از کاشــان به شماره ملی 
1262906318 –  45/80سهم مشاع از1058 سهم ازششدانگ یکبابخانه و باغچه 
بمساحت1058 متر مربع بشماره8397 فرعی مجزی از 294و295 فرعی از پالک 

34- اصلی واقع در فین بزرگ بخش 2 کاشان
112(رای شــماره 140160302034007778هیأت اول0 ام البنین مومنی فرزند 
سید محمد بشماره شناسنامه 77 صادره از کاشــان به شماره ملی 1262921023 
–  45/80سهم مشاع از1058 سهم ازششدانگ یکبابخانه و باغچه بمساحت1058 
متر مربع بشماره8397 فرعی مجزی از 294و295 فرعی از پالک 34- اصلی واقع 

در فین بزرگ بخش 2 کاشان
113(رای شــماره 140160302034007771هیــأت اول0 ســارا مومنی فرزند 
سیدمحمود بشماره شناسنامه 2676 صادره از تهران به شماره ملی 0074855883 
–  300 سهم مشاع از1058 سهم ازششدانگ یکبابخانه و باغچه بمساحت1058 
متر مربع بشماره8397 فرعی مجزی از 294و295 فرعی از پالک 34- اصلی واقع 

در فین بزرگ بخش 2 کاشان
114(رای شــماره 140160302034006721 هیأت اول0 ابوالفضل ملکی فرزند 
رمضان بشماره شناسنامه 58 صادره از کاشان به شــماره ملی 1262944015 – 
ششدانگ یکبابخانه و انباری بمساحت210/43متر مربع بشماره8398 فرعی مجزی 

از 5950 فرعی از پالک 34- اصلی واقع درفین بزرگ بخش 2 کاشان
115(رای شــماره 140160302034005399 هیأت اول0 عباس عباسی حسن 
آبادی فرزند رضا بشماره شناسنامه 6 صادره از کاشان به شماره ملی 1262948118 
– ششدانگ یکبابخانه بمساحت334/83متر مربع بشماره2182 فرعی مجزی از 

1414 فرعی از پالک 40- اصلی واقع درحسن آباد بخش 2 کاشان
116(رای شــماره 140160302034005122 هیأت اول0 محمد علی جعفرزاده 
فرزند رضا بشماره شناسنامه 13955 صادره از کاشان به شماره ملی 1263452035 
– ششدانگ یکباب کارگاه بمساحت141/60متر مربع بشماره2183 فرعی مجزی 

از 462 فرعی از پالک 40- اصلی واقع درحسن آباد بخش 2 کاشان
117(رای شــماره 140160302034006986 هیأت دوم0 ماشــااله حسین زاده 
فرزند حسن بشماره شناسنامه 968 صادره از کاشان به شماره ملی 1260952118 
– ششدانگ یکدرب باغ محصور مشــتمل بر خانه و مغازه بمساحت1575/71متر 
مربع بشماره2184 فرعی مجزی از 185 فرعی از پالک 40- اصلی واقع درحسن 

آباد بخش 2 کاشان
118(رای شــماره 140160302034006862 هیــأت دوم0اســماعیل عبداله 
زاده حســن آبادی فرزند محمد بشــماره شناســنامه 0 صادره از کاشان به شماره 
ملی 1250625386 – ششــدانگ یکباب خانه نیمه سازبمســاحت111متر مربع 
بشماره2185 فرعی مجزی از 1326 فرعی از پالک 40- اصلی واقع درحسن آباد 

بخش 2 کاشان
119(رای شــماره 140160302034004962 هیأت اول0 احمد علیخانی قزاآنی 
فرزند اکبر بشماره شناسنامه 1058 صادره از کاشان به شماره ملی 1260774651 
– سه دانگ مشــاع ازششدانگ قســمتی ازیکبابخانه بمســاحت145 متر مربع 
 بشــماره7649 فرعی مجزی از 1418 فرعی از پالک 45- اصلــی واقع درلتحر

 بخش 2 کاشان
120(رای شــماره 140160302034004963 هیــأت اول0 نجمــه مقصودی 
قزاآنی فرزند حســین بشماره شناســنامه 1195صادره از کاشــان به شماره ملی 
1260776131 – سه دانگ مشاع ازششدانگ قسمتی ازیکبابخانه بمساحت145 
متر مربع بشــماره7649 فرعی مجزی از 1418 فرعی از پــالک 45- اصلی واقع 

درلتحر بخش 2 کاشان
121(رای شــماره 140160302034005683 هیــأت اول0 علــی رحمانی پور 
کامو فرزند قربانعلی  بشــماره شناســنامه 2149صادره از کاشــان به شماره ملی 
1260862496 – ششدانگ قطعه زمین محصور مشتمل بر اعیان بمساحت199/52 
متر مربع بشــماره7650 فرعی مجزی از 1453 فرعی از پــالک 45- اصلی واقع 

درلتحر بخش 2 کاشان
122(رای شماره 140160302034004588 هیأت اول0 حسین کباری فرزند جواد  
بشماره شناسنامه 44672صادره از کاشان به شــماره ملی 1260436780 – یک 
دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه بمساحت149/42 متر مربع بشماره7651 فرعی 

مجزی از 3081و3199 فرعی از پالک 45- اصلی واقع درلتحر بخش 2 کاشان
123(رای شــماره 140160302034004591 هیــأت اول0 فاطمه زهرا کباری 
فرزند حسین  بشماره شناســنامه 0صادره از کاشان به شماره ملی 1251226892 
– یک و نیم دانگ مشــاع از ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت149/42 متر مربع 
 بشماره7651 فرعی مجزی از 3081و3199 فرعی از پالک 45- اصلی واقع درلتحر

 بخش 2 کاشان
124(رای شماره 140160302034004590 هیأت اول0محمد کباری فرزند حسین  
بشماره شناسنامه 0صادره از کاشان به شماره ملی 1250787335 – یک و نیم دانگ 
مشاع از ششدانگ یکبابخانه بمساحت149/42 متر مربع بشماره7651 فرعی مجزی 

از 3081و3199 فرعی از پالک 45- اصلی واقع درلتحر بخش 2 کاشان
125(رای شماره 140160302034004589هیأت اول0حمید رضا کباری فرزند 
جواد  بشماره شناسنامه 1736 صادره از کاشــان به شماره ملی 1261964446 – 
دودانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه بمســاحت149/42 متر مربع بشماره7651 
فرعی مجزی از 3081و3199 فرعی از پالک 45- اصلــی واقع درلتحر بخش 2 

کاشان
126(رای شماره 140160302034013355هیأت اول0 محمد رضا علی عسکری 
فرزند حسین  بشماره شناسنامه 1637 صادره از کاشان به شماره ملی 1262390648 
– ششدانگ یکبابخانه بمساحت194/80 متر مربع بشماره7652 فرعی مجزی از 

432 فرعی از پالک 45- اصلی واقع درلتحر بخش 2 کاشان
127(رای شماره 140160302034005120هیأت اول0 حسن صادقی فرزند حبیب 
اله  بشماره شناسنامه 1170 صادره از کاشان به شماره ملی 1261942035 – سه 
دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه بمساحت184/85 متر مربع بشماره7653 فرعی 

مجزی از 1408 فرعی از پالک 45- اصلی واقع درلتحر  بخش 2 کاشان
128(رای شــماره 140160302034005119هیأت اول0 مرضیه صادقی فرزند 
قاسم بشماره شناســنامه 29 صادره از کاشان به شماره ملی 0579977072 – سه 
دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه بمساحت184/85 متر مربع بشماره7653 فرعی 

مجزی از 1408 فرعی از پالک 45- اصلی واقع درلتحر بخش 2 کاشان
129(رای شــماره 140160302034004989هیــأت اول0 رضا گندمی لتحری 
فرزند عزیزاله بشماره شناسنامه 0 صادره از کاشان به شماره ملی 1250031001 – 
ششدانگ یکبابخانه بمساحت163/02 متر مربع بشماره7654 فرعی مجزی از 309 

فرعی از پالک 45- اصلی واقع درلتحر بخش 2 کاشان
130(رای شــماره 140160302034015711هیأت اول0 مژگان افتخاری فرد 
 فرزند خلیل بشماره شناسنامه 0 صادره از کاشان به شماره ملی 1250349974 –
  سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه بمساحت135/15 متر مربع بشماره7656 

فرعی مجزی از 1341 فرعی از پالک 45- اصلی واقع درلتحر بخش 2 کاشان
131(رای شماره 140160302034015710هیأت اول0 رسول نوحه لتحری فرزند 
علی  بشماره شناسنامه 0 صادره از کاشان به شماره ملی 1250298849 –  سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکبابخانه بمساحت135/15 متر مربع بشماره7656 فرعی مجزی 

از 1341 فرعی از پالک 45- اصلی واقع درلتحر بخش 2 کاشان
132(رای شــماره 140160302034005438 هیأت اول0 محســن عظیمی خو 
فرزند سیف اله  بشماره شناسنامه 0صادره از کاشان به شماره ملی 1250033861 
– ششدانگ یکبابخانه بمســاحت170/75 متر مربع بشماره9709 فرعی از پالک 

49- اصلی واقع درصفی آباد بخش 2 کاشان
133(رای شــماره 140160302034003477 هیأت دوم0 مرضیه کشاورز علی 
آبادی فرزند محمد رضا بشماره شناسنامه 16276 صادره از کاشان به شماره ملی 
1263475248 – سه دانگ مشاع ازششــدانگ یکبابخانه بمساحت115/30 متر 
 مربع بشــماره15789 فرعی مجزی از 372 فرعی از پــالک 49- اصلی واقع در

صفی آباد بخش 2 کاشان
134(رای شــماره 140160302034003476 هیــأت دوم0 جــواد نجــاری 
قزاانی فرزند رمضان بشــماره شناســنامه 50369 صادره از کاشان به شماره ملی 
1260493725 – سه دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه بمساحت115/30 متر مربع 
 بشماره15789 فرعی مجزی از 372 فرعی از پالک 49- اصلی واقع درصفی آباد

 بخش 2 کاشان

135(رای شماره 140160302034006884 هیأت دوم0 سکینه قاسمی فرزند علی 
بشماره شناسنامه 17 صادره از کاشان به شماره ملی 1262447186 – ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت150/40 متر مربع بشماره15793 فرعی مجزی از 717 فرعی 

از پالک 49- اصلی واقع درصفی آباد بخش 2 کاشان
136(رای شــماره 140160302034006883 هیأت دوم0 محمد فالحی فرزند 
میرزاعلی بشماره شناسنامه 46602 صادره از کاشان به شماره ملی 1260456137 
– ششــدانگ زمین محصــور با بنــای احداثــی بمســاحت203/85 متر مربع 
 بشماره15794 فرعی مجزی از 717 فرعی از پالک 49- اصلی واقع درصفی آباد

 بخش 2 کاشان
137(رای شــماره 140160302034006476 هیــأت دوم0 ســید محمد جعفر 
حجازی فرزندآقا سید ابراهیم بشماره شناســنامه 235 صادره از کاشان به شماره 
ملی 1262200237 – ششدانگ یکباب ســاختمان بمساحت129/80 متر مربع 
بشــماره15795 فرعی مجزی از 1411 فرعی از پالک 49- اصلی واقع درصفی 

آباد بخش 2 کاشان
138(رای شــماره 140160302034006540 هیــأت دوم0 فاطمه الســادات 
نوری فرزند سید جعفر بشماره شناســنامه 15730 صادره از کاشان به شماره ملی 
1263469787 – ششدانگ یکبابخانه بمساحت67/60 متر مربع بشماره15796 
فرعی مجزی از 1465 فرعی از پالک 49- اصلی واقع درصفی آباد بخش 2 کاشان

139(رای شماره 140160302034004833 هیأت دوم0 حسن شهسواری فرزند 
قربانعلی بشماره شناسنامه 695 صادره از کاشان به شماره ملی 1260661091 – 
ششدانگ یکبابخانه بمســاحت291/39 متر مربع بشماره15798 فرعی مجزی از 

1285 فرعی از پالک 49- اصلی واقع درصفی آباد بخش 2 کاشان
140(رای شماره 140160302034007236هیأت دوم0 حسین فرجی فرزند ناصر 
بشماره شناسنامه 4045 صادره از سنندج به شماره ملی 3839844177 – ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت71 متر مربع بشــماره15799 فرعی مجزی از 1457 فرعی از 

پالک 49- اصلی واقع درصفی آباد بخش 2 کاشان
141(رای شــماره 140160302034006854هیأت اول0 ذبیــح اله لطفی مفرد 
نیاســری فرزند عباس بشــماره شناســنامه 18 صادره از کاشــان به شماره ملی 
1262825857 – ششدانگ یکبابخانه بمساحت111/75 متر مربع بشماره15802 
فرعی مجزی از 1480 فرعی از پالک 49- اصلی واقع درصفی آباد بخش 2 کاشان

142(رای شماره 14016030203400292 هیأت اول0 جواد مقیم هنجنی فرزند 
رمضانعلی بشــماره شناسنامه 1 صادره از نطنز به شــماره ملی 1239922485 – 
ششدانگ یکبابخانه بمساحت87/75 متر مربع بشــماره496 فرعی مجزی از 92 

فرعی از پالک 52- اصلی واقع دراراضی صفی آباد بخش 2 کاشان
143(رای شــماره 139960302034010701 هیــأت اول0 فرهــاد کاموئــی 
فرزندحسین بشماره شناسنامه 0 صادره از کاشــان به شماره ملی 1250214467 
– ششدانگ یکبابخانه بمساحت78/30 متر مربع بشماره497 فرعی مجزی از 55 

فرعی از پالک 52- اصلی واقع دراراضی صفی آباد بخش 2 کاشان
144(رای شــماره 140160302034008335 هیــأت اول0 علیرضــا حفیظی 
بیدگلی فرزندعزیزاله بشــماره شناســنامه 215 صادره از آران و بیدگل به شماره 
ملی 6199545206 – ششــدانگ قطعــه زمین محصور با کاربری کشــاورزی 
بمساحت1719/075 متر مربع بشماره498 فرعی از پالک 52- اصلی واقع دراراضی 

صفی آباد بخش 2 کاشان
145(رای شــماره 140160302034004464 هیــأت اول0 علیرضــا حفیظی 
بیدگلی فرزندعزیزاله بشــماره شناســنامه 215 صادره از آران و بیدگل به شماره 
ملی 6199545206 – ششــدانگ یکدرب بــاغ محصوربا کاربری کشــاورزی 
بمساحت14915/13 متر مربع بشماره499 فرعی از پالک 52- اصلی واقع دراراضی 

صفی آباد بخش 2 کاشان
146(رای شــماره 140160302034004595 هیأت اول0 سید مهدی شجاعی 
یزدلی فرزند سید جالل بشــماره شناســنامه 278 صادره از کاشان به شماره ملی 
1262361419 – ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکبابخانه بمساحت85/95 
 متر مربع بشــماره500 فرعــی از پالک 52- اصلــی واقع دراراضــی صفی آباد

 بخش 2 کاشان
147(رای شــماره 140160302034004596 هیأت اول0 ملیحه حیاتی وادقانی 
فرزند ماشااله بشماره شناسنامه 1045 صادره از کاشان به شماره ملی 1262384737 
– سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکبابخانه بمساحت85/95 متر مربع بشماره500 

فرعی از پالک 52- اصلی واقع دراراضی صفی آباد بخش 2 کاشان
148(رای شــماره 140160302034003014 هیــأت دوم0 علیرضا مســگری 
شــهرفرزند عباس بشــماره شناســنامه 1171 صادره از کاشــان به شماره ملی 
1263324258 – یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه بمساحت93/25 
 متر مربع بشــماره501 فرعــی از پالک 52- اصلــی واقع دراراضــی صفی آباد 

بخش 2 کاشان
149(رای شــماره 140160302034003010 هیأت دوم0 آزاده کوثری فرزند اله 
مراد بشماره شناسنامه 0 صادره از کرمانشاه به شماره ملی 3240346060 – چهار و 
نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه بمساحت93/25 متر مربع بشماره501 فرعی 

از پالک 52- اصلی واقع دراراضی صفی آباد بخش 2 کاشان
150(رای شماره 140160302034004950هیأت اول0 محسن کاظمی خواه فرزند 
 حیدر بشماره شناسنامه 24189 صادره از خرم آباد به شماره ملی 4070239911 – 
سه دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه بمساحت98/75 متر مربع بشماره502 فرعی 

از پالک 52- اصلی واقع دراراضی صفی آباد بخش 2 کاشان
151(رای شــماره 140160302034004949هیأت اول0 زینــب کاظمی نژاد 
فرزندحسن بشماره شناسنامه 4558 صادره از شهریار به شماره ملی 4910625127 
– سه دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه بمســاحت98/75 متر مربع بشماره502 

فرعی از پالک 52- اصلی واقع دراراضی صفی آباد بخش 2 کاشان
152(رای شــماره 140160302034004986 هیأت اول0 ماشــااله احمدی فرد 
باقر آبادی فرزند حیدر علی بشــماره شناســنامه4308 صادره از کاشان به شماره 
ملی 1260558460 – ششــدانگ قطعــه زمین مزروعی با کاربری کشــاورزی 
 بمســاحت40944/15 متر مربع بشــماره54 فرعی از پالک 63- اصلی واقع در

اسد آباد بخش 2 کاشان
153(رای شــماره 140060302034014784 هیأت اول0 کافیه درویشــی علی 
اکبری فرزندخاصمراد بشــماره شناســنامه 406صادره از کرمانشاه به شماره ملی 
3252258501 – ششدانگ یکبابخانه بمساحت223متر مربع بشماره6048 فرعی 

مجزی از 2082 فرعی از پالک 1- اصلی واقع درراوند بخش 4 کاشان
154(رای شــماره 140060302034000219 هیــأت دوم0 مهــدی دادخــواه 
راونــد فرزندعلی بشــماره شناســنامه 2250صادره از کاشــان به شــماره ملی 
1263500587 – ششــدانگ یکبابخانه و ســه باب مغازه بمساحت243/30متر 
 مربع بشــماره6049 فرعی مجزی از 1791 فرعی از پالک 1- اصلی واقع درراوند

 بخش 4 کاشان
155(رای شــماره 140160302034006206 هیــأت دوم0 احمد مســعود پور 
فرزند قوام بشماره شناسنامه 72صادره از کاشان به شــماره ملی 1263214010 
– ششــدانگ یکدرب باغ با کاربری کشــاورزی بمســاحت7632/92متر مربع 
 بشــماره6050 فرعی مجزی از 905و917 فرعی از پالک 1- اصلی واقع درراوند

 بخش 4 کاشان
156(رای شماره 140160302034005190 هیأت دوم0 ابوالفضل مومنی راوندی 
فرزند عزیزاله بشماره شناسنامه 0صادره از کاشان به شماره ملی 1250199026 – 
ششدانگ یکدرب خانه باغ بمساحت233/44متر مربع بشماره6052 فرعی مجزی 

از 1830 فرعی از پالک 1- اصلی واقع درراوند بخش 4 کاشان
157(رای شــماره 140160302034007253 هیأت اول0 اعظم خراط طاهری 
فرزند عباسعلی بشماره شناسنامه 24 صادره از کاشان به شماره ملی 1263282865 

– ششــدانگ قطعه زمین محصور مشتمل بر اعیان بمســاحت403/80متر مربع 
بشماره3675 فرعی مجزی از 1969و1970و1974و1977و1976 فرعی از پالک 

3- اصلی واقع درطاهر آباد بخش 4 کاشان
آگهی اصالحــی(رای شــماره 140160302034005125 هیــأت اول0 زهرا 
علی پناهی فرزند سیف اله بشــماره شناسنامه 2 صادره از کاشــان به شماره ملی 
1262950031 – ششدانگ یکبابخانه بمساحت215/10متر مربع بشماره7602 

فرعی مجزی از 993 فرعی از پالک 45- اصلی واقع درلتحر بخش 2 کاشان
بدیهی اســت درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات  

سند مالکیت صادرخواهد شد
تاریخ انتشار نوبت اول :    1401/07/16
تاریخ انتشارنوبت دوم :   1401/08/01

م الف: 1389564 مهدی اسماعیلی طاهری رییس اداره ثبت اسناد وامالک 
کاشان 

مفاد آراء
7/63 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رســمی آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آرای شماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار 
بخش 16 ثبت اصفهان بااستناد اسناد رسمی مالکیت مشاعی  و اسناد عادی تسلیمی 
تصرفات مفروزی و مالکانه و بالمعارض متقاضیان ذیل محرز گردیده است لذا طبق 
ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به 
منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور اسناد مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند  می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید ،  ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای  مدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات اســناد مالکیت صادر خواهد شد. صدور سند مالکیت مانع از 

مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
-برابر رای شــماره 140160302018000401 مورخ 1401/05/30 و کالســه 
پرونده 1400114402018000056 بنام آقای حسن قنبریان آفارانی فرزند محمود 
شماره شناسنامه 676 کدملی 1290472122 نسبت به شش دانگ یک باب کارگاه 
به مساحت 260.00 مترمربع احداثی بر روی قسمتی از پالک 313 اصلی واقع در 
منطقه صنعتی دولت آباد برخوار بخش 16 حوزه ثبت برخوار طبق ســند رســمی 
ابتیاعی به شماره 27226 مورخ 1399/12/26 دفترخانه 340 برخوار به نام متقاضی

-برابر رای شــماره 140160302018000402 مورخ 1401/05/30 و کالســه 
پرونده 1400114402018000055 بنام آقای حســین قنبریــان آفارانی فرزند 
محمود شماره شناسنامه 26 کدملی 1290330001 نسبت به شش دانگ یک باب 
کارگاه به مســاحت 260.00 مترمربع احداثی بر روی قسمتی از پالک 313 اصلی 
واقع در منطقه صنعتی دولت آباد برخوار بخش 16 حوزه ثبت برخوار طبق سند رسمی 
ابتیاعی به شماره 27226 مورخ 1399/12/26 دفترخانه 340 برخوار به نام متقاضی

تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/07/16
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/08/01

م الف: 1389200 محمدرضا بیکیان رئیس اداره ثبت اسناد و امالک برخوار  
مفاد آراء

7/64 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر بــا رای صادره هیات موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در ثبت بادرود، تصرفات مالکانه متقاضیان 
محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضی و امالک مورد تقاضا به شرح ذیل جهت 
اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می گردد و در صورتی که افراد نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند، از تاریخ انتشار اولین نوبت 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک بادرود ارائه و پس 
از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تسلیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. همچنین صدور سند مالکیت 

مانع مراجعه معترضین به محاکم قانونی نخواهد بود.
1- برابر رای شــماره 140160302022000023 مورخ 1401/06/28 هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بادرود تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای مصطفی آرامش فرزند حسینعلی در شش دانگ قطعه زمین محصور با بنای 
احداثی- کاربری کشاورزی به مساحت 5409/25 متر مربع به شماره پالک 1546 
فرعی از 159- اصلی واقع در بادرود جزء بخش 9 حوزه ثبتی بادرود خریداری عادی 

مع الواسطه از مالک رسمی آقای عباسعلی جامعی محرز گردیده است.
2- برابر رای شــماره 140160302022000020 مورخ 1401/06/28 هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بادرود تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
خانم مریم طیبی فرزند غالمرضا در شــش دانگ قطعه زمین مزروعی - کاربری 
کشاورزی به مساحت 4920  متر مربع به شماره پالک 1660 فرعی از 159- اصلی 
واقع در بادرود جزء بخش 9 حوزه ثبتی بادرود در ازای ســهام مشاعی و خریداری 
عادی مع الواسطه از مالکان رسمی آقایان علی محمد طیبی و محمد تقی یاسری 

محرز گردیده است. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/07/16
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/08/01

م الف: 1389695  رضا طویلی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بادرود 
فقدان سند مالکیت

2/67 شماره نامه: 140185602033002312- 1401/06/29 نظر به اینکه سند 
مالکیت یک و نیم دانگ مشاع از ششــدانگ یک قطعه زمین )قطعه 24 تفکیکی( 
بمساحت 265 متر مربع بشماره  پالک ثبتی 3381  فرعی مفروز و مجزی شده از 
1299 فرعی از 33-  اصلی جزء بخش 9 حوزه ثبتی نطنز ذیل ثبت 2720 صفحه 
197 دفتر 124- امالک و تحت شماره چاپی 919035 به نام عفت میر ترابی فرزند 
سید محمد صادر و تسلیم گردیده است، سپس به موجب سند قطعی 83123 مورخ 
1388/02/05 دفترخانه اســناد رســمی 7 نطنز تمامی مورد ثبت فوق را به سید 
عباس علی میر ترابی فرزند ســید محمد انتقال نموده است سپس نامبرده بموجب 
درخواست وارده 140121702033003736 مورخ 1401/06/28 منضم به دو برگ 
استشهادیه که امضاء شهود آن به شماره شناسه یکتا 401021558840006381 
و رمز تصدیق  659518 شماره 69570 مورخ 1401/06/24 که به تایید دفترخانه 
اسناد رسمی 7 نطنز رسیده است مدعی مفقود شدن سند مالکیت یک و نیم دانگ 
مشاع از ششدانگ پالک مرقوم در اثر اسباب کشی مفقود گردیده است و درخواست 
ســند مالکیت المثنی ملک فوق را نموده اســت.  لذا مراتب به استناد تبصره یک 
اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت  در یک نوبت آگهی می شود چنانچه 
 کسی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود ســند مالکیت نزد خود 
می باشد از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر 
ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند 
 معامله ارائه نشــود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
 م الــف: 1388005 رحمــت اله شــاهدی مدیر واحــد ثبتی حــوزه ثبت

 ملک نطنز 



مدیر تیم های پایه پرسپولیس می گوید هدفش پرورش استعدادها برای معرفی به تیم  بزرگساالن است.محسن خلیلی در گفت وگو با ایسنا، درباره شرایط تیم های پایه 
پرسپولیس اظهار کرد: تیر سال گذشته که در پرسپولیس به عنوان مدیر تیم های پایه مسئولیت گرفتم، تالشم بر این بود که با یک برنامه ریزی درست و خوب و تالش و 
حمایت باشگاه  بتوانیم شخصیت را به تیم های پایه برگردانیم. آن زمان شرایط طوری بود که تیم های دیگر از اردیبهشت کار را شروع کرده بودند؛ اما ما از تیر شروع کردیم. 
از طرف دیگر وقتی من آمدم، مربیان تیم های پایه انتخاب شــده بودند. با این حال کار را پیش بردیم و با یک برنامه ۵ ساله که به باشگاه دادیم، کار را پیش بردیم.وی 
افزود: امسال با توجه به اینکه از ابتدای کار مسئولیت داشتیم، تغییراتی در مربیان تیم های پایه ایجاد کردیم و با توجه به امکانات خوبی که فراهم کرده بودیم، توانستیم 
بازیکنان خوب تهران را هم  جذب کنیم و امسال شرایط بهتری را تجربه کنیم. هدف ما این  است که عالوه بر کسب نتایج خوب، با تیم بزرگساالن ارتباط تنگاتنگی داشته 
باشیم تا به زودی بتوانیم از تیم های پایه به تیم اصلی بازیکن معرفی کنیم. خلیلی با بیان اینکه بازیکن سازی نیازمند زمان است، گفت: برای اینکه در تیم های پایه به 
نتیجه برسیم و اهداف ما محقق شود، نیازمند زمان هستیم. ما از رده ۱۲ ســال بازیکن داریم و اگر بخواهیم در آینده از بین نفرات بازیکن به تیم بزرگساالن معرفی 

کنیم باید با برنامه پیش برویم.

خلیلی: امسال ارتباط خوبی با تیم بزرگساالن پرسپولیس داریم
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اوبامیانگ: از حضور در چلسی لذت می برم
به گزارش ایسنا، چلسی نخستین پیروزی خود را در فصل جاری لیگ قهرمانان اروپا به دست آورد.
آبی پوشــان لندنی که به مصاف میالن رفتند موفق شدند که با ســه گل به پیروزی دست پیدا کنند.

اوبامیانگ یکی از گل های چلسی را در این بازی به ثمر رساند.او گفت: بسیار خوشحالم که در این بازی 
موفق به کسب پیروزی شدیم. به سه امتیاز نیاز داشتیم و به همین خاطر هجومی بازی کردیم. هم در 
خط دفاعی و هم در کارهای هجومی خوب بودیم و با شایستگی پیروز شدیم.اوبامیانگ ادامه داد: اصال 
بازی راحتی برابر میالن نداشتیم چرا که تیم حریف آماده بود؛ اما خوشبختانه با برنامه بازی کردیم و 
پیروز شدیم.اوبامیانگ درباره شرایط حضورش در چلسی گفت: شرایطم در چلسی بسیار خوب است 
و از حضور در این تیم لذت می برم. با استقبال بسیار خوب کادر فنی هواداران و بازیکنان مواجه شدم و 

این باعث شد تا خیلی زود در چلسی احساس راحتی و آرامش کنم.
 

تعجب دروازه بان کپنهاگن: »هالند« انسان نیست!
به گزارش»ورزش سه«، منچسترسیتی در سومین دیدار از مرحله گروهی رقابت های لیگ قهرمانان 
اروپا برابر کپنهاگن قرار گرفت و توانست با نتیجه 0-۵ از سد این تیم عبور کند. گلزنی و درخشش هالند 
به امری بدیهی و عادی در ترکیب تیم پپ گواردیوال تبدیل شده است و این بازیکن موفق شد دو گل از 
پنج گل تیمش را وارد دروازه حریف کند. جک گریلیش پس از بازی به موضوع جالبی اشــاره کرد که 
نشانگر هراس و شگفتی حریفان از عملکرد این بازیکن نروژی در زمین بازی بود:» صادقانه باید بگویم 
که این باورنکردنی است. من تا به حال شاهد چنین چیزی در زندگی ام نبوده ام. من روی گل اول و دوم 
فقط می خندیدم. او همیشه در جایی است که باید باشد. در حالی که در محوطه جریمه حریف بودم، 
دروازه بان آنها به من گفت او واقعا انسان نیست! من به او پاسخ دادم نظر منم همین است! امیدوارم 

که او بتواند همین شرایط را حفظ کند و ما را به قهرمانی برساند!«
 

ابراز رضایت »آنچلوتی« از نمایش رئال
به گزارش ایسنا و به نقل از مارکا، رئال مادرید مدافع عنوان قهرمانی در رقابت های لیگ قهرمانان اروپا در 
سومین بازی خود در فصل جاری این رقابت ها هم به پیروزی دست پیدا  کرد.رئال که از شاختار دونستک 
اوکراین پذیرایی کرد با نتیجه دو بر یک به پیروزی دست  یافت تا صعودش را تا حدود زیادی به دور بعد 
قطعی کند.آنچلوتی بعد از بازی گفت: من از نمایش تیم و کسب پیروزی راضی هستم. بازی بسیار خوبی 
را به نمایش گذاشتیم و فرصت های زیادی را روی دروازه حریف خلق کردیم. بازی برابر شاختار جزو بازی 
های بود که آسان به نظر می رسید؛ اما می توانست بسیار خطرناک شود و به همین خاطر بسیار هوشیار 
بودیم.او ادامه داد: بازیکنان رئال می دانند که چه وقت بازی استراحت کنند و چه وقت زمان تالش کردن 
است. بازی خوبی را به نمایش گذاشتیم. من درباره تیم اصال نگران نیست. ۹ امتیاز کسب کرده ایم  و 

شانس بسیار باالیی برای صعود داریم. اکنون نوبت تمرکز روی رقابت های اللیگاست.
 

» باستونی« از سوی هواداران بارسلونا تهدید به مرگ شد
هواداران بارسلونا، تصویر انتخاب شده از سوی باستونی را بی احترامی به هافبک محبوب خود می دانند.

پس از برتری ۱-0 اینتر مقابل بارسلونا در هفته سوم لیگ قهرمانان اروپا ۲3/۲0۲۲، الساندرو باستونی 
با انتشار تصویری از این دیدار در اینستاگرام خود، خشم هواداران بارسلونا را برانگیخت. باستونی برای 
جشن گرفتن این برد در اینســتاگرام، تصویری از خود در کنار گابی منتشر کرد که باب میل هواداران 
بلوگرانا نبود. به نظر می رســد انتخاب تصویر مدافع نراتزوری بی دلیل نبوده چراکه او بارها با گابی در 
جریان بازی درگیری لفظی داشت. پس از انتشار این تصویر، باستونی و نامزد او از سوی برخی هواداران 
بارسلونا تهدید به مرگ شدند. نامزد باستونی، این پیام های تهدیدآمیز را که به دایرکت آنها ارسال شده 

بود، در استوری اینستاگرام خود به نمایش گذاشت.

 رقابت ایران و ژاپن برای رنک یک آسیا؛

بیست برای ایران

تیم ملی ایران با دو رتبه صعود به جایگاه بیستم رنکینگ فیفا صعود کرد.
فدراســیون جهانی فوتبال آخرین رنکینگ پیش از جام جهانی ۲0۲۲ 
قطر را در حالی اعالم کرد که تیم ملی ایــران با دو رتبه صعود، به جایگاه 
بیستم رنکینگ فیفا رسید و جایگاه خود به عنوان بهترین تیم آسیا را 

نیز حفظ کرد.
این در شرایطی است که ایران باوجود بهبود جایگاه خود نسبت به ماه 
گذشته، همچنان پایین تر از سه هم گروهی خود، انگلیس )۵(، آمریکا 
)۱۶( و ولز )۱۹( قرار گرفته اســت. ایاالت متحده تنها تیمی اســت که 
سقوط کرده و باتوجه به شکست مقابل عربستان، دو رتبه پایین آمده 
است.در بین تیم های آســیایی ایران همچنان جایگاه نخست خود را 
حفظ کرده و پس از تیم کارلوس کی روش بــه ترتیب ژاپن )۲۴(، کره 
جنوبی )۲۸(، استرالیا )3۸(، قطر )۵0( و عربستان )۵۱( نمایندگان 
قاره کهن در جام جهانی را تشکیل می دهند. استرالیا و عربستان دو تیم 
دیگری هستند که رتبه خود را بهتر کرده اند؛ اما قطر دو رده پایین آمده 

اســت.گروه ایران با حضور تیم های انگلیس، آمریــکا و ولز همچنان 
بهترین متوسط رتبه فیفا را بین دیگر گروه های جام جهانی دارد.

نکته جالب اینکه باتوجه به اختــالف ۵.۱ امتیازی ایران و ژاپن، رقابت 
برای جایگاه نخســت آســیا در جام جهانی نیز ادامه خواهد داشت و 
باتوجه به گروه دشوار ژاپن، ایران فرصت ایجاد اختالف بیشتر را هم با 

سامورایی ها خواهد داشت.
همچنین ایران تنها ۵ امتیاز کمتر از ولز دارد و در بازی رودررو می تواند از 
این تیم اروپایی باالتر برود و چه بسا از بهترین رتبه تاریخ خود در سال 

۲00۵ )پانزدهم( هم صعود کند.
ایران بهترین تیم آســیایی از نظر رنکینگ فیفاست و ژاپن، کره جنوبی 
و اســترالیا را با اختالف قابل مالحظه پشت سر خود می بیند.در حالی 
جایگاه بیستم در آخرین رنکینگ فیفا را به دست آورده که پیش از این 
بهترین رتبه تاریخ تیم ملی قبل از جام جهانی، به ۲00۶ آلمان برمی گردد 
که شاگردان برانکو رتبه بیست و ســوم را تصاحب کردند. در دوره قبلی 

ایران تیم سی و هفتم جهان بود و در جام جهانی برزیل نیز با رتبه ۴3 
پای به رقابت ها گذاشت.

در صدر جدول رنکینگ فیفا، برزیل، بلژیک، آرژانتین و فرانسه حضور 
دارند و حریف ایــران، انگلیس نیز در جایگاه پنجم قرار گرفته اســت. 
ایتالیا با یک رتبه صعود به رتبه پنجم رسیده و اسپانیا به جایگاه ششم 

سقوط کرده است.
برزیل همچنان صدرنشــین رتبه بندی فیفاست و انگلیس در جایگاه 

پنجم حضور دارد.
نکته جالب اینکه آلمان همچنان خارج از ده تیم برتر جهان است و برای 

تک رقمی کردن رتبه خود باید در جام جهانی به موفقیت برسد.
تیم ملی ایران در فیفادی اخیر موفق شــد اروگوئه را شکست دهد و با 
سنگال نیز مساوی کند تا یکی از تیم های صعود کننده جایگاه فیفا باشد. 
از جمله تیم های سرشناس پایین تر از ایران باید به صربستان، مراکش، 

سوئد، کاستاریکا، نیجریه و اکوادور اشاره کرد.

خبر روز

یاغی استقالل بر سر دو راهی تصمیم مهم
جدی شدن مصدومیت مهاجم استقالل می تواند وی را تا نیم فصل و یا حتی تا پایان فصل خانه نشین 
کند.آرمان رمضانی، مهاجم نوک تیم استقالل که در هفته های اخیر به دلیل مصدومیت امکان همراهی 
این تیم را نداشت، همچنان یکی از غایبان در تمرینات گروهی آبی پوشان است.رمضانی که به دلیل درد 
کمر امکان همراهی کردن آبی پوشان را در هفته های اخیر از دست داده، ممکن است با دوری بلند مدت 
از جمع آبی پوشان مواجه شود.در این خصوص گفته می شود ممکن است رمضانی برای رهایی از درد کمر 
ناچار به جراحی شود که در این صورت دوره دوری او از میدان طوالنی تر از آن چیزی خواهد شد که گفته 
می شد.مهاجم آبی پوشان در روزهای پیش رو باید تصمیم مهمی را با مشورت پزشکان در این خصوص 
بگیرد و در صورتی که وی تصمیم به انجام عمل جراحی بگیرد، ناچارا مدتی نسبتا طوالنی را قادر به همراهی 

کردن تیمش نخواهد بود.
 

برانکو: با تیم کی روش بازی نمی کنم!
شنیده می شود برانکو ایوانکوویچ، پیشنهاد برگزاری بازی تدارکاتی با تیم ملی ایران را رد کرده است.

فدراسیون فوتبال برای پیدا کردن حریف تدارکاتی تیم ملی در تاریخ ۲0 آبان به فدراسیون فوتبال عمان 
هم نامه زده است. در این نامه درخواست سفر به تهران و بازی با تیم ملی فوتبال ایران در تاریخ ۲0 آبان 
درخواست شده است. اما این بازی محقق نخواهد شد؛ به این خاطر که عمان برای فیفا دی آبان ماه 
برنامه اش را فیکس کرده است و در تاریخ ۲0 آبان با بالروس و ۲۵ آبان با آلمان بازی خواهد کرد.برانکو 
در گفت وگوی کوتاه با یکی از سایت های خبری به دوبازی طراحی شده برای تیم  ملی فوتبال عمان 
اشاره و آن را تایید کرد و البته گفت فدراسیون فوتبال ایران برای برگزاری بازی دوستانه در تاریخ ۲0 آبان 
به ما نامه زده؛ اما ما در این تاریخ با بالروس بازی خواهیم کرد. ضمن اینکه من با تیمی که هدایت آن 

بر عهده کارلوس کی روش است بازی دوستانه انجام نخواهم داد.

دردسر »طارمی« و »سردار« برای کارلوس کی روش
کارلوس کی روش برای انتخاب مهاجم نوک تیم ملی کار سختی دارد.به گزارش خبرآنالین؛ در خط 
حمله ایران سردار آزمون و مهدی طارمی را دارد که هر دو در سطح اول فوتبال دنیا بازی می کنند و گل 
می زنند. به ویژه مهدی طارمی که در دو فصل اخیر ۴۹ گل براری پورتو زده و در ۸ بازی ابتدایی این فصل 
هم ۵ بار موفق به گلزنی شده است. سردار آزمون اما پس از انتقال به لورکوزن از زنیت سنت پترزبورگ 
در ژانویه هنوز برای دقایق بیشتر و گلزنی چالش دارد ولی ستاره ایرانی ۴۱ بار برای تیم ملی گلزنی کرده 
است. طارمی و آزمون هرکدام یکی از دو بازی دوستانه را در ترکیب اصلی آغاز کردند و باهم تعویض 
شدند و بازیکن تعویضی موفق به گلزنی شد.انتخاب بین یکی از این دو نفر دغدغه شیرین کارلوس 
کی روش خواهد بود. سرمربی پرتغالی در سمت راست از علیرضا جهانبخش استفاده می کند که فصل 

را با فاینورد خوب آغاز کرده و خودش را به ترکیب اصلی رسانده است. 

بمب پرسپولیس آماده انفجار نیست
 شــیخ دیاباته به دلیل مصدومیت بازی با ســپاهان را از دســت داده و حتی احتمال دارد تا پیش

  از جام جهانی نتواند اولین بازی خود با پیراهن پرســپولیس را انجام دهد تا با غیبت در یک ســوم 
 فصل، کار خود در تیــم جدیدش را پیــش ببرد.اگرچه یحیــی گل محمدی پیش تــر گفته بود که 
 وضعیت این مهاجــم بهتر از آنچــه او انتظار داشــت، بوده اما ســابقه مصدومیت دیاباته نشــان 
 می دهد که او مهاجمی مســتعد مصدومیت اســت که حــاال باتوجه به غیبــت در تمرینات پیش 
 فصل، بیشتر هم در معرض آســیب دیدگی قرار داشــت.پیش از این او از ناحیه زانو، همسترینگ 
و... دچار مصدومیت شده بود؛ اما حاال آسیب عضله چهار سر ران به سراغ مهاجم پرسپولیس آمده و 

او امکان همراهی پرسپولیس را ندارد.

مستطیل سبز

شرط و شروط عجیب حسن یزدانی 
برای حضور در لیگ برتر؛

 خودم باشم؛ 
مربی ام هم بیاید!

لیگ برتر کشــتی آزاد از ۲۲ مهرماه ســال 
جاری با حضور ۸ تیم برگزار می شود. تیم های 
حاضر در این مســابقات برای انعقاد قرارداد 
با چهره های مطرح ملی پــوش اقدام کرده 
و تاکنــون بــا مدال آورانی از جملــه کامران 
قاسمپور و رحمان عموزاد، طالیی های بلگراد، 
قرارداد بسته اند.تا این لحظه محمدحسین 
محمدیان، رضا اطری و البته حسن یزدانی 
سرشــناس ترین آزادکارانی هستند که هنوز 
تیم آینده خود را انتخاب نکرده اند. محمدیان 
با رتبه پنجم به کار خود در مسابقات جهانی 
صربســتان پایان داد و اطری به مدال نقره 
بسنده کرد.کامران قاســمپور که با پیروزی 
مقابل جی دن کاکــس از عنــوان قهرمانی 
خود در جهان دفاع کرد، با تیم »انبوه سازان 
هوتن« قراردادی ۸00 میلیون تومانی بسته و 
شنیده می شود حسن یزدانی پرافتخارترین 
کشــتی گیر تاریخ ایــران نمی خواهد رقمی 
کمتر از رقیب پیشین خود در وزن ۸۶ کیلوگرم 
ببندد.حســن یزدانی همــواره باالترین رقم 
قرارداد لیگ را در سال های گذشته دریافت 
کرده و حاال از رضا یزدانی خواســته با همت 
مســلمی، مربی او نیز برای حضــور در تیم 
صنایع مازنــدران قــرارداد ببندند!همچنین 
حســن یزدانی به زودی با حضور در سازمان 
لیگ، قرارداد خود را بــه صورت ثبت خواهد 
کرد. نکته عجیب تــر اینکه گفته می شــود 
قرارداد یزدانی برای حضور در دو مسابقه آخر 
خواهد بود و در مرحلــه مقدماتی به میدان 
نخواهد رفت، بدین ترتیب او برای انجام تنها 
۲ مسابقه مبلغ ۸00 میلیون تومان و به عبارتی 
برای هر ۶ دقیقه ۴00 میلیون تومان دریافت 
می کند!پیش تر شایعاتی مبنی بر جلوگیری 
فدراسیون کشــتی از انعقاد قرارداد تیم های 
حاضر در لیگ برتر با حســن یزدانی به دلیل 
دلخوری از مصاحبه پدرش مطرح شد، اما به 
نظر می رسد تعلل این کشتی گیر تنها به دلیل 

مسائل مالی بوده است.

در صدر جدول رنکینگ فیفا، برزیل، بلژیک، آرژانتین 
و فرانسه حضور دارند و حریف ایران، انگلیس نیز در 
جایگاه پنجم قرار گرفته است. ایتالیا با یک رتبه صعود 
به رتبه پنجم رسیده و اسپانیا به جایگاه ششم سقوط 

کرده است

فوتبال جهان

وز عکس ر

»مسی« در یک رکورد 
خاص از »رونالدو« 

فاصله گرفت
گلزنی لیونل مسی در دیدار مقابل 
بنفیکا باعث شد ســتاره پیشین 
بارســلونا و فعلی پاری سن ژرمن 
تعداد تیم هایی که دروازه شــان را 

باز کرده به عدد ۴0 برساند.

مسئول برگزاری مسابقات لیگ برتر از احتمال تغییر 
زمان برگزاری مســابقه دربی خبر داد.در شــرایطی 
که پیش از ایــن از ۱3 آبان به عنوان زمــان برگزاری 
مســابقه رفت دو تیم پرســپولیس و اســتقالل یاد 
شده بود، سهیل مهدی مسئول برگزاری مسابقات از 
احتمال تغییر زمان این بازی خبر داد. وی در ابتدای 
صحبت هایش با اشــاره به هماهنگی صورت گرفته 
برای حضور ملی پوشــان در کمپ تیــم ملی زیر نظر 
کادرفنــی و کارلوس کــی روش گفــت: بازی ها را به 
شکلی برنامه ریزی کردیم که مســابقات در روزهای 
پنجشنبه و جمعه برگزار شــود. بعد از آن دو روز اول 
هفته )شــنبه و یکشنبه( ملی پوشــان در اختیار تیم 
ملی و کادرفنی آن خواهند بود.ســهیل مهدی درباره 

احتمال برگزاری مســابقات هفته دوازدهم و دربی 
استقالل و پرسپولیس بعد از مسابقات جام جهانی 
نیز اینطور توضیح داد: هفته دوازدهم دقیقا همزمان 
با مینی کمپ تیم ملی خواهد بود. ممکن است در آن 
مقطع بخواهند بازی دوستانه و تدارکاتی و همچنین 
مالحظاتی برای برگزاری اردو داشــته باشند. نگرانی 
آنها را بیشــتر از این نخواهیم کــرد و احتمال دارد که 
همزمان با آن مقطع هفته دوازدهــم را برگزار کنیم و 
یا اینکه مســابقات این هفته را به بعد از جام جهانی 
قطر موکول کنیم.وی همچنین درباره زمان برگزاری 
مسابقه سوپرکاپ این فصل که قرار است بین استقالل 
)قهرمان لیگ برتر( و نساجی ) قهرمان جام حذفی( 
برگزار شود،  گفت: قرار بود بعد از نیم فصل اول انجام 

شــود البته قبل از تغییر برنامه. االن که برنامه عوض 
شد بگذارید تا برنامه را تا جام جهانی قطر پیش ببریم 
و بعد درباره آن صحبت خواهیم کرد.مسئول برگزاری 
مسابقات لیگ برتر درباره دلیل تغییر ساعات چند باره 
چند مسابقه نیز اینطور توضیح داد: ما بر اساس برنامه 
ریزی فوتبــال، کار را دنبال می کنیم و دســتگاه های 
نظارتی فراتر از فوتبال هستند و نظرشان را سازمان های 
ذی صالح در شب مسابقه بر اساس مالحظات شهری 

و استانی اعالم می کنند و ما آن را انجام می دهیم.

احتمال تغییر زمان دربی؛

همه چیز به نظر  آقای سرمربی  بستگی دارد

عکس: خبرورزشی
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معاون شهردار:

کمیته اقتصاد گردشگری در ستاد خدمات سفر شهر اصفهان 
تشکیل می شود

معاون محیط زیســت و خدمات شهری شهردار اصفهان با اشــاره به برگزاری نخستین جلسه شورای 
سیاست گذاری ســتاد خدمات ســفر شــهر، گفت: از جمله این موارد توجه به بخش خصوصی، ارائه 
بسته های گردشگری به مسافران و توجه به اقتصاد گردشــگری بود که امسال کمیته ای در این زمینه 
تشکیل خواهد شد.مهدی بقایی  با اشاره به آغاز فعالیت ستاد دائمی خدمات سفر شهر اصفهان، اظهار 
کرد: نخستین جلسه شورای سیاست گذاری و تشکیل کمیته های ستاد خدمات سفر شهر اصفهان ویژه 
نوروز ۱۴۰۲ برگزار شد که امیدواریم با توجه به زمانی که پیش رو داریم، بتوانیم برنامه ریزی های خوبی 
انجام دهیم.وی تصریح کرد: این جلسه به طرح موضوع و اشــکاالت برنامه های سال گذشته و طرح 

موضوع برای سیاست ها و رویکردهای سال آینده معطوف بود.
 

گلوگاه های محله طاحونه بازگشایی می شود
مدیر منطقه ۱۱ شهرداری اصفهان با بیان اینکه تمرکز این منطقه بر آزادسازی گلوگاه های اصلی و معابری 
است که به لحاظ تردد، اهالی یک محله دچار مشکل باشد، گفت: بازگشایی گلوگاه های محله طاحونه در 
دستور کار است.حسن محمدحسینی اظهار کرد: بازگشایی گلوگاه های سطح شهر از اولویت های مدیریت 
شهری است، از این رو در منطقه ۱۱ شهرداری اصفهان بازگشایی گلوگاه های محله طاحونه در دستور کار قرار 
گرفته است.وی افزود: تمرکز منطقه ۱۱ بر آزادسازی گلوگاه های اصلی و معابری است که به لحاظ تردد، 
اهالی یک محله دچار مشکل باشد.مدیر منطقه ۱۱ شهرداری اصفهان با بیان اینکه محله طاحونه یکی از 
محله های قدیمی منطقه ۱۱ شهرداری است، تصریح کرد: روکش آسفالت ۳۰ هزار مترمربع از معابر محله 

طاحونه با هزینه چهار میلیارد تومان در حال انجام است.

 برگزاری سلسله رویدادهای گردشگری »آب وآیین«
 در تخت فوالد

مسئول امور گردشگری مجموعه تخت فوالد اصفهان گفت: تالش می کنیم ابعاد مختلف مجموعه تخت 
فوالد را به مردم بشناسانیم تا وقتی نام تخت فوالد برده شد، تنها نام قبرستان در ذهن آنها تداعی نشود.

هادی نظری اظهار کرد: رویداد گردشگری »آب و آیین« مناسب با آب و سازه های مرتبط با آب در آرامستان 
تخت فوالد اصفهان برنامه ریزی شده است.وی افزود: این طرح تور ویژه عناصر و سازه های آبی، پنجشنبه 
_بیست ویکم مهرماه_ برگزار می شود که عالقه مندان و عموم مردم می توانند با شماره ۰۹۰۲۸۰۱۱۳۵ تماس 

بگیرند و در این تور گردشگری شرکت کنند.

در هفته گذشته انجام شد؛
تماس 1100 شهروند اصفهانی با 13۷

ارتباطات مردمی ۱۳۷ شهرداری اصفهان گفت: طی حدود یک هفته گذشته، در تماس ۱۱۰۰ شهروند 
اصفهانی با این اداره، بیش از ۶۵۰۰ پیام تلفنی ثبت شــده اســت که تمام این موارد دسته بندی و 
پیگیری می شود.محمد قاســمی در برنامه رادیویی صدای شــهر، اظهار کرد: مهم ترین هدف از 
فعالیت اداره ارتباطات مردمی ۱۳۷ شهرداری اصفهان جلب رضایت شهروندان بدون چشم پوشی 
نسبت به مسائل مختلف است.وی با بیان اینکه طی حدود یک هفته گذشته، در تماس ۱۱۰۰ شهروند 
اصفهانی با این اداره، بیش از ۶۵۰۰ پیام تلفنی ثبت شــده اســت که تمام این موارد دسته بندی و 
پیگیری می شود، افزود: بیشترین تماس شهروندان در قالب موضوعاتی همچون اجرای طرح زوج 

و فرد خودروها و راهنمایی درباره مباحث شهری است.

خوراک های سنتی اصفهان چقدر گردشگر جذب می کند؟

یک فرصت خوشمزه

شــهر اصفهان به عنوان یک مقصد گردشگری فرهنگی حائز  ایرنا
اهمیت، قابلیت هایی در زمینه گرشــگری خالق دارد. چه در 
بحث صنایع دستی که شهر اصفهان نیز به شبکه شهرهای خالق یونسکو پیوسته 
است و چه در بحث خوراک شناســی که از دیرباز غذاها و شیرینی جات اصفهان 
طرفداران بسیاری داشته و باعث جلب توجه گردشگران این شهر نیز بوده است. 
بنابراین شــهر اصفهان توان و قابلیت هایی را برای اجــرای تورهایی با محوریت 
گردشگری خالق در حوزه صنایع دستی و غذا و خوراک را داراست و توسعه این نوع 
گردشگری نه تنها قادر است به توسعه گردشگری پایدار کمک کند بلکه می  تواند به 
جذب گردشگران، اشــتغال زایی، افزایش درآمد و ارتقای سطح زندگی جامعه 

محلی شهر اصفهان یاری رساند.
در سال ۲۰۰۶ مفهوم گردشگری خالق توسط ســازمان آموزش، علوم و فرهنگ 
جامعه ملل متحد )یونســکو( در برنامه شــبکه شــهرهای خالق مورد پذیرش 
قرار گرفت و بدین ترتیب، ســازمان مزبور تعریف خود از این مفهــوم را ارائه کرد: 
»گردشــگری خالق ســفری اســت که با هدف نیل به یک تجربه دست اول و 
کنش مندانه صورت گرفته و همراه یادگیری مشارکتی هنرها، میراث فرهنگی یا 
ویژگی های خاص یک مکان است و با ساکنین مقصد گردشگری که خالق فرهنگ 

زنده آن مکان هستند ارتباطی مفید فراهم می  آورد.«
اصفهان به سبب موقعیت جغرافیایی و اقلیم کویری که دارد از روزگاران گذشته تا 
به امروز با طیف وسیعی از موادغذایی اولیه روبه رو بوده است. وجه مشترک اکثر 
این غذاها ظاهر حلیمی شکل بودن آنهاست و اینکه با نان سرو می شوند. همچنین 
گوشت نیز جزو مواد اولیه اصلی غذاهای اصفهانی است.اصفهانی ها غذای دیگری 
هم دارند با نام گوشــت و عدس. این غذا هم روشی پختی مشابه گوشت و لوبیا 

دارد با این تفاوت که در آن به جای لوبیا سفید از عدس استفاده می کنند. گوشت 
و نخود )یخنی نخود( هم طرز تهیه ای مشــابه دارد با این تفاوت که در آن از نخود 
استفاده می شود. این نکته را در نظر بگیرید که این غذا با نخودآب اصفهانی تفاوت 
دارد.شهر تاریخی اصفهان عالوه بر ابنیه تاریخی و آثار تاریخی و دستاوردها و میراث 
فرهنگی ملموس و ناملموس و عالوه بر صنایع دستی های معروف آن که این شهر 
را به عنوان شهر خالق یونسکو شناسانده اســت، از تنوع در خوراک، هنر آشپزی و 
شیرینی پزی و نحوه سرو و مصرف منحصربه فرد است. هنر آشپزی و آماده سازی 
خاص، نحوه مصرف و نوع میل کردن و سرو آن گویای این قضیه است.حدود ۲۲ 
نوع خوراک سنتی و دسر و شیرینی جات در شهر اصفهان وجود دارد، هر چند ممکن 
است همه این خوراک ها در رستوران ها سرو نشود، اما کماکان در سفره مردم محلی 
جای دارند و برخی دیگر نیز شهرت دارند و حتی به عنوان سوغاتی مورد استفاده 
گردشگران قرار می گیرد، چه بسا توسعه گردشگری خالق با رویکرد خوراک شناسی 
و توسعه این سبک گردشگری می تواند به احیا و رواج بیشتر خوراک های سنتی 

فراموش شده اصفهان کمک کند.
بخش دولتی و خصوصی می تواند به توسعه گردشــگری خالق خوراک در شهر 
اصفهان و ســرمایه گذاری برای این گونه گردشگری بیشــتر توجه و تمرکز کنند. 
همچنین در قالب تورهای گردشگری خالق و کارگاه های آموزشی آشپزی توسط 
جامعه محلی جهت مشارکت گردشگران در مراحل آماده سازی خوراک های سنتی 
اصفهان، راه اندازی شود.برگزاری جشــنواره های خوراک در محیط های مختلف 
روستایی و شهری اصفهان، اجرای تورهای غذا برای آموزش پخت غذاهای محلی، 
برگزاری کالس های آشپزی و آموزش نحوه پخت انواع غذاها می تواند به توسعه 

گردشگری خوراک در استان اصفهان کمک شایانی کند.

با مسئولان

مدیر منطقه ۹ شهرداری اصفهان خبر داد:
 اعتبار 3 میلیارد ریالی

 برای احداث خط لوله اتوبان 
شهید خرازی 

 مدیر منطقــه ۹ شــهرداری اصفهان با بیــان اینکه 
یکــی  لوله گــذاری  طرح هــای  اجــرای 
و  مصــرف  بهینه ســازی  راه هــای  از 
 جلوگیــری از هدررفــت آب اســت، گفــت:

 پروژه لوله گذاری حاشــیه فضای سبز اتوبان شهید 
 خرازی با اعتباری بالغ بر ســه میلیارد و ۳۰۰ میلیون 
ریال با هــدف بهبود، جمــع آوری و هدایت آب های 
ســطحی اجرا شد.سیدســلمان قاضی عســگر در 
گفت وگو با خبرنگار ایمنا با اشاره به ضرورت احداث 
و ســاماندهی شــبکه جمع آوری آب های سطحی، 
اظهار کرد: در راستای سیاست های شهرداری منطقه 
۹ در توســعه، تکمیل و به روز کردن شبکه جمع آوری 
و هدایت آب های ســطحی یک طــرح عمرانی به 
طول ۱۹۶ متر در حاشــیه فضای ســبز اتوبان شهید 
خرازی حد فاصل ســه پله تا پل شهید مطهری اجرا 
 شد.وی ادامه داد: اداره عمران منطقه ۹ این عملیات

  را متناســب با اصول مهندســی و با اعتبــاری بالغ 
 بــر ســه میلیــارد و ۳۰۰ میلیــون ریال بــا هدف

آب هــای  هدایــت  و  جمــع آوری  بهبــود،   
و  پیشــگیری  راســتای  در  ســطحی 
ناشــی لــی  احتما ســیالب های   کنتــرل 
  از بارندگی فصلی، شــرایط اضطراری، وقوع حوادث 
و سوانح انجام داد.مدیر منطقه ۹ شهرداری اصفهان 
خاطرنشــان کرد: با توجه به موقعیت پروژه و حجم 
سنگین ترافیک، پلیس راهور همکاری بسیار خوب و 
نقش بسزایی در روند اجرایی هرچه بهتر این عملیات 
 داشت.وی اضافه کرد: اجرای طرح های لوله گذاری

 یکی از راه های بهینه ســازی مصرف آب و جلوگیری 
از هدررفت آن هنگام انتقال اســت که با بهره گیری 
از روش های نوین آبرسانی سریع تر و دقیق تر انجام 
می شود.وی خاطرنشــان کرد: پس از اولویت بندی 
محله های این منطقه، بــرای هدف گذاری و تعیین 
راهبردها و سیاســت های اجرایــی و تدوین برنامه 
عملیاتی جهت ارتقــای کیفی محلــه، برنامه ریزی 

کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت انجام می شود.

مفاد آراء
7/60 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 

ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر آرا صادره هيــات هاي موضوع قانون تعيين تکليــف وضعيت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشــخصات متقاضيان و 
امالک مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهي مي شود . در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تســليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از 

تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 7457 - 1401/07/02 هيات دوم آقای اميد محمد شريفی  
به شناسنامه شــماره 1271527138 کدملي 1271527138 صادره فرزند رضا در 
ششدانگ يکباب  ساختمان  به مساحت 149/61 متر مربع پالک شماره  298 فرعی 
از 19  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه 

از حاجی غالمرضا صباغ فرزند حاجی مهدی طبق اظهار نامه ثبتی
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/07/16
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/08/01

م الف: 1388788  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء

7/61 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر آرا صادره هيــات هاي موضوع قانون تعيين تکليــف وضعيت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشــخصات متقاضيان و 
امالک مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهي مي شود . در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض 

خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تســليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از 
تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 

رديف 1- راي شــماره 6817 - 1401/06/14 هيات ســوم آقــای علی احمدی  
به شناســنامه شــماره 127 کدملي 1284095401 صادره اصفهان فرزند رضا در 
ششدانگ يکباب  ساختمان  به مســاحت 165/54 متر مربع پالک شماره  3708 
فرعی از 16  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ثبت 

در سامانه امالک به نام متقاضی تائيد
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/07/16
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/08/01

م الف: 1389225  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
 مفاد آراء

7/62 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر آرا صادره هيات هاي موضوع قانون تعيين تکليــف وضعيت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشخصات متقاضيان و 
امالک مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهي مي شود . در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از 

تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شــماره 7331 - 1401/06/24 هيات چهام خانم  مرضيه حاجی 
کريمی به شناسنامه شــماره 754 کدملي 1293462853 صادره اصفهان فرزند 
حسين نســبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ يکباب  ســاختمان  به مساحت 
136/94 متر مربع پالک شماره  1084 فرعی از 36  اصلي واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ســند 164103 مورخ 1400/3/25 دفترخانه 

7 اصفهان 
رديف 2- راي شــماره 7332 - 1401/06/24 هيات چهام خانم  طاهره رباطی 

بختياری سالی به شناسنامه شماره 48558 کدملي 1280911166 صادره فرزند 
علی شاه  نسبت به ســه دانگ مشاع از ششدانگ يکباب  ســاختمان  به مساحت 
136/94 متر مربع پالک شماره  1084 فرعی از 36  اصلي واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ســند 164103 مورخ 1400/3/25 دفترخانه 

7 اصفهان 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/07/16
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/08/01

م الف: 1388420  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
تحدید حدود اختصاصی

7/65 شماره نامه : 140185602024007433-1401/07/09 نظر به اينکه به 
موجب رای شماره 140160302024000271 مورخ 1401/01/28 هيات قانون 
تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی ششدانگ 
يکباب مغازه مخروبه و زمين متصله به مساحت 144/92  متر مربع تحت شماره 
فرعی 735  از اصلی 4786    واقع در بخش 5 ثبت اصفهان در مالکيت آقای ايرج 
صدر فرزند نجفعلی مستقر گرديد و پرونده ثبتی فاقد سابقه تحديد حدود می باشد 
لذا به استناد تبصره ذيل ماده 13 قانون فوق الذکر و  طبق تقاضای مالک تحديد 
حدود ملک مرقوم در روز چهارشنبه مورخ 1401/08/11 ساعت 9 صبح در محل 
 شروع و به عمل خواهد آمد و به موجب اين آگهی به کليه مالکين و مجاورين اعالم

 می گردد تا در روز و ســاعت مقرر در محل حضور يابنــد و اعتراضات مالکين و 
مجاورين مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديد حدود 
و فقط تا 30 روز پذيرفته خواهد شــد و معترض طبق مــاده 86  آئين نامه قانون 
ثبت بايد از تاريخ تســليم اعتراض به اين اداره، ظرف يک ماه دادخواست خود را 
به مرجع ذيصالح قضائی تســليم و گواهی تقديم دادخواست را اخذ و به اين واحد 
ثبتی ارائه نمايد، درغير اين صورت متقاضی ثبت يا نماينده قانونی وی می تواند به 
دادگاه  مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقديم دادخواست را دريافت و به اداره ثبت 
تسليم نمايد و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عمليات ثبتی را با رعايت مقررات 
 ادامه ميدهد.  م الف: 1388466 شــبان رئيس منطقه ثبت اســناد و امالک 

جنوب اصفهان

فقدان سند مالکیت
7/66 شــماره نامــه: 140185602210005165- 1401/07/11 تمامــت 
ششــدانگ مالکيت پالک ثبتــی شــماره 3245  فرعــی از 2248 اصلی واقع 
در بخــش 6 ثبت اصفهان کــه بموجب ســند انتقال قطعی شــماره 86623- 
 1391/6/12 تنظيمی دفترخانه 60 اصفهان به مالکيت شرکت مهر پويان اسپادانا
 در آمده و سند بشــماره چاپی 577903 الف 88 )دفترچه ای(، مورد ثبت صفحه 
92 دفتر امالک جلد 307 تحت شــماره ثبت 63700 تســليم ايشان شده است 
و ســپس بموجب اســناد انتقال قطعی بشــماره های 23683- 1392/8/25 و 
24492-1392/11/19 و 24907-1392/12/22 و 1393/2/28-25464 
و 25987- 1393/4/21 و 26355-1393/6/1 و 1393/9/24-27394 
تنظيمی دفترخانه 177 اصفهان جمعًا مقدار 42076 ســهم مشــاع از 76673 
سهم ششــدانگ از طرف مالک به غير انتقال قطعی گرديده و از مالکيت مالک 
کسر گرديده است و ســپس آقای عليرضا عزيزی بســمت مدير عامل شرکت 
مذکور با ارائه درخواســت کتبی به انضمام دو برگ استشهاديه که امضاء شهود 
آن ذيل شماره يکتا 140102157156000174 و رمز تصديق 394616 مورخ 
1401/5/22 که به گواهی دفترخانه 119 اصفهان رسيده،  مدعی است که  سند 
مالکيت آن بعلت جابجايی مفقود گرديده و نامبردگان درخواســت صدور ســند 
مالکيت المثنی ملک فــوق را نموده لذا مراتب  به اســتناد تبصره يک اصالحی 
 ذيل مــاده 120 آئين نامــه قانون ثبت در يــک نوبت آگهی می شــود چنانچه

 کســی مدعی انجام معامله نســبت بــه ملک مرقــوم يا وجود ســند مالکيت 
نزد خود می باشــد از تاريخ انتشــار اين آگهــی ظرف مــدت ده روز اعتراض 
خــود را کتبا ضمــن ارائه اصل ســند مالکيــت يا ســند معامله به ايــن اداره 
تســليم و رســيد اخذ نمائيد تــا مراتب صــورت مجلس و اصل ســند مالکيت 
بــه ارائه کننده ســند مســترد گــردد بديهی اســت اگــر ظرف مــدت مقرر 
اعتراضی نرســيد يا در صورت اعتــراض اصل ســند مالکيت يا ســند معامله 
 ارائه نشــود اقدام به صدور ســند مالکيت المثنــی طبق مقررات خواهد شــد. 
م الف: 1388769 ناصر صيادی صومعه مدير واحــد ثبتی حوزه ثبت ملک 

جنوب شرق اصفهان

تحدید حدود عمومی
7/59 آگهي تحديد حدود عمومی امالک قســمتی از بخش هــای 8 و 9 ثبت 

اصفهان
واقع در حوزه ثبتی شهرستان مبارکه

 اول : امالک و ابنيه واقع در بخش 8 ثبت اصفهان
1- امالک واقع در دهنو پالک يک - اصلی و فروعات ذيل :  

1966 فرعي:  آقای ذبيح الــه نصوحی  فرزند يداله  ششــدانگ يکباب خانه به 
مساحت 188/60 متر مربع 

1967 فرعي:  آقای  سيد مهدی مير هاشمی  فرزند سيدقاسم ششدانگ يکباب 
خانه به مساحت 90 /250 متر مربع 

1968 فرعي:  خانم شايسته سقائی  فرزند عباســعلی ششدانگ يکباب خانه به 
مساحت 358 متر مربع

1969 فرعي:  آقای صادق شفيعی دستگردی  فرزند حميد رضا ششدانگ يکباب 
خانه به مساحت 138/69 متر مربع 

1970 فرعي:  خانم رضوان صادقی دهنوی فرزند عبدالعلی ششدانگ يکباب خانه 
به مساحت 587/86  متر مربع 

1971 فرعي:  آقای اســفنديار صادقی دهنوی ورسول صادقی دهنوی فرزندان 
عبدالعلی )بالسويه( ازششدانگ يکباب کارخانه به مساحت 209/44 متر مربع 

)برای روز  شنبه 1401/08/07(
2- امالک واقع در سرارود پالک سه- اصلی و فروعات ذيل :  

682 فرعي:  آقای بخشعلی باقريان  فرزند محمد ششدانگ  قسمتی ازيکباب خانه 
به مساحت 37/60 متر مربع مجزا شده از 88 فرعی  

3- امالک واقع در طالخونچه پالک 40- اصلی و فروعات ذيل:
1942 فرعی : آقای نادر  يلمه ها فرزند صفدر ششــدانگ يکبابخانه به مساحت 

40 /194  متر مربع  
1943  فرعی : آقای  محســن يلمه  فرزند علی مردان ششــدانگ يکبابخانه به 

مساحت 204/26 متر مربع  
1944  فرعی : آقای محمد تقی زاده طالخونچه فرزند حســن نسبت به 4 دانگ 
مشاع و خانم شکوه سدهی  طالخونچه فرزند اسفنديار نسبت به 2 دانگ مشاع از 

ششدانگ يکبابخانه به مساحت 207/60 متر مربع  
1945 فرعی : خانــم عزت کارگــران طالخونچه فرزند نعمت اله  ششــدانگ 

يکبابخانه به مساحت 60 /267  متر مربع  
)برای روز  يکشنبه 1401/08/08(

4- اراضی واقع درمجاورت رحيم آباد-الو پالک اصلی
484- آقای تورج ســتاری آبروی فرزند حاجی وآقای صمد ستاری فرزند حسن 
وآقای کاموس ســتاری فرزند کريم وخانم کبری کاوه آهنگران فرزند حســين  

هرکدام به نسبت پنج حبه وپنج يازدهم حبه مشاع و آقای حميدرضا ستاری فرزند 
حيدر و آقای مجيد ستاری فرزند حيدر  هر کدام نسبت به يک دانگ  مشاع و آقای 
اسداله ســتاری آبرو فرزند امير قلی و آقای مهرداد ملک احمدی فرزند موسی و 
خانم پروانه ستاری فرزند جهانبخش هر کدام نسبت به دو حبه وهشت يازدهم 

حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ مزرعه رحيم آباد .                               
)برای روز  دوشنبه 1401/08/09(

 دوم : امالک و ابنيه واقع در بخش 9 ثبت اصفهان
1-امالک واقع در مبارکه پالک دو- اصلی و فروعات ذيل :

455 فرعي : دولت جمهوری اســالمی ايــران به نمايندگــی اداره کل ميراث 
فرهنگی.گردشــگری وصنايع دستی اســتان اصفهان به شــماره شناسه ملی 

14000197254 ششدانگ يکباب حمام  به مساحت 396/63 مترمربع 
4147 فرعی :خانم بتــول عقيلی دهنوی فرزند مصطفی ششــدانگ يک باب 

ساختمان به مساحت05/ 216 متر مربع مجزی شده ازپالک 1366 فرعی
4180 فرعي : خانم ليال صالحی مبارکه فرزندمرتضی ششدانگ يکباب خانه به 

مساحت  178 مترمربع ومجزی شده ازپالک 1382  فرعی
4181 فرعی:آقای قدرت اله ســعيدی فرزند حســن  نســبت به ســه دانگ 
مشاع وخانم سوســن ســعيدی مبارکه فرزند صفر علی نســبت به سه دانگ 
 مشــاع از ششــدانگ يکبابخانه به مســاحت 245/50 مترمربع ومجزی شده

 از پالک  1382  فرعی
4182 فرعي : آقای محمد علی  ايرانپور فرزند شکراله ششدانگ يک باب خانه به 

مساحت 94/78 مترمربع ومجزی شده از پالک81 فرعی
  )برای روز سه شنبه 1401/08/10(

بترتيب از ساعت 8/5 صبح به بعد در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا بموجب 
ماده 14 قانون ثبت به صاحبان امالک و مجاورين اعـالم می شود که در روز و 
ساعت مقرر در محل حضـور به هم رسانند چنانچه هر يک از صاحبان امالک يا 
نماينـده قـانونی آنها در موقع تعيين حدود حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون 
مذکور ملک آنها با حدود اظهار شده از طرف مجاورين تحديد حدود خواهد شد . 
اعتراضات مجاورين و صاحبان امالک که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق 
مقررات ماده 20 قانون ثبت از تاريــخ تنظيم صورت مجلس تعيين حدود فقط تا 
ســی روز پذيرفته خواهد شــد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين تکليف 
پرونده های معترضی ثبت ، معترض ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض 
به اين اداره بايستی با تقديم دادخواست به مرجع ذيصالح قضايی گواهی تقديم 

دادخواست را اخذ و به اين اداره تسليم نمايد 
تاريخ انتشار  :  پنج شنبه  16 /07 /1401                                              

م الف: 1388312  مظاهر نصرالهــی  رئيس اداره ثبت اســناد و امالک 
شهرستان مبارکه



   

مدیرکل نوســازی، توســعه و تجهیز مدارس اصفهان گفت: فعالیت صنایع 
متعدد در این استان، ظرفیت مناسبی برای توسعه مهارت و حرفه آموزی به 
دانش آموزان است.مجید نسیمی افزود: استان اصفهان با برخورداری از انواع 

صنایع بزرگ و کوچک می تواند نقش بسزایی در سند تحول بنیادین آموزش 
و پرورش در بخش حرفه و مهارت آموزی ایفــا کند.وی ادامه داد: با احداث 
مدارس فنی و هنرســتان ها در جوار صنایع باید از این داشته های با ارزش 
بهره برد و متخصصان فنی و حرفه ای پرورش داد.مدیرکل نوسازی، توسعه و 
تجهیز مدارس اصفهان با اشاره به اهمیت مهارت آموزی اضافه کرد: این امر به 
اشتغال زایی و رونق اقتصادی منجر خواهد شد و پیشرفت صنایع را نیز در پی 
دارد.نسیمی اظهار داشت: توسعه کمی و کیفی هنرستان ها از جمله نیازهای 
استان و کشور اســت و اصفهان می تواند در آموزش مهارت های فنی الگویی 
برای سایر استان ها باشد.وی تصریح کرد: استفاده از صنایع بزرگ استان و 
شهرک های صنعتی در شهرســتان های مختلف برای آموزش های مهارتی 
ضروری است و باید به عنوان یک راهبرد اساسی مد نظر قرار گیرد.مدیرکل 
نوســازی، توســعه و تجهیز مدارس اصفهان افزود: در زمان حاضر براساس 
تفاهم نامه منعقد شده برای ساخت ۳۲ هنرستان  در جوار واحدهای صنعتی، 
عملیات اجرایی ســاخت حدود نیمی از آنها آغاز شــده است.گفتنی است؛ 
حدود یک میلیون دانش آموز در اصفهان در بیــش از ۶ هزار واحد تحصیلی 

مشغول به تحصیل هستند.

مدیر طرح ســاماندهی ناژوان گفت:برای نخســتین بار مدیریــت ناژوان، با 
محوریت معرفی مراکز گردشــگری خود در نمایشــگاه تخصصی گردشگری 
اصفهان حضور یافت.مهدی قائلی  اظهار کرد: برای نخستین بار مدیریت ناژوان، 
با محوریت معرفی مراکز گردشــگری خود در نمایشگاه تخصصی گردشگری 
اصفهان حضور یافت.وی با بیان اینکه مراکز گردشگری باغ پرندگان، آکواریوم 
ناژوان، باغ خزندگان و موزه صدف ها در این نمایشــگاه به معرفی مرکز خود 
پرداختند، ادامه داد: دوازدهمین نمایشگاه تخصصی صنایع دستی، گردشگری 
و هتل داری اصفهان، امســال پس از سه ســال وقفه در مرکز نمایشگاه های 
بین المللی شــهر اصفهان واقع در کمربندی شرق برگزار شــد که غرفه ناژوان 

در سالن B به شــماره ۱۱۶ میزبان عالقه مندان به حوزه گردشگری بود.مدیر 
طرح ســاماندهی ناژوان افزود: در طراحی غرفه مدیریت ناژوان سعی شد با 
بهره گیری از المان های طبیعی و چوبی به ماهیت جنگلی این مجموعه توجه 
شود و از نظر کارشناسان و شهروندان، این امر به خوبی محقق شده است.وی  
با اشاره به مغفول ماندن بســیاری از ظرفیت های ناژوان، گفت: در نظر داریم 
تا در نمایشگاه های گردشگری اســتان های دیگر از جمله شیراز و تهران که تا 
پایان سال و سال آینده برگزار می شود، حضور فعالی داشته باشیم.نمایشگاه 
تخصصی گردشــگری از هفتم تا یازدهم مهرماه از ســاعت ۱۱ تــا ۲۰ پذیرای 

شهروندان و متخصصان حوزه های گردشگری بود.

رییس اداره راه و شهرسازی شهرستان نایین گفت: عملیات اجرایی فاز چهارم طرح 
بزرگ و ملی جاده طریق الرضا )در مسیر مشجری تا سه راهی چوپانان( به طول ۳۰ 
کیلومتر بصورت بتن غلطکی – آسفالتی درحال انجام است.مهدی علمی با اشاره 
به تکمیل بودن فاز سوم پروژه محور انارک-خور-طبس به طول ۴۰ کیلومتر اظهار 
داشت: طرح بزرگ و ملی جاده طریق الرضا )مسیر بین اصفهان و خراسان رضوی( 
که این محور را به بزرگراه دوبانده تبدیل می کند و موجب افزایش ایمنی در تردد و 
جلوگیری از وقوع تصادفات رخ به رخ در این محور می شود، از سال ۱۳۸۹ عملیات 
اجرایی آن از سمت نایین شروع شد و تا کنون سه فاز از آن به طول ۷۵ کیلومتر به 
بهره برداری رسیده است.  وی افزود: فاز چهارم این پروژه که در مسیر مشجری تا 
سه راهی چوپانان و به طول ۳۰ کیلومتر  است، شروع شده وعملیات اجرایی آن به 

صورت بتن غلطکی – آسفالتی درحال انجام است.
رییس اداره راه و شهرسازی شهرستان نایین در خصوص وضعیت دیگر پروژه های 
راهســازی این شهرســتان به تکمیل پروژه احداث تقاطع غیرهمسطح ورودی 
مسکن مهر نایین اشاره کرد و گفت: این پروژه ملی درکمربندی قدیم نایین واقع 
شده و دارای تردد شــهری و برون شهری زیادی اســت. وی ادامه داد: عملیات 

اجرایی پروژه تقاطع غیرهمسطح ورودی مسکن مهر نایین به منظور جداسازی 
ترافیک شهری از تردد بین شهری و غنی سازی تردد خودروها، در اسفندماه سال 
۱۳۹۷ آغاز شد.علمی تشــریح کرد: این پروژه که به صورت دو دستگاه پل با دو 
دهانه ۱۴ متری عملیاتی شده دارای دیوارسازی بتنی با ارتفاع متوسط ۲.۵متر 
و با ارتفاع فنداســیون یک متر به طول ۲۰۰ متر به لحاظ محدودیت های طرح با 
ساختمان های احداث شده طراحی و اجرا شده اســت. وی افزود: دراین پروژه 
راهسازی طول زیرگذر ۹۰۰ مترباعرض ۲۲ متر بوده همچنین۲۵۰ متر طول میدان 
روگذر، ۹۵۰ مترطول قسمت »E۱«، ۴۸۰ متر طول قسمت »E۲« و ۶۷۰ مترطول 

قسمت E۳ بوده است.
رییس اداره راه و شهرسازی شهرستان نایین در خصوص احجام به کار رفته در این 
پروژه اذعان داشت:  ۹۰هزارمترمکعب خاکبرداری، ۱۹هزارمترمکعب خاکریزی، 
چهار هزار و ۲۰۰ مترمکعب زیراساس، سه هزار و۹۰۰ مترمکعب اساس و اجرای دو 
الیه آسفالت گرم به ضخامت ۱۲سانتی متر عملیاتی شده است.وی بیان داشت: از 
دیگر پروژه ها می توان به آماده سازی و روکش آسفالت پروژه ایثارگران و معلولین 

سایت مسکن مهر نایین اشاره کرد که تکمیل و اجرایی شده است.  

مدیر متالورژی و روش های تولید شــرکت فوالد مبارکــه از طراحی و تولید گرید 
YC ۳۴۰ به سفارش شــرکت ســایپا و برای تولید خودروی شــاهین خبر داد.

علیرضا مولــوی زاده،  گفــت: طراحی و تولیــد محصوالت جدیــد در حوزه های 
مختلف ازجمله صنایع خودروســازی، با تعامل گســترده با مشــتریان و در نظر 
گرفتن توانمندی هــای خطوط مختلــف و خبرگی کارشناســان فــوالد مبارکه 
 محقق می شــود. وی با بیان اینکه این گرید از رده فوالد های کم آلیاژ مســتحکم

 HSLA «High-Strength Low-Alloy« به شــمار می رود، افزود: این گرید 
براساس استاندارد شــرکت پوســکوی کره جنوبی و با الزامات خاص مشتری 
برای نخســتین بار در کشــور، با موفقیت طراحی و تولید شــد تا فوالد مبارکه در 
تولید خودرو های جدید و باکیفیت روز، نقشی اساسی ایفا کند.مدیر متالورژی و 

روش های تولید شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: فوالد های کم آلیاژ مستحکم 
نسبت به فوالد های آلیاژی کربن، خواص مکانیکی بهتر و مقاومت بیشتر در برابر 
خوردگی دارند و با سایر فوالد ها متفاوت اند؛ بدین صورت که آن ها صرفا جهت دارا 
بودن ترکیب شیمیایی خاصی تولید نمی شوند، بلکه برای برخورداری از خاصیت 
مکانیکی بهتری ساخته می شوند.مولوی زاده از حمایت های معاون بهره برداری و 
واحد های فوالدسازی، نورد گرم، نورد سرد، برنامه ریزی فروش، آزمایشگاه و کنترل 
کیفی و کلیه واحد های پشتیبانی شرکت فوالد مبارکه در زمینه کسب این موفقیت 
ارزشمند تشــکر و قدردانی کرد.وی ادامه داد: میزان تقاضای خودروسازان به این 
نوع ورق خاص ساالنه بین ۲۰ تا ۳۰ هزارتن است که با تولید آن در داخل از خروج ۳۰ 

میلیون دالر ارز از کشور جلوگیری خواهد شد.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس اصفهان:

 صنایع اصفهان، ظرفیت مناسبی برای توسعه مهارت آموزی 

دانش آموزان است

حضور فعال مدیریت ناژوان در نمایشگاه گردشگری اصفهان

رییس اداره راه و شهرسازی شهرستان نایین مطرح کرد:

سرعت مطلوب عملیات اجرایی فاز چهارم جاده طریق الرضا

درجهت تامین نیاز صنعت خودروسازی کشور صورت می گیرد؛

طراحی و تولید گرید میکرو آلیاژ ۳۴۰ وای سی در اصفهان

صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود   
مدیرمسئول: بهمن زین الدین
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