
روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی         

یکشنبه 01  آبان  1401
26 ربیع االول  1444

23  اکتبر  2022
 شماره 3653    

8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

شهردار اصفهان هم خواستار صدور مجوز الزم برای برداشت اعتبارات مربوط به مترو شد؛

این قصه سر دراز دارد !

تولید بیش از  یک میلیون 
تن محصول در ذوب آهن

رشد 108 درصدی 
درخواست الکترونیکی 
پروانه های ساختمانی 

در اصفهان

معاون مالی اقتصادی شهردار:

برنامه ریزی برای رونق 
سرمایه گذاری، یک 
اولویت اساسی است

 معاون امور حقوقی و مجلس 
رییس جمهور در کاشان:

متوسط زیرساخت روستایی 
کشور ۹0 درصد است

»گردشگری مذهبی« در 
گیر و دار باورهای فرهنگی؛

اصفهان و 
فرصتی که ساده 
از دست می رود

برگزاری تور گردشگری از خانه تاریخی 
اژه ای ها در اصفهان

 دولت 130 هزار میلیارد 
 تومان به صندوق

 بازنشستگان فوالد 
بدهکار است
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بهره برداری از کمربندی جنوب 
غرب اصفهان در سال 1402

بهره برداری از بزرگ ترین 
نیروگاه خورشیدی غرب استان

غم نان و درد ناچاری...
  نان در تنور کارگران خبازی گرم نیست؛
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دستگاه مناقصه گزار: شهرداری مبارکه

آگهی مناقصه عمومی

محمد مهدی احمدی – شهردار مبارکه م الف 1398331

شهرداری خالد آباد در نظر دارد به استناد مصوبه مورخ 1401/04/12 شورای اسالمی شهر، تعداد 3 قطعه زمین تجاری واقع در بلوار بسیج را از 

طریق مزایده در بستر سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( به فروش برساند. 
متقاضیان می توانند جهت کسب اطالع بیشتر حداکثر تا تاریخ 1401/07/24 به شــهرداری خالد آباد مراجعه و یا با شماره تلفن 031-54346850 

تماس حاصل فرمایند.

آگهی مزایده نوبت دوم

روابط عمومی شهرداری خالد آباد م الف: 1398381

نوبت اول

مدت انجام کار )ماه(برآورد )ریال(رتبه مورد نیازعنوان پروژه

520/375/330/6925 راه و باندعملیات لکه گیری آسفالت و ترمیم ترانشه های سطح شهر

شرایط شرکت در مناقصه:
1- مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: ارائه ضمانتنامه بانکی یا واریز نقدی بابت سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ 1/020/000/000 ریال بحساب سیبای 0105193396003 بنام شهرداری مبارکه

2- شرکت کنندگان بایستی رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت را نمایند.
3- مهلت دریافت اسناد: متقاضیان می توانند از تاریخ درج آگهی در روزنامه و سامانه »ستاد» تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1401/08/11 جهت دریافت اسناد مناقصه به سامانه 

تدارکات الکترونیک دولت مراجعه نمایند
4- آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها: مناقصه گران بایستی پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1401/08/21 در سامانه ستاد بارگذاری نمایند.

5- زمان بازگشایی پیشنهادات: ساعت 14:30 بعد از ظهر روز یکشنبه مورخ 1401/08/22 با حضور اعضای کمیسیون عالی معامالت در محل ساختمان شهرداری خواهد بود.
6- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات ارسالی مختار می باشد.

7- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد و مدارک مناقصه درج گردیده است. 

حفظ آب حفظ زندگی است



گازرسانیبهروستاهای»خوشهاسالمآباد«فریدونشهر
تادههفجرانجاممیشود

مدیرعامل شرکت گاز اســتان اصفهان از گازرسانی به روستاهای خوشــه اسالم آباد شهرستان 
فریدون شــهر تا دهه فجر امســال خبر داد.ابوالقاســم عســگری در جمع خبرنگاران پیرامون 

آخریــن وضعیــت گازرســانی بــه 
روستاهای خوشه اسالم آباد شهرستان 
فریدون شهر، اظهار داشت: گازرسانی به 
روستاهای خوشه اسالم آباد شهرستان 
فریدون شهر در زمان اجرا با مشکالتی 
مواجه شــد به نــام صــدور مجوزها؛ 
خوشــبختانه بــا پیگیری اســتاندار و 
مدیــران اجرایــی اســتان اصفهان و 
لرستان، مجوز رفع موانع اجرای پروژه 
صادر شــد.وی افــزود: از 46 هزار متر 

شبکه گذاری، حدود 44 هزار متر آن اجرا شده است و حدود یک هزار متر از شبکه گذاری داخلی 
روستای فهره استان لرستان باقی مانده که در حال انجام عملیات لوله گذاری هستیم.مدیرعامل 
شرکت گاز اســتان اصفهان تصریح کرد: عالوه بر این حدود یک هزار متر از عملیات شبکه گذاری 
ابتدای خط نیز باقی مانده که آن هم به زودی اجرایی می شــود و امیدواریم کــه با پایان یافتن 
عملیات شبکه گذاری و انجام تست های نشــتی مقاومت و تست های پوشش، تزریق گاز انجام 
شود و مردم شریف هفت روستای خوشه اسالم آباد شهرستان فریدون شهر تا دهه فجر امسال 

از نعمت گاز بهره مند شوند.
وی در پاســخ به اینکه چه اقداماتی برای تسریع بخشــیدن به عملیات گازرسانی به روستاهای 
خوشــه اســالم آباد انجام داده اند، گفت: ما همه نیروها و امکانات مان را بســیج کرده ایم، بیل 
مکانیکی و گروه جوشکاری اضافه و لوله و متریال مورد نیاز را تامین کردیم و با همه امکانات در 
حال پیگیری هستیم، اما خط تغذیه حتما باید با آب تست شود و فرآیند تست هیدرواستاتیک، 
آرام سازی و عملیات ردینگ تست آن زمان بر اســت و بعد از آن باید تست پوشش انجام شود و 

امیدواریم که بتوانیم امسال تزریق گاز را انجام دهیم.
 

رییس اداره دامپزشکی شهرستان کاشان:

روزانه۱۵تنتخممرغازکاشانصادرمیشود
رییس اداره دامپزشکی شهرستان کاشان با اشاره به صادرات ۱۰۰۰ تن تخم مرغ در 4 ماه گذشته، 
گفت: روزانه ۱۵ تن تخم مرغ از کاشان صادر می شود.عباس شاه میرزایی در گفت وگو با خبرنگار 
تسنیم در کاشان، اظهار داشت: شهرستان کاشــان با بیش از دومیلیون قطعه مرغ تخم گذار رتبه 
دوم تولید تخم مرغ در استان را داراست که عالوه بر تامین نیاز داخل، مازاد آن نیز به خارج از کشور 
صادر می شود.رییس شبکه دامپزشکی کاشان افزود: در راستای عزم راسخ سازمان دامپزشکی 
کشــور ویژه ارتقای کیفیت تولیدات دامی، به طــور میانگین روزانه ۱۵ تن تخــم مرغ مطابق با 
استانداردهای جهانی به مقصد کشورهای همســایه به خصوص عراق صادر می شود.وی با بیان 
اینکه در چهار ماه گذشــته حدود هزار تن تخم مرغ تاکنون از شهرستان کاشان صادر شده است، 
گفت: با برنامه ریزی های صورت گرفته در آینده با افزایش تولید و تامین نیاز داخل کشور، صادرات 

تخم مرغ نیز افزایش خواهد یافت.
 شاه میرزایی ضمن اشاره به نظارت بر واحدهای تولید مرغ و تخم مرغ در شهرستان کاشان تصریح 
کرد: واحد بهداشت و مبارزه با بیماری های طیور شبکه دامپزشکی کاشان رصد و پایش تعداد دو 

میلیون و ۵83هزار قطعه جوجه ریزی گوشتی را انجام دادند.

معاون امور حقوقی و مجلس رییس جمهور با تاکید 
بر اینکه امنیت غذایی کشور متکی به روستا هاست، 
گفت: متوسط زیرساخت روستایی کشور ۹۰ درصد 
است.سید محمد حسینی در آیین افتتاح نخستین 
همایش بازنمایی هویت روســتایی در روســتای 
پنداس از توابع بخش برزک کاشــان بــا تاکید بر 
اینکه دولت سیزدهم اهتمام ویژه ای به روستاییان 
دارد، افزود: متوسط برق رســانی، آب آشامیدنی به 
روستا ها به ترتیب ۹۵ و 8۰ درصد و در شاخص های 
مخابرات و اینترنت در روستا ها پیشرفت های خوبی 
وجود دارد.به گفته وی، معاونت روســتایی رییس 
جمهور بســیار فعال و حتی خــود رییس جمهور در 
سفر های استانی به روستا ها سرکشی می کند چرا 
که نمی خواهد روستاییان مورد بی مهری قرار بگیرند 

و جوانان به شــهر ها وارد شوند.وی تصریح کرد: اگر 
چه اقدامات خوبی در روستا ها انجام شده است، اما 
باید برنامه های نظام میراثی کشاورزی و راهبرد های 
توسعه روســتا ها با مشــارکت افراد ذی نفع و زنان 
روستایی اجرا شود.معاون پارلمانی رییس جمهور 
معافیت مالیاتی برای خانه های تاریخی و بوم گردی 
و مراکز  اقامتی در روستا ها را خواستار شد و گفت: با 
این اقدام سرمایه گذاری در روستا ها ترغیب خواهد 
شد.حســینی با بیان اینکه از ابتدای انقالب تاکنون 
هشــت و شــش دهم مصوبات دولت ها مربوط به 
روستا ها و حوزه کشــاورزی است، یادآور شد: سهم 
اندکی برای روستاییان قائل شده اند که باید بیشتر  
باشد و نگاه ویژه ای به روســتا های کشور شود.وی 
با تاکید بر اینکه روســتا ها باید هویــت تولید مواد 

غذایی را از طریق دامپروری و کشاورزی و همچنین 
گردشگری، صنایع دستی و صنایع تبدیلی حفظ کنند 
و مصرف کننده نباشند، گفت:در گذشته تمامی افراد 
روســتا ها کار و تالش می کردند و از تنبلی و بیکاری 

خبری نبود.
معاون پارلمانی رییس جمهور با اشــاره به تصمیم 
دولت ســیزدهم در خرید محصول گندم کشاورزان 
افزود: بیش از هفــت میلیون تن گنــدم با قیمت 
مناسب خریداری، ذخیره و از قاچاق آن به کشور های 

همسایه جلوگیری شد.

معاون امور حقوقی و مجلس رییس جمهور در کاشان:

متوسطزیرساختروستاییکشور۹۰درصداست

مدیرکل راه و شهرسازی استان پیش بینی کرد:

بهرهبرداریازکمربندیجنوبغرباصفهاندرسال۱۴۰۲
مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان با اشاره به پیشرفت ۵۰ درصدی قطعه سوم کمربندی جنوب غرب اصفهان، پیش بینی کرد: تمام این محور در صورت آزادسازی و 
تامین منابع مالی در اواخر سال ۱4۰۲ به بهره برداری خواهد رسید.علیرضا قاری قرآن در گفت وگو با ایسنا درباره پروژه کمربندی جنوب غرب اصفهان و تاثیر این پروژه در 
کاهش بار ترافیکی استان، اظهار کرد: به طور قطع تکمیل این پروژه موجب کاهش ۲۰ تا 3۰ درصد بار ترافیکی از محور صفه اصفهان خواهد شد.وی با اشاره به آغاز عملیات 
اجرایی این پروژه از سال 8۷، توضیح داد: قطعه های اول، دوم و چهارم کمربندی جنوب غرب تکمیل شده و قطعه سوم آن که به طول پنج کیلومتر است، پیشرفت ۵۰ 
درصدی دارد.مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان پیش بینی کرد: کل این محور در صورت آزادسازی و تامین منابع مالی در ماه های پایانی سال ۱4۰۲ به بهره برداری 
خواهد رسید.وی با بیان اینکه کمربندی جنوب غرب اصفهان به عنوان بخشی از رینگ چهارم استان در ایجاد ارتباط بین استان ها و شهرهای جنوبی و غربی کشور اهمیت 
دارد، تاکید کرد: با توجه به اینکه طرح یاد شده به صورت قطعه ای در دست احداث است به آن پازل بزرگ گفته می شــود.  به گفته قاری قرآن، عدم تامین منابع مالی، 

آزادسازی و داشتن معارض از جمله اراضی کشاورزی – تاسیسات جانبی راه شامل تیر چراغ برق، لوله گاز و آب و مخابرات از جمله موانع اجرایی این پروژه است.  

خبر روز

عکس خبر

برداشتاناراز
باغهایکاشان

در اولین ماه خزان برداشت 
انــار از باغ های شهرســتان 
کاشان آغاز شده است، فین 
و راونــد مرغــوب ترین نوع 
انار این خطه را تولید و روانه 
بازار مصرف مــی کنند. تولید 
ســاالنه انار در کاشان افزون 
بر ۱۰ هزار تن برآورد می شود.

 مشاور وزیر جهاد کشاورزی 
در حاشیه سفر به کاشان:

ایرانجزو۱۰کشوربرتردنیا
درزمینهتولیدمحصوالت

زراعیاست
مشاور وزیر جهاد کشاورزی گفت: ایران در زمینه 
تولید محصوالت زراعی و باغی جزو ۱۰ کشور برتر 
دنیاست.صادق توسلی زاده در حاشیه سفر به 
کاشان در جمع خبرنگاران با اشاره برنامه های 
وزارت جهاد کشــاورزی اظهار داشت: به منظور 
رســیدن به این اهداف در نظر داریــم از تمام 
ظرفیت های موجود در سطح کشور در حوزه های 
مختلف کشــاورزی و دامداری استفاده کنیم.
وی با بیان اینکه ایران در زمینه تولید محصوالت 
زراعی و باغی جز ۱۰ کشــور برتر دنیاست، ابراز 
داشت: برای مثال ما در زمینه هشت محصول 
زراعی و ۱۵ محصول باغداری جزو ۱۰ کشور برتر 
دنیا هستیم.مشاور وزیر جهاد کشاورزی با اشاره 
به اینکه در طول ســال بیش از ۱۲۰ میلیون تن 
محصوالت کشاورزی تولید می کنیم، تصریح 
کرد: بایــد از این ظرفیت فوق العاده به شــیوه 
مطلوب برای تامین امنیت غذایی کشور استفاده 
کرد.وی با اشــاره به اینکه این تنوع محصوالت 
تولیدی کشاورزی در کشور خود می تواند باعث 
رونق صنعت گردشگری شود، خاطرنشان کرد: 
یکی از برنامه های وزارت جهاد کشاورزی در این 
زمینه برگزاری رویدادهای محصول گرا در سطح 
کشــور است.توســلی زاده،با بیان اینکه تولید 
برخی از این محصوالت کشاورزی با فرهنگ و 
سنت های مردم گره خورده است، گفت: برگزاری 
این رویدادها عــالوه بر رونــق تولید در بخش 
کشاورزی و توســعه صنعت گردشگری باعث 
حفظ میراث و فرهنگ مردم هم می شود.وی 
با اشاره به اینکه کاشان اولین شهر کشور است 
که برنامه تحت عنوان نظام کشــاورزی مبتنی 
بر قنات ثبت کرده است، تاکید کرد: باید از این 
ظرفیت در جهت حفظ تاریخ و تمدن این منطقه 
نهایت بهره را برد.مشاور وزیر جهاد کشاورزی با 
اشاره به برگزاری برنامه های محصول گرا در دیگر 
شهرهای کشور گفت: شهر مالیر در زمینه تولید 
انگور و شهر قائنات هم در زمینه تولید زعفران از 

دیگر ظرفیت های موجود در این حوزه است.

شهرستان ها

     نان در تنور کارگران خبازی گرم نیست؛

غم نان و درد ناچاری...
قصه ناتمام آتش و تنور، داســتان زندگی کارگرانی است که  بازار
قوت غالب ســفره ها را تامین می کنند؛ اما تنور و سفره آنها 
گرمای چندانی ندارد و برای آنها نان را از هر طرف بخوانی، درد است.مســائل و 
مشکالت کارگران خباز یکی دوتا نیست؛ کارگرانی که باید رنج گرانی را تحمل کنند 
اما بهره ای از افزایش دستمزد ناچیز ساالنه کارگران نمی برند و همین می شود 
که به همان لقمه نانی که کارفرمایان در سفره هایشان می گذارند، بسنده کنند.

حقوق شان کمتر از پایه اســت و معیشت شان با مشــکل روبه رو شده است. 
به گفته کســانی که در این شغل هستند، از ســال ها پیش حقوق کارگران نانوا 
افزایش نیافته و این موضوع باعث شــده که این قشر به ســختی نان را بر سر 

سفره هایشان ببرند.

حمایتنمیشویم
یکی از کارگران خباز که در خیابان عسگریه مشــغول به کار است در گفت و گو 
با بازار با اشــاره به اینکه هم اکنون، حقوق یک کارگر نانوا روزی حدود ۱۵۰ هزار 
تومان است که با احتساب چهار تعطیلی در ماه به چهار میلیون تومان هم نمی 
رسد، می گوید: این در حالی اســت که با حذف ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی، درد 
و رنج کارگران خباز بیشتر شده اســت و تنور زندگی شان دیگر گرم نیست.این 
وضعیت حاال بسیاری از کارگران خباز را گالیه مند کرده و آنها نسبت به وضعیت 
دســتمزد خود اعتراض دارند و دریافتی های خود را ناعادالنه می دانند.ثابت 
ماندن نرخ دستمزد این کارگران در حالی است که با حذف ارز ترجیحی و گران 
شــدن نان وضعیت آنها تغییر خاصی نکرده اســت.کارگر نانوای دیگری که در 
میدان طوقچی در نانوایی سنگکی مشغول است نیز از این موضوع چندان راضی 
نیســت. این کارگر خباز به بازار می گوید: ما از جمله اقشــاری هستیم که هیچ 
حمایتی نمی شویم و این مشکل سال هاست وجود دارد و هیچ تدبیری برای 

آن اندیشیده نشده است.
به گفته جعفری، این ثابت ماندن دستمزدها باعث شده که کارفرمایان نیز سوء 
استفاده کنند و با وجود اینکه کاالهای اساسی گران شده است دستمزدهای ما 
بر همان منوال باقی بماند و هر سال درصد ناچیزی بر آن اضافه شود.وی تاکید 
می کند: یک کارگر خباز فارغ از اینکه چه کاری انجام می دهد باید زودتر از همه 
در ساعت پنج صبح از خواب بیدار شود و شب هم دیرتر از همه به خانه برگردد.

وی می افزاید: البته کارگران خباز که مثال از شهرســتان های دور به خبازی های 
مستقر در شهرها می آیند، شب را در محل کار خود صبح می کنند، چون که خانه 
رفتن و استراحت کردن عمال در این شرایط معنایی ندارد؛ چراکه کارگر باید شش 

صبح کارش را شروع کند.
جعغری تاکید می کند: از طرفی برخالف کارهــای دیگر که فرد در محل کارش 
است اما کاری برای انجام دادن ندارد، کارگر خباز به غیر از ساعت های استراحتی 

که از قبل با کارفرما توافق کرده، باید بی وقفه کار کند و این یعنی اینکه خانواده  و 

دوست را کم کم فراموش کند و با کارش زندگی کند.

نرخهایثابت،بهانهکارفرمایان
تا پیش از این کارفرمایان این بهانه را داشــتند که نرخ نان ثابت مانده و همین 
توجیهی بود بر اینکه دستمزد کارگران شــان را افزایش ندهند؛ اما اکنون هم که 
وضعیت تغییر کرده باز هم دستمزد کارگران خباز بر همان منوال است.به گفته 
این کارگران، قیمت ها چند برابر شــده اما مزد کارگران هنوز جزئی است و این 
شرایط باعث شده که بسیاری از کارگران شغل خود را تغییر دهند.به عنوان مثال، 
براساس نرخ نامه رسمی، قیمت نان بربری ماشینی آزاد به شکل میانگین پنج 
هزار تومان اســت و این قیمت برای نان های یارانه ای برابــر با دو هزار و 6۰۰ تا 
سه هزار تومان است.این نرخ ها برای نانوایان آن طور که باید و شاید به صرفه 
نیست و همین باعث می شود که از دستمزد کارگر کم گذاشته شود، بماند که در 
برخی از این نانوایی ها تخلفاتی انجام می شــود که منفعت صاحبان شان را در 

پی دارد؛ اما برای کارگران سودی ندارد.

نانراازسفرهنانوایانحذفنکنید
طی چند ماهی که کرونا شــیوع یافته بود و در زمان جوالن این ویروس همواره 
کارگران خباز در محل کارشــان حاضر بودند و دچار زحمات زیادی شــدند؛ اما 

آنچنان که باید از آنها حمایت نشد.
کارگر دیگری که در خیابان ۲4 متــری در یک نانوایی کار می کند با اشــاره به 
وضعیت نامناسب بهداشتی کارگران خباز و فضای غالبا پررفت و آمد نانوایی ها، 
به بازار می گوید: ما از وضعیت دســتمزدی و بیمه ای و مزایای شغلی رضایت 
نداریم ولی به علــت وضعیت بد اشــتغال در اصفهان مجبوریم کــه به تمامی 

مشکالت تن بدهیم.
و اما علی یزدانی، رییس انجمن صنفی کارگــران خباز اصفهان در این ارتباط به 
بازار می گوید: به طور کلی نان یک کاالی سیاسی است. به همین خاطر همیشه 
باید در دسترس مردم باشد و مردم بتوانند آن را به راحتی بخرند و در عین حال، 
دولت باید به فکر افزایش دستمزد و حمایت اجتماعی فوری از کارگران باشد.

وی می افزاید: در حال حاضر، درآمد خبازان در کل کشــور بسیار اندک است و 
آن ها از تامین حداقل های معیشتی خود ناتوانند.

یزدانی تصریح می کند: مسئوالن باید دقت کنند که خبازان، با وجود فشارهای 
بسیار در دوره کرونا، هیچگاه تولید خود را کاهش ندادند و در تمام مدت کرونا با 

وجود تنگناهای بسیار، کار و تولید  را ادامه دادند.
وی می افزاید: در چنین تصویری از وضعیت نامناسب بهداشتی، دستمزدی و 
معیشتی کارگران خباز که در کل کشــور با درجات متفاوت حاکم است، به نظر 
می رسد دولت و نهادهای حمایت اجتماعی و درمانی، نقش و مسئولیت مهمی 

در حفاظت از سالمت و معیشت کارگران خباز دارند.

کارگرانیزیرخطفقر
کارگران خباز در این خصوص معتقدند مسئوالن باید در زمینه دستمزد کارگران 
خباز نیز بازنگری داشته باشند تا این قشر از جامعه در این حد زیر خط فقر نبوده 

و بتوانند مشکالت معیشتی شان را حل کنند.
اما یزدانی، راه حل دیگری را برای بهبود وضعیت کارگران خباز اضافه می کند: به 
نظر من یک راه حل این است که دولت به خبازان سوبسیدهای حمایتی بیشتر و 
گسترده تری تخصیص دهد تا کار برای خبازان در این بخش صرفه داشته باشد 

و از عهده تامین هزینه های زندگی شان برآیند.
وی ادامه می دهد: میزان سوبسیدهای کنونی بسیار اندک است و فشار زیادی 
به خبازان وارد می شود. بســیاری از کارگران این بخش زیرخط فقر هستند. از 
سوی دیگر قیمت گذاری واحدی هم بر این بخش حاکم نیست و دولت خبازان 
را به حال خود رها کرده است. در یک کالم، به نظر می رسد هیچ برنامه ای برای 

نان و نانوایان و نان نانوایان در کشور وجود ندارد.
وی افزود: دولت و مسئوالن باید بدانند که خواسته های کارگران خباز هم صنفی 
و هم قانونی است و اگر به این خواسته ها ترتیب اثر داده نشود، مشکالت حادتر 

خواهد شد.
در این ارتباط حسن ضیایی، کارشــناس اقتصادی می گوید: این یک واقعیت 
است که در شرایط فعلی مشــخص نبودن معیار مشخص و تعریف نشده برای 
کارگران خباز باعث شــده که این کارگران از لحاظ میزان دســتمزد در مضیقه 

باشند.
وی ادامه می دهــد: این در حالی اســت که بر اســاس مــاده 4۱ قانون کار، 
شورای عالی کار، دستمزد کارگران را بر اســاس نرخ تورم و سبد معاش خانوار 
تعیین می کند؛ اما این موضوع تا کنون شــامل حال کارگران نانوا نشده است و 

دستمزدهایشان نه تنها ساالنه افزایش نیافته بلکه تنها بر اساس میزان فروش 
نان تعیین می شود.

لزوماجرایماده۹۱و۵۲قانونکار
ضیایی تاکید می کند: با در نظر گرفتن همه این موارد، شرایط کار کارگران خباز 
همانند سایر کارگرانی که در مشاغل سخت کار می کنند یعنی افرادی که با تنور، 
مواد شیمیایی، گرد و غبار و سایرآالینده های محیطی سروکار دارند، به معنای 

واقعی کلمه »غیرقابل تحمل« است.
وی ادامه می دهد: طبیعتا این امر اقتضا می کند نهادهایی که بر شرایط کار آنها 

نظارت می کنند؛ اقداماتی موثر و راهگشا برای کاهش آالم آنها تعیین کنند.
این کارشــناس اقتصادی بیان می کنــد: این حرف به معنــای اجرای قوانین 
حمایتی موجود )ماده ۹۱قانــون کار و تبصره های آن( اســت. حتی ماده ۵۲ 
قانون کار که ذکر کرده اســت در کارهای سخت وزیان آور ، ســاعات کار نباید از 
شش ساعت در روز و 36 ساعت در هفته تجاوز کند برای »شاطر« که شغلش 
 سخت شناخته شده اســت؛ اجرایی نمی شود و یک شــاطر روزی ۱6 ساعت

 کار می کند.
در حالی که هر روز مخارج زندگی بیشــتر می شــود ولی کارگران خبازی های 
کشور نسبت به نحوه افزایش حقوق خود شاکی هستند و این روند را غیرقانونی 
می دانند. آنها معتقدند افزایش حقوق کارگران براساس افزایش قیمت نان معنا 
و مفهومی ندارد و در صورت گران شــدن قیمت نان، بازهم این کارگران هستند 

که آسیب می بینند.
الزم اســت از کارگرانی کــه نقش اساســی در تامین قوت غالب مــردم دارند 

حمایت های موثر شود تا لقمه های نان از سفره کارگران خباز حذف نشود.
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3آگهی
صفحه

آگهی نوبتی سه ماهه دوم  سال 1401 
اداره ثبت اسناد  و امالک شهرستان گلپایگان 

8/1 به موجب ماده 12 قانون ثبت اسناد و امالك و ماده 59 اصالحي و ائين 
نامه مربوط به امالكي كه در سه ماهه دوم سال 1401 تقاضاي ثبت آنها 
پذيرفته شده و همچنين شماره هاي از قلم افتاده و نيزآنچه كه به موجب 
آراء هيئت نظارت و اختيارات تفويضي بايدآگهي هاي آن تجديد شــود و 
مربوط به بخشهاي حوزه ثبتي گلپايگان به ترتيب در رديف هاي ))الف(( 

و))ب(( به شرح ذيل اگهي مي شود:
))  بند الف ((

)) بخش يک ثبت گلپايگان ((
343-محبوبه نيکنامی فرزند محمدحســين نســبت به 539/36 سهم 
مشاع از 28051/42 سهم ششدانگ ،مريم نيکنامی فرزند محمد حسين 
نســبت به 633/03 سهم مشاع از 28051/42 ســهم ششدانگ ، محمد 
نيکنامی فرزند حسن نسبت به 2970/22 سهم مشاع از 28051/42 سهم 
ششدانگ، مصطفی نيکنامی فرزند حسن نسبت به 12251/71 سهم مشاع 
از 28051/42 سهم ششدانگ ، فاطمه نيکنامی فرزند محمد حسين نسبت 
به 632/42 سهم مشاع از 28051/42 ســهم ششدانگ يک قطعه زمين 

مزورعی به مساحت 28051/42 مترمربع 
1814-سيد محمدعلی سيدی فرزند محمد رضا نسب به ششدانگ يک 
قطعه زمين به مساحت يک جريب از پنج سهم ششدانگ پالك اوليه 1814 

اصلی بوده است 
1827- سعيد قائدی فرزند محمد تقی نسبت به ششدانگ قطعه زمين  به 

مساحت 2689/07  مترمربع
4992- موقوفه كربالئی جواد حسب المصاحه ورثه مالرضا به نمايندگی 
اداره اوقاف وامور خيريه گلپايگان نســبت به ششدانگ يک قطعه زمين 

مزروعی به مساحت 2274/57 مترمربع 
4993- موقوفه حاج حيدر علی تاجر اصفهانــی به نمايندگی اداره اوقاف 
وامور خيريه گلپايگان نسبت به ششــدانگ يک قطعه زمين مزروعی به 

مساحت 5851/74 مترمربع 
4994- موقوفــه خديجه خانم بــه نمايندگی اداره اوقــاف وامور خيريه 
گلپايگان نســبت به ششــدانگ يک قطعه زمين مزروعی به مســاحت 

549/77 مترمربع 
)) بخش دو ثبت گلپايگان ((

))شماره فرعي زير از شماره 1  اصلي واقع درقريه رباط سرباطان((
2415- موقوفه خانم باشی به نمايندگی اداره اوقاف وامور خيريه گلپايگان 
نسبت به ششــدانگ يک قطعه زمين مزروعی به مســاحت 4257/63 

مترمربع 
))شــماره های فرعی زير از شــماره 3 اصلی واقع در قريه رباط ابلوالن 

سفلی((
1910- موقوفه گوهرخانم به نمايندگی اداره اوقاف وامور خيريه گلپايگان 
نسبت به ششــدانگ يک قطعه زمين مزروعی به مســاحت 3494/37 

مترمربع 
))شماره های فرعی زير از شماره 5 اصلی واقع در قريه رباط پيرعليا((

354- موقوفه محمدمختار به نمايندگی اداره اوقاف وامور خيريه گلپايگان 
نسبت به ششــدانگ يک قطعه زمين مزروعی به مســاحت 3624/80 

مترمربع 
))شماره های  فرعی زير از شماره 7 اصلی واقع در قريه حسن حافظ ((

575- موقوفه زمين حمام بهشــت به نمايندگی اداره اوقاف وامور خيريه 
گلپايگان نســبت به ششــدانگ يک قطعه زمين مزروعی به مســاحت 

1602/93 مترمربع 
576- موقوفه كربال ام ليال به نمايندگی اداره اوقاف وامور خيريه گلپايگان 
نسبت به ششدانگ يک قطعه زمين مزروعی به مساحت 954/31 مترمربع 
577- موقوفه كرباليی كريم خلف مرحمت به نمايندگی اداره اوقاف وامور 
خيريه گلپايگان نسبت به ششدانگ يک قطعه زمين مزروعی به مساحت 

3554/74 مترمربع 
578- موقوفه شيخ غالم حســين به نمايندگی اداره اوقاف وامور خيريه 
گلپايگان نســبت به ششــدانگ يک قطعه زمين مزروعی به مســاحت 

5384/23 مترمربع 
579- موقوفه حاج اســد به نمايندگی اداره اوقاف وامور خيريه گلپايگان 

نسبت به ششدانگ يک قطعه زمين به مساحت 1989/73 مترمربع 
580- موقوفه زمين امامزاده ســيدعالءالدين ركابدار به نمايندگی اداره 
اوقاف وامور خيريه گلپايگان نســبت به ششــدانگ يک قطعه زمين به 

مساحت 1173/78 مترمربع 
)) بخش سه ثبت گلپايگان ((

))شماره فرعي زير از شماره 21 اصلي واقع درقريه الالن((
81- موقوفه زمين حمام و مســجد الالن به نمايندگی اداره اوقاف وامور 
خيريه گلپايگان نسبت به ششدانگ يک قطعه زمين به مساحت 2014/44 

مترمربع 
))شماره فرعي زير از شماره 22 اصلي واقع درقريه فرج آباد((

115- موقوفه حاج آقا فخرنوری به نمايندگــی اداره اوقاف وامور خيريه 
گلپايگان نســبت به ششــدانگ يک قطعه زمين مزروعی به مســاحت 

635/64 مترمربع 
))شماره فرعي زير از شماره 24 اصلي واقع درقريه غرقه((

287- موقوفه حاج نظام به نمايندگــی اداره اوقاف وامور خيريه گلپايگان 
نسبت به ششــدانگ يک قطعه زمين مزروعی به مســاحت 4377/76 

مترمربع 
288- موقوفه حاج نظام به نمايندگــی اداره اوقاف وامور خيريه گلپايگان 
نسبت به ششــدانگ يک قطعه زمين مزروعی به مســاحت 2409/08 

مترمربع 
289- موقوفه حاج نظام به نمايندگــی اداره اوقاف وامور خيريه گلپايگان 
نسبت به ششــدانگ يک قطعه زمين مزروعی به مســاحت 1407/98 

مترمربع 
290- موقوفه حاج نظام به نمايندگــی اداره اوقاف وامور خيريه گلپايگان 
نسبت به ششــدانگ يک قطعه زمين مزروعی به مســاحت 2126/81 

مترمربع 
291- موقوفه حاج نظام به نمايندگــی اداره اوقاف وامور خيريه گلپايگان 
نسبت به ششــدانگ يک قطعه زمين مزروعی به مســاحت 1937/16 

مترمربع 
292- موقوفه حاج نظام به نمايندگــی اداره اوقاف وامور خيريه گلپايگان 
نسبت به ششــدانگ يک قطعه زمين مزروعی به مســاحت 3593/19 

مترمربع 
293- موقوفه زمين امامــزاده ابراهيم به نمايندگــی اداره اوقاف وامور 
خيريه گلپايگان نسبت به ششدانگ يک قطعه زمين مزروعی به مساحت 

2856/41 مترمربع 
))شماره فرعي زير از شماره 27 اصلي واقع درقريه سعيدآباد((

1517- موقوفه ميرزا عبدالکريم به نمايندگــی اداره اوقاف وامور خيريه 
گلپايگان نســبت به ششــدانگ يک قطعه زمين مزروعی به مســاحت 

4744/77 مترمربع 
1518- موقوفه ميرزا عبدالکريم به نمايندگــی اداره اوقاف وامور خيريه 
گلپايگان نســبت به ششــدانگ يک قطعه زمين مزروعی به مســاحت 

1839/49 مترمربع 
1519- موقوفه ميرزا عبدالکريم به نمايندگــی اداره اوقاف وامور خيريه 
گلپايگان نســبت به ششــدانگ يک قطعه زمين مزروعی به مســاحت 

2205/98 مترمربع 
1520- موقوفه ميرزا عبدالکريم به نمايندگــی اداره اوقاف وامور خيريه 
گلپايگان نســبت به ششــدانگ يک قطعه زمين مزروعی به مســاحت 

13108/43 مترمربع 
1521- موقوفه مــال عبدالکريم به نمايندگی اداره اوقــاف وامور خيريه 
گلپايگان نســبت به ششــدانگ يک قطعه زمين مزروعی به مســاحت 

2475/36 مترمربع 
1522- موقوفه صغری توســلی به نمايندگی اداره اوقــاف وامور خيريه 
گلپايگان نســبت به ششــدانگ يک قطعه زمين مزروعی به مســاحت 

2088/68 مترمربع 
))شماره فرعي زير از شماره 41 اصلي واقع درقريه اشرف آباد((

7- موقوفه گورســتان اشــرف آباد به نمايندگی اداره اوقاف وامور خيريه 
گلپايگان نســبت به ششــدانگ يک قطعه زمين مزروعی به مســاحت 

5115/91 مترمربع 
8- موقوفه مالمحمدتقی اشــرف آباد به نمايندگــی اداره اوقاف وامور 
خيريه گلپايگان نسبت به ششدانگ يک قطعه زمين مزروعی به مساحت 

94752/70 مترمربع 
))شماره فرعي زير از شماره44 اصلي واقع درقريه ضامن آباد((

352- موقوفه ميرمحمدكاظم بــه نمايندگی اداره اوقــاف وامور خيريه 
گلپايگان نســبت به ششــدانگ يک قطعه زمين مزروعی به مســاحت 

9044/00 مترمربع 
))شماره فرعي زير از شماره53 اصلي واقع درقريه رباط محمود((

379- موقوفه حاج نظام به نمايندگــی اداره اوقاف وامور خيريه گلپايگان 
نسبت به ششــدانگ يک قطعه زمين مزروعی به مســاحت 1711/63 

مترمربع 
380- موقوفه اسداله حسب بی بی مرواريد به نمايندگی اداره اوقاف وامور 
خيريه گلپايگان نسبت به ششدانگ يک قطعه زمين مزروعی به مساحت 

5690/32 مترمربع 
381- موقوفه اسداله حسب بی بی مرواريد به نمايندگی اداره اوقاف وامور 
خيريه گلپايگان نسبت به ششدانگ يک قطعه زمين مزروعی به مساحت 

7944/31 مترمربع 
382- موقوفه حيــدر رباط محمودی بــه نمايندگــی اداره اوقاف وامور 
خيريه گلپايگان نسبت به ششدانگ يک قطعه زمين مزروعی به مساحت 

3703/37 مترمربع 
383- موقوفه حيــدر رباط محمودی بــه نمايندگــی اداره اوقاف وامور 
خيريه گلپايگان نسبت به ششدانگ يک قطعه زمين مزروعی به مساحت 

3841/03 مترمربع 
))شماره فرعي زير از شماره54 اصلي واقع درقريه  آزادان ((

35- موقوفه محمدجواد صديقی به نمايندگــی اداره اوقاف وامور خيريه 
گلپايگان نســبت به ششــدانگ يک قطعه زمين مزروعی به مســاحت 

1961/13مترمربع 
36- موقوفه محمدجواد صديقی به نمايندگــی اداره اوقاف وامور خيريه 
گلپايگان نســبت به ششــدانگ يک قطعه زمين مزروعی به مســاحت 

3973/65مترمربع 
)) بخش چهار ثبت گلپايگان ((

))شماره فرعي زير از شماره4 اصلي واقع درقريه نيوان سوق((
2117- موقوفه حــاج باقر ميرمهدی بــه نمايندگــی اداره اوقاف وامور 
خيريه گلپايگان نسبت به ششدانگ يک قطعه زمين مزروعی به مساحت 

3208/36مترمربع 
2118- موقوفه حاج ســيدميرزا به نمايندگی اداره اوقــاف وامور خيريه 
گلپايگان نســبت به ششــدانگ يک قطعه زمين مزروعی به مســاحت 

2903/01مترمربع 
2119- موقوفه شــهربانو نيوانی به نمايندگــی اداره اوقاف وامور خيريه 
گلپايگان نســبت به ششــدانگ يک قطعه زمين مزروعی به مســاحت 

3931/54مترمربع 
2120- موقوفه فاطمــه خانم بــه نمايندگی اداره اوقــاف وامور خيريه 
گلپايگان نســبت به ششــدانگ يک قطعه زمين مزروعی به مســاحت 

994/79مترمربع 
2121- موقوفه فاطمــه خانم بــه نمايندگی اداره اوقــاف وامور خيريه 
گلپايگان نســبت به ششــدانگ يک قطعه زمين مزروعی به مســاحت 

3740/43مترمربع 
2122- موقوفه ســکينه خانم بــه نمايندگی اداره اوقــاف وامور خيريه 
گلپايگان نســبت به ششــدانگ يک قطعه زمين مزروعی به مســاحت 

2286/09مترمربع 
))شماره فرعي زير از شماره5 اصلي واقع در گوگد((

26- موقوفه مالمحمد جواد حسب وصيت محمد هادی به نمايندگی اداره 
اوقاف وامور خيريه گلپايگان نسبت به ششدانگ يک قطعه زمين مزروعی 

به مساحت 575/75مترمربع 
 875-خانمها اشــرف ، پروين و فرزانه شــهرت همگی ساجدی فرزندان 
سيد حسن نســبت به ششــدانگ يکباب عمارت بالســويه به مساحت 
1580/11 هريک دو دانگ مشاع ازششدانگ يکباب عمارت هريک نسبت 

به دو دانگ مشاع از ششدانگ 
))شماره فرعي زير از شماره6اصلي واقع در گوگد((

911- موقوفه ميرمحمدعلــی گوگدی به نمايندگــی اداره اوقاف وامور 
خيريه گلپايگان نسبت به ششدانگ يک قطعه زمين مزروعی به مساحت 

7503/59مترمربع 
3817- موقوفه كرباليی محمدعلی گوگدی بــه نمايندگی اداره اوقاف 
وامور خيريه گلپايگان نسبت به ششــدانگ يک قطعه زمين مزروعی به 

مساحت 3458/08مترمربع 
3818- موقوفه حاج حســين گوگدی به نمايندگــی اداره اوقاف وامور 
خيريه گلپايگان نسبت به ششدانگ يک قطعه زمين مزروعی به مساحت 

2262/38مترمربع 
3819- موقوفه مشــهدی رضا گوگدی به نمايندگــی اداره اوقاف وامور 
خيريه گلپايگان نسبت به ششدانگ يک قطعه زمين مزروعی به مساحت 

4922/30مترمربع 
))شماره فرعي زير از شماره8اصلي واقع درقريه اسفرنجان((

959- موقوفه ميــرزا محمدعلی به نمايندگی اداره اوقــاف وامور خيريه 
گلپايگان نســبت به ششــدانگ يک قطعه زمين مزروعی به مســاحت 

3905/04مترمربع 
960- موقوفه ميــرزا محمدعلی به نمايندگی اداره اوقــاف وامور خيريه 
گلپايگان نســبت به ششــدانگ يک قطعه زمين مزروعی به مســاحت 

2684/99مترمربع 
961- موقوفه ميــرزا عبدالکريم به نمايندگــی اداره اوقاف وامور خيريه 
گلپايگان نســبت به ششــدانگ يک قطعه زمين مزروعی به مســاحت 

11031/07مترمربع 
962- موقوفه ميــرزا عبدالکريم به نمايندگــی اداره اوقاف وامور خيريه 
گلپايگان نســبت به ششــدانگ يک قطعه زمين مزروعی به مســاحت 

783/70مترمربع 
963- موقوفه ميــرزا محمدعلی به نمايندگی اداره اوقــاف وامور خيريه 
گلپايگان نســبت به ششــدانگ يک قطعه زمين مزروعی به مســاحت 

5970/92مترمربع 
))شماره فرعي زير از شماره9اصلي واقع درقريه رباط ملکی و آرجان((

875- موقوفه ســيد محمد تهامی به نمايندگی اداره اوقاف وامور خيريه 
گلپايگان نســبت به ششــدانگ يک قطعه زمين مزروعی به مســاحت 

7551/37مترمربع 
876- موقوفه سيد جعفری به نمايندگی اداره اوقاف وامور خيريه گلپايگان 
نسبت به ششدانگ يک قطعه زمين مزروعی به مساحت 7105/98مترمربع 
877- موقوفه سيد جعفری به نمايندگی اداره اوقاف وامور خيريه گلپايگان 
نسبت به ششدانگ يک قطعه زمين مزروعی به مساحت 3936/72مترمربع 
878- موقوفه سيد جعفری به نمايندگی اداره اوقاف وامور خيريه گلپايگان 
نسبت به ششدانگ يک قطعه زمين مزروعی به مساحت 6096/87مترمربع 

))شماره فرعي زير از شماره11اصلي واقع درقريه وارنيان((
291- موقوفه امامزاده عزيزالدين ابن محمد )ع( به نمايندگی اداره اوقاف 
وامور خيريه گلپايگان نسبت به ششــدانگ يک باب امامزاده به مساحت 

393/93مترمربع 
))شماره فرعي زير از شماره13اصلي واقع درقريه دستجرده((

628- موقوفه ســکينه مظفر به نمايندگــی اداره اوقــاف وامور خيريه 
گلپايگان نســبت به ششــدانگ يک قطعه زمين مزروعی به مســاحت 

11447/26مترمربع 
629- موقوفه ميــرزا عبدالکريم به نمايندگــی اداره اوقاف وامور خيريه 
گلپايگان نســبت به ششــدانگ يک قطعه زمين مزروعی به مســاحت 

6425/29مترمربع 
))شماره فرعي زير از شماره 28 اصلي واقع درقريه سرآور((

115- موقوفه حســين غضنفری به نمايندگــی اداره اوقاف وامور خيريه 
گلپايگان نســبت به ششــدانگ يک قطعه زمين مزروعی به مســاحت 

3944/77مترمربع 
))شماره فرعي زير از شماره 30 اصلي واقع درقريه گلشهر )كنجد جان( ((

4407- موقوفه علی اكبر كربال قاســم به نمايندگــی اداره اوقاف وامور 
خيريه گلپايگان نسبت به ششدانگ يک قطعه زمين مزروعی به مساحت 

2971/26مترمربع 
4408- موقوفه علی اكبر كربال قاســم به نمايندگــی اداره اوقاف وامور 
خيريه گلپايگان نسبت به ششدانگ يک قطعه زمين مزروعی به مساحت 

2746/24مترمربع 
4409- موقوفه علی اكبر كربال قاســم به نمايندگــی اداره اوقاف وامور 
خيريه گلپايگان نسبت به ششدانگ يک قطعه زمين مزروعی به مساحت 

2426/33مترمربع 
))شماره فرعي زير از شماره 47 اصلي واقع درقريه قالقان((

218- موقوفه زمين امامزاده يحيی پيغمبــر )ع( به نمايندگی اداره اوقاف 
وامور خيريه گلپايگان نسبت به ششــدانگ يک قطعه زمين به مساحت 

240مترمربع 
 340-  سيد مصطفی مدنی فرزند فضل اله نســبت به سه دانگ مشاع از 

ششدانگ قطعه زمين مزروعی به مساحت4682/50 مترمربع 
))شماره فرعي زير از شماره 51 اصلي واقع درقريه فاويان((

659- موقوفه حاج رضايی به نمايندگی اداره اوقاف وامور خيريه گلپايگان 
نسبت به ششدانگ يک قطعه زمين مزروعی به مساحت 6127/77مترمربع 
660- موقوفه محمدحسين كرباليی جعفر به نمايندگی اداره اوقاف وامور 
خيريه گلپايگان نسبت به ششدانگ يک قطعه زمين مزروعی به مساحت 

274/54مترمربع 
661- موقوفه محمدحسين كرباليی جعفر به نمايندگی اداره اوقاف وامور 
خيريه گلپايگان نسبت به ششدانگ يک قطعه زمين مزروعی به مساحت 

2274/10مترمربع 
662- موقوفه محمدحسين كرباليی جعفر به نمايندگی اداره اوقاف وامور 
خيريه گلپايگان نسبت به ششدانگ يک قطعه زمين مزروعی به مساحت 

999/40مترمربع 
))شماره فرعي زير از شماره 53 اصلي واقع درقريه كركسوز((

180- موقوفه حاج سيدمحمد حسب ســيدرضا  به نمايندگی اداره اوقاف 
وامور خيريه گلپايگان نسبت به ششــدانگ يک قطعه زمين مزروعی به 

مساحت 10191/05مترمربع 
394- موقوفه حســين محمود هاشــمی  به نمايندگی اداره اوقاف وامور 
خيريه گلپايگان نسبت به ششدانگ يک قطعه زمين مزروعی به مساحت 

16856/48مترمربع 
395- موقوفه حســين محمود هاشــمی  به نمايندگی اداره اوقاف وامور 
خيريه گلپايگان نسبت به ششدانگ يک قطعه زمين مزروعی به مساحت 

3238/45مترمربع 
 ))شماره فرعي زير از شماره 59 اصلي واقع درقريه شادگان((

1193- موقوفه حاج محمد جواد شــمس علی  به نمايندگی اداره اوقاف 
وامور خيريه گلپايگان نسبت به ششــدانگ يک قطعه زمين مزروعی به 

مساحت 4497/47مترمربع 
1194- موقوفه حاج محمد جواد شــمس علی  به نمايندگی اداره اوقاف 

وامور خيريه گلپايگان نسبت به ششــدانگ يک قطعه زمين مزروعی به 
مساحت 3240/34مترمربع 

1195- موقوفه حاج محمد جواد شــمس علی  به نمايندگی اداره اوقاف 
وامور خيريه گلپايگان نسبت به ششــدانگ يک قطعه زمين مزروعی به 

مساحت 1929/06مترمربع 
1196- موقوفه حاج محمد جواد شــمس علی  به نمايندگی اداره اوقاف 
وامور خيريه گلپايگان نسبت به ششــدانگ يک قطعه زمين مزروعی به 

مساحت 1681/87مترمربع 
لذا بموجب ماده 16 قانون ثبت اســناد و امالك چنانچه كسي نسبت به 
امالك مندرج در اين آگهي اعتراض داشته باشد از تاريخ اولين نوبت انتشار 
ظرف مدت نود روز براي آگهي بند الف درخواست اعتراض خود را به اداره 
ثبت اسنادو امالك گلپايگان تسليم نمايد و نسبت به آگهي مندرج در بند ب 
كه در اجراي دستور هيئت نظارت ثبت تجديد آگهي مي گردد ظرف مدت 
30 روز از تاريخ انتشار نوبت اول اعتراض خود را ارائه نمايند و طبق ماده 86 
آئين نامه اصالحي قانون ثبت از تاريخ  تسليم اعتراض به اداره ثبت اسناد 
و امالك گلپايگان ظرف مدت يکماه مهلت دارند گواهي طرح دعوي خود 
را از مراجع ذيصالح قضائي اخذ و به اين اداره ارائه نمايند در غير اينصورت 
متقاضي ثبت و يا نماينده قانوني وي مــي تواند به دادگاه مربوطه مراجعه 
وگواهي عدم تقديم دادخواست را دريافت و به اداره ثبت تسليم نمايند اداره 
ثبت بدون توجه به اعتراض عمليات ثبتي را با رعايت مقرات ادامه مي دهد 
ضمنا" حقو ق ارتفاقي طبق ماده 56 آئين نامه قانون ثبت امالك فوق در 

هنگام تحديد حدود امالك مشخص  خواهد شد .
تاريخ انتشار نوبت اول : 1401/08/01
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/01

م الف: 1390297  محمد سلمانی- رئيس ثبت اسناد گلپايگان 

آگهی نوبتی سه ماهه دوم سال 1401 
 منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان

8/2  امالك واقع در قسمتی از بخش 5 ثبت اصفهان  :
به موجب ماده 11 – قانون ثبت اسناد و امالك و ماده 59 – اصالحی آئين 
نامه مربوط به امالكی كه در ســه ماهه دوم  سال 1401 – تقاضای ثبت 
آنها پذيرفته شده و همچنين شماره هايی كه از قلم افتاده و نيز آنچه طبق 
آراء هيأت محترم نظارت آگهی ثبت آنها تجديد گرديده است به شرح ذيل 

آگهی می شود  .
رديف )الف( : امالكی اســت كه تقاضای ثبت آنها پذيرفته شــده و مدت 
اعتراض نسبت به آنها از تاريخ اولين نوبت انتشار آگهی 90 روز می باشد .

1792–  اداره اوقاف وامور خيريه شهرستان اصفهان ناحيه2 به نمايندگی 
خانم الهه پورانی ششــدانگ يکباب دكان  تحت عنوان موقوفه مســجد 

حسين آباد بمساحت14مترمربع واقع دربخش5ثبت اصفهان
4482/911-آقای بهنام كيانی  فرزند مهديقلی ششدانگ قسمتی  ازيکباب 
خانه بمساحت7/51مترمربع كه بايستی به پالك 4482/623 الحاق گردد 

واقع دربخش5ثبت اصفهان
5052/4483-آقای ســيد احمد حســينی تشــنيزی فرزند ســيدصمد 
به وكالت ســيد صمد حسينی تشــنيزی  ششــدانگ يکباب ساختمان 

بمساحت147/52مترمربع واقع دربخش5ثبت اصفهان
4485/1853 –آقای بهنام كوشان فر فرزند غالمرضا ششدانگ يکباب 

خانه بمساحت58/89مترمربع  واقع دربخش5ثبت اصفهان
5000/5959-خانم مريم محمديان فرزند فرامرز ششدانگ يکباب خانه 

بمساحت78/45مترمربع  واقع دربخش5ثبت اصفهان
5000/6894-آقای قدرت اله سعيدی فرزند ولی اله)نسبت به چهاردانگ 
 مشــاع(وخانم اكرم منصوری قلعه افغان)نســبت به دودانگ مشــاع (
از ششدانگ يکباب خانه بمســاحت63/35مترمربع واقع دربخش5ثبت 

اصفهان
5000/26954-خانم مهين درخانی طالخونچه فرزند رحيم ششــدانگ 

يکباب خانه بمساحت149/39مترمربع واقع دربخش5ثبت اصفهان
5000/26985-آقای وحيد معمــار زاده فرزند جواد ششــدانگ يکباب 
ساختمان بمساحت107/13مترمربع مجزی از پالك5000/8925  واقع 

دربخش5ثبت اصفهان
5000/27002-آقای نوروز علی عابدی فرزند اميرقلی ششدانگ يکباب 

مغازه بمساحت36/35مترمربع واقع دربخش5ثبت اصفهان
5000/27060-خانم فاطمه شريفی درچه فرزند محمدعلی و خانم سارا 
رهايی مهر فرزند عيوض)هركدام سه دانگ مشاع ازشششدانگ(يکبابخانه 

بمساحت188/37مترمربع واقع دربخش5ثبت اصفهان
رديف )ب( : امالكی كه  به موجب تبصره 1 ماده 25  - اصالحی قانون ثبت 
و بند 387 مجموعه بخشــنامه های ثبتی درخصوص اختيارات تفويضی 
آگهی نوبتی تجديد  و معترضين ظرف  30 روز از تاريخ انتشار آگهی مجدد 

حق اعتراض خواهند داشت .
لذا به موجب ماده 16 قانون ثبت اســناد و امالك چنانچه كسی نسبت به 
امالك مندرج در اين آگهی اعتراضی داشته باشد بايد نسبت به تقاضاهای 
مندرج در رديف )الف( از تاريخ انتشار اولين آگهی نوبتی تا 90 روز و نسبت 
به رديف )ب( از تاريخ انتشار اولين آگهی نوبتی تا 30 روز اعتراض خود را 
به اين اداره تســليم نمايد . در صورتی كه قبل از انتشار اين آگهی دعوائی 
اقامه شده باشد طرف دعوی بايد از تاريخ انتشار اولين آگهی نوبتی تا 90 
روز گواهی دادگاه را در مشــعر به جريان دعوی به اداره ثبت تسليم نمايد 
اعتراضات يا گواهی طرح دعوی كه بعد از انقضاء مدت مرقوم واصل گردد 
بالاثر و مطابق تبصره ذيل ماده 17 قانون و ماده 86 آئين نامه قانون ثبت 
رفتار خواهد شد . معترضين بايســتی ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض به اين اداره دادخواست خود را به مرجع ذيصالح قضايی تقديم، 
در غير اينصورت متقاضی ثبت مــی تواند بــه دادگاه مربوطه مراجعه و 
گواهی عدم تقديم دادخواست خود را دريافت و به اداره ثبت تسليم نمايد 
و اداره ثبت بدون توجه بــه اعتراض عمليات ثبتی را بــا رعايت مقررات 
ادامه ميدهد . ضمنــًا طبق ماده 56 آئين نامه قانــون ثبت حقوق ارتفاقی 
در موقع تحديد حدود در صورتمجلس تحديدی قيد و واخواهی صاحبان 
امالك و مجاورين نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی مطابق ماده 20 قانون 
ثبت پذيرفته خواهد شــد . اين آگهی نســبت به رديف )الف( در دو نوبت 
 به فاصله 30 روز نســبت به رديف )ب( يک نوبت در روزنامه  زاينده رود  

درج و منتشر می گردد .
تاريخ انتشار نوبت اول   : 1401/08/01
تاريخ انتشار نوبت دوم   : 1401/09/01

م الف: 1391658 مهدی شــبان رئيس منطقه ثبت اسناد و امالك 
جنوب اصفهان
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آگهی

مفاد آراء
8/6 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 صادره هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 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 سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشــته 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 بمســاحت19/10 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 کاشــان 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 شناســنامه 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 شناسنامه 2486 صادره از کاشــان 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 شماره 140160302034007162 هیأت دوم0 حسن فلفلیان فینی فرزند احمد 
بشماره شناسنامه 539 صادره از کاشان به شماره 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 شماره 140160302034004946 هیأت اول0 علیرضا گلیاسیان فرزند رحمت 
اله بشماره شناسنامه 0 صادره از کاشان به شماره ملی 1250535964 – ششدانگ 
یکباب ساختمان بمساحت94متر مربع بشماره12 فرعی مجزی از 11 فرعی از پالک 

7660- اصلی واقع در بخش یک کاشان
10(رای شــماره 140160302034006838 هیأت اول0 محمد واحدی فرزند علی 
بشماره شناسنامه 1039 صادره از کاشان به شماره ملی 1263322931 – ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت88/7 متر مربع بشــماره9 فرعی از پالک7903- اصلی واقع در 

بخش یک کاشان
11(رای شــماره 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 شناســنامه 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 شناســنامه 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 شناســنامه 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 بشماره10740 فرعی مجزی از 359 فرعی 

از پالک11- اصلی واقع در زیدی بخش 2 کاشان
20(رای شــماره 140160302034005787 هیــأت دوم0 حمیــد رضا گندمکار 
فرزندغالمحسین بشماره شناسنامه 183 صادره ازکاشان به شماره 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 شــماره 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 

 بشــماره 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 شماره 140160302034006871 هیأت اول0حسین فریدیان آرانی  فرزند 
محمد بشماره شناسنامه 7568 صادره ازآران و بیدگل به شماره 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 شــماره 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 بمساحت83/20 متر مربع بشماره6507 فرعی مجزی از 5803 

فرعی از پالک 13- اصلی واقع دردشت حکیم بخش 2 کاشان
28(رای شماره 140160302034004951 هیأت دوم0 وحید پیل هوائی فرزندصبری 
بشماره شناسنامه 85 صادره از کرج به شماره ملی 0322280869 –  ششدانگ قطعه 
زمین محصورمشتمل بر اعیان بمساحت63/25 متر مربع بشماره6508 فرعی مجزی 

از 167 فرعی از پالک 13- اصلی واقع دردشت حکیم بخش 2 کاشان
29(رای شماره 140160302034005782 هیأت دوم0 لطیفه رحیمی فرزند رجبعلی 
بشماره شناسنامه 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 شماره 140160302034006727 هیأت اول0 مصطفی صادقی فرزند عباس 
بشماره شناسنامه 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 قســمتی 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 هیأت اول0 محمد رضا مبینی فرزند 
محمود بشماره شناسنامه 0 صادره از کاشان به شماره ملی 1250372755 – ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت160متر 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 کاشان به شماره ملی 1263444474 – ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت133/50متر مربع بشماره26615 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 شماره 140160302034005398 هیأت اول0 محمد مهدی میراثی فرزند 
حسین بشماره شناسنامه 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 شناســنامه 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 هیأت اول0 معصومه حاجی جعفری 
فرزند خسرو بشماره شناسنامه 49027 صادره از کاشان به شماره ملی 1260480305 
–  سه دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه بمســاحت114 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 شــماره 140160302034005117 هیأت دوم0 توران عاصمی فرد فرزند 
 عبداله بشماره شناســنامه 38 صادره از کاشان به شــماره ملی 1261689968 –  
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
41(رای شماره 140160302034004983 هیأت اول0 سید محمد رضا خادم فرزند 
سید احمد بشماره شناسنامه 753 صادره از کاشان به شــماره ملی 1261720970 
–  ششدانگ یکباب انباری بمساحت43/31متر مربع بشماره26621 فرعی از پالک 

15- اصلی واقع درناجی آباد بخش 2 کاشان
42(رای شماره 140160302034005528 هیأت اول0 مهدی موسوی فرزند محمد 
رضا بشماره شناسنامه 10521 صادره از کاشان به شــماره ملی 1263417701 –  
ششدانگ قطعه زمین محصور مشتمل بر اعیان بمساحت164 متر مربع بشماره26622 

فرعی از پالک 15- اصلی واقع درناجی آباد بخش 2 کاشان
43(رای شــماره 140160302034004619 هیأت اول0 محمد رضا حسینی مفرد 
فرزند ماشااله بشماره شناسنامه 0 صادره از کاشان 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 بشــماره 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 شماره ملی 1250690439 –  ششدانگ یکباب 
ساختمان بمساحت197/65 متر مربع بشماره26626 فرعی از پالک 15- اصلی واقع 

درناجی آباد بخش 2 کاشان
49(رای شماره 140160302034004586 هیأت اول0 محترم یونجه کارفرزند احمد 
بشماره شناسنامه 50893 صادره از کاشان به شماره ملی 1260498956 –  ششدانگ 
یکباب حصار بمساحت74/4 متر مربع بشماره26641 فرعی از پالک 15- اصلی واقع 

درناجی آباد بخش 2 کاشان
50(رای شماره 140160302034004981 هیأت اول0 محمد خادم جعفر آبادی فرزند 
حسین بشماره شناسنامه 3 صادره از کاشان 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 کاشان به شــماره ملی 1261660099 
–  ششدانگ یکبابخانه بمساحت100متر مربع بشماره26643 فرعی مجزی از 6007 

فرعی از پالک 15- اصلی واقع درناجی آباد بخش 2 کاشان
52(رای شماره 140160302034005487 هیأت دوم0 حسین ایزدی منفرد فرزند 
احمد بشماره شناســنامه 1518 صادره از کاشان به شــماره ملی 1262389453 –  
ششدانگ یکبابخانه بمساحت249متر مربع بشماره26648 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 شناسنامه 6670 صادره از کاشــان 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 شناســنامه 214 صادره از کاشان به شماره ملی 1262226066 
–  ششدانگ یکبابخانه بمســاحت152 متر مربع بشــماره26656 فرعی از پالک 

15- اصلی واقع درناجی آباد بخش 2 کاشان
57(رای شماره 140160302034007261 هیأت اول0 اعظم السادات پناه پور فرزند 
علی بشماره شناسنامه 430 صادره از تهران به شماره ملی 0052609936 –  ششدانگ 
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 شناســنامه 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 شماره 140160302034006864 هیأت اول0 عباس محمودی فینی فرزند 
جواد بشماره شناسنامه 13 صادره از کاشان به شماره 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 بشماره شناسنامه 0 صادره از کاشان به شماره ملی 1250325374 –  ششدانگ 
قطعه زمین مشتمل بر اعیان بمســاحت 116/71 متر مربع بشماره26670 فرعی از 

پالک 15- اصلی واقع درناجی آباد بخش 2 کاشان
62(رای شــماره 140160302034004455 هیــأت دوم0 امیــر 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 شناســنامه 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 هیــأت اول0 حســن عامــری 
صفی آبادی فرزند محمد بشــماره شناســنامه 76 صادره از اردستان به شماره 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 عامــری فرزند 
حسن بشماره شناســنامه 6336 صادره از کاشان به شــماره ملی 1260569799 
– یک ســوم دانگ مشــاع ازششــدانگ یکبابخانه بمســاحت188 متــر مربع 
 بشــماره7597 فرعی مجزی از 249 فرعی از پالک 23- اصلــی 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 شماره 140160302034004993 هیأت اول0 اعظم عامری صفی آبادی 
فرزند حسن بشماره شناسنامه 47941  صادره از کاشان 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- اصلــی واقع دردرب فین 

بخش 2 کاشان
69(رای شــماره 140160302034007043 هیــأت اول0 معصومه عامری فرزند 
 حسن بشماره شناســنامه 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- اصلــی واقع دردرب فین 

بخش 2 کاشان
73(رای شــماره 140160302034007266هیأت اول0 فرینــوش فیاض فرزند 
 محمد بشماره شناســنامه 0 صادره از کاشــان 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 کاشان 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 شــماره 140160302034004970هیأت اول0 مریم بخشی کاشی فرزند 
 رضا بشماره شناسنامه 49895 صادره از کاشان به شــماره ملی 1260489000 –  
سه دانگ مشاع از ششــدانگ 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 کاشان به شماره ملی 1261692136 –

  سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکبابخانه بمساحت144/40 متر مربع بشماره7610 
فرعی مجزی از 33 فرعی از پالک 23- اصلی واقع دردرب فین بخش 2 کاشان

77(رای شــماره 140160302034004980هیأت اول0 مریم بخشی کاشی فرزند 
 رضا بشماره شناسنامه 49895 صادره از کاشان به شــماره ملی 1260489000 – 
 سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه بمســاحت144/40 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 شناسنامه 42807 صادره از کاشــان به شماره ملی 1260418138 –  
ششدانگ یکباب  کارگاه با کاربری کشاورزی بمساحت930/03 متر مربع بشماره1611 

فرعی مجزی از 9و10 فرعی از پالک 24- اصلی 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 140160302034006823هیــأت دوم0 ابوالفضل هاشــم زاده 
فرزند حسین بشماره شناسنامه 19 صادره از کاشــان 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 شــماره 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 شناســنامه 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 
–  ششــدانگ یکبابخانه و باغچه بمســاحت288/59متر مربع بشــماره13040 
 فرعــی مجــزی از 945 فرعــی از پــالک 33- اصلی واقــع در فیــن کوچک

 بخش 2 کاشان
87(رای شــماره 140160302034005679هیــأت اول0 حمید رضا دهقان فینی 
فرزند محمد رضا بشماره شناسنامه 0 صادره از کاشان به شماره ملی 1250226805 
–  ششدانگ یکباب ساختمان بمســاحت187/95متر مربع بشماره13041 فرعی 

مجزی از 12009 فرعی از پالک 33- اصلی واقع در فین کوچک بخش 2 کاشان
88(رای شــماره 140160302034005245هیأت دوم0 مصطفی طحان قزاآنی 
فرزند محمد بشماره شناسنامه 1379 صادره از کاشان 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 شماره 140160302034006865هیأت دوم0 الهام حسن بیکی فرزند اسداله 
بشماره شناسنامه 3616 صادره از کاشان به شماره ملی 1262064521 –  ششدانگ 
یکباب ساختمان نیمه ساز بمساحت198/24متر مربع بشماره13053 فرعی مجزی از 

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

فرعی مجزی از 11 فرعی از پالک 33- اصلی واقع در فین کوچک بخش 2 کاشان
91(رای شماره 140160302034004961هیأت اول0 محمد حسین روح اله فرزند 
علی آقا بشماره شناسنامه 13854 صادره از کاشــان 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 
–  ششــدانگ قطعه زمین محصور مشتمل بر اعیان بمســاحت282/85 متر مربع 
بشماره13059 فرعی مجزی از 2152 فرعی از پالک 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
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95(رای شماره 140160302034005394 هیأت اول0 حمید شاداب فرزندعباس 
بشماره شناسنامه 10634 صادره از کاشان به شماره ملی 1263418831 – ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت173/60 متر مربع بشماره8385 فرعی مجزی از 1592و1596 

فرعی از پالک 34- اصلی واقع در فین بزرگ بخش 2 کاشان
96(رای شماره 140160302034004499 هیأت دوم0 فاطمه السادات ذاکری فرزند 
سید رضا بشماره شناسنامه 50987 صادره از کاشان به شماره ملی 1260499881 
– ششدانگ یکدرب باغچه و ساختمان با کاربری کشاورزی بمساحت843 متر مربع 
بشماره8386 فرعی مجزی از 1008 فرعی از پالک 34- اصلی واقع در فین بزرگ 

بخش 2 کاشان
97(رای شــماره 140160302034005456 هیأت اول0 زهرا موحد پور فرزندعلی 
محمد بشماره شناســنامه 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 شوش به شماره ملی 5269593955 – ششدانگ یکبابخانه 
بمساحت170/70 متر مربع بشــماره8388 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 شناســنامه 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 بمســاحت150/57 متر مربع بشماره8391 
فرعی مجزی از 7798 فرعی از پالک 34- اصلی واقع در فین بزرگ بخش 2 کاشان

102(رای شــماره 140160302034004944 هیأت اول0 عطیــه برزگرورکانی  
 فرزند حسن بشماره شناسنامه 0 صادره از کاشــان به شماره ملی 1250561401 –
 سه دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه بمســاحت150/57 متر مربع بشماره8391 
 فرعــی مجــزی از 7798 فرعــی از پــالک 34- اصلی واقــع 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 شماره 140160302034005442 هیأت دوم0 حسین خالق فرزند رمضان 
بشماره شناسنامه 123 صادره از کاشان به شماره 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 شناسنامه 23 صادره از کاشان به شماره ملی 1262867886 –  91/60 
سهم مشاع از1058 سهم ازششدانگ یکبابخانه و باغچه بمساحت1058 متر مربع 
بشــماره8397 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 کاشان به شــماره 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 ســید محمد بشماره شناســنامه 827 صادره از کاشــان به شماره ملی 
1262296951 –  91/60 سهم مشاع از1058 سهم ازششدانگ یکبابخانه و باغچه 
بمساحت1058 متر مربع بشــماره8397 فرعی مجزی از 294و295 فرعی از پالک 

34- اصلی واقع در فین بزرگ بخش 2 کاشان
108(رای شــماره 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 شماره 140160302034007777هیأت اول0 زهرا سادات مومنی فینی 
فرزند سید محمد بشماره شناسنامه 70 صادره از کاشان 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 کاشان به شــماره 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 شناســنامه 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 شماره 140160302034005399 هیأت اول0 عباس عباسی حسن آبادی 
فرزند رضا بشماره شناسنامه 6 صادره از کاشان به شــماره 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 هیــأت 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 بشــماره2184 فرعی مجزی از 185 فرعی از پالک 40- اصلی واقع درحسن 

آباد بخش 2 کاشان
118(رای شماره 140160302034006862 هیأت دوم0اسماعیل عبداله زاده حسن 
آبادی فرزند محمد بشماره شناسنامه 0 صادره از کاشان به شماره ملی 1250625386 
– ششدانگ یکباب خانه نیمه سازبمساحت111متر 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 مشاع ازششدانگ قسمتی ازیکبابخانه بمساحت145 متر مربع بشماره7649 

فرعی مجزی از 1418 فرعی از پالک 45- اصلی واقع درلتحر بخش 2 کاشان
120(رای شــماره 140160302034004963 هیأت اول0 نجمه مقصودی قزاآنی 
فرزند حسین بشماره شناسنامه 1195صادره از کاشان به شماره ملی 1260776131 – 
سه دانگ مشاع ازششدانگ قسمتی ازیکبابخانه بمساحت145 متر مربع بشماره7649 

فرعی مجزی از 1418 فرعی از پالک 45- اصلی واقع درلتحر بخش 2 کاشان
121(رای شــماره 140160302034005683 هیأت اول0 علی رحمانی پور کامو 
فرزند قربانعلی  بشماره شناسنامه 2149صادره از کاشان به شماره ملی 1260862496 
– ششــدانگ قطعه زمین محصور مشتمل بر اعیان بمســاحت199/52 متر مربع 
بشماره7650 فرعی مجزی از 1453 فرعی از پالک 45- اصلی واقع درلتحر بخش 

2 کاشان
122(رای شماره 140160302034004588 هیأت اول0 حسین کباری فرزند جواد  
بشماره شناسنامه 44672صادره از کاشان به شماره 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 فاطمــه زهرا کباری 
فرزند حسین  بشماره شناسنامه 0صادره از کاشان به شــماره 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 کاشان به شماره ملی 1261964446 – دودانگ 
مشاع از ششدانگ یکبابخانه بمساحت149/42 متر مربع بشماره7651 فرعی مجزی 

از 3081و3199 فرعی از پالک 45- اصلی 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 شــماره 140160302034005120هیأت اول0 حســن صادقی فرزند 
حبیب اله  بشماره شناسنامه 1170 صادره از کاشــان به شماره ملی 1261942035 
– ســه دانگ مشــاع ازششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت184/85 متــر مربع 
 بشــماره7653 فرعی مجزی از 1408 فرعــی از پالک 45- اصلــی واقع درلتحر

 بخش 2 کاشان
128(رای شماره 140160302034005119هیأت اول0 مرضیه صادقی فرزند قاسم 
بشماره شناسنامه 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 شماره 140160302034004989هیأت 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 شماره 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 شناســنامه 0صادره از کاشان به شماره ملی 1250033861 
– ششدانگ یکبابخانه بمساحت170/75 متر مربع بشــماره9709 فرعی از پالک 

49- اصلی واقع درصفی آباد بخش 2 کاشان
133(رای شــماره 140160302034003477 هیأت دوم0 مرضیه کشــاورز علی 
آبادی فرزند محمد رضا بشماره شناســنامه 16276 صادره از کاشان به شماره ملی 
1263475248 – سه دانگ مشاع ازششــدانگ یکبابخانه بمساحت115/30 متر 
 مربع بشــماره15789 فرعی مجــزی 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 بشماره شناســنامه 50369 صادره از کاشــان به شماره ملی 
1260493725 – سه دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه بمساحت115/30 متر مربع 
 بشــماره15789 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 شــماره 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 هیــأت دوم0 محمد فالحی فرزند 
میرزاعلی بشماره شناسنامه 46602 صادره از کاشان به شماره ملی 1260456137 
– ششــدانگ زمین محصور بــا بنــای احداثی بمســاحت203/85 متــر مربع 
 بشــماره15794 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 ســید ابراهیم بشماره شناســنامه 235 صادره از کاشان به شماره 
ملی 1262200237 – ششــدانگ یکباب ساختمان بمســاحت129/80 متر مربع 
بشماره15795 فرعی مجزی از 1411 فرعی از پالک 49- اصلی واقع درصفی آباد 

بخش 2 کاشان
138(رای شماره 140160302034006540 هیأت دوم0 فاطمه السادات نوری فرزند 
سید جعفر بشماره شناسنامه 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 شــماره 140160302034004833 هیأت دوم0 حسن شهسواری فرزند 
قربانعلی بشماره شناسنامه 695 صادره از کاشــان به شماره ملی 1260661091 – 
ششدانگ یکبابخانه بمساحت291/39 متر مربع بشــماره15798 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 بشماره15799 فرعی مجزی از 1457 فرعی از پالک 
49- اصلی واقع درصفی آباد بخش 2 کاشان

141(رای شماره 140160302034006854هیأت اول0 ذبیح اله لطفی مفرد نیاسری 
فرزند عباس بشماره شناسنامه 18 صادره از کاشان 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 شــماره 14016030203400292 هیأت اول0 جواد مقیم هنجنی فرزند 
رمضانعلی بشماره شناســنامه 1 صادره از نطنز به شــماره ملی 1239922485 – 
ششدانگ یکبابخانه بمساحت87/75 متر مربع بشماره496 فرعی مجزی از 92 فرعی 

از پالک 52- اصلی واقع دراراضی صفی آباد بخش 2 کاشان
143(رای شماره 139960302034010701 هیأت اول0 فرهاد کاموئی فرزندحسین 
بشماره شناســنامه 0 صادره از کاشان به شــماره 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 حفیظــی 
بیدگلی فرزندعزیزاله بشــماره شناســنامه 215 صادره از آران و بیدگل به شــماره 
ملی 6199545206 – ششــدانگ قطعه زمیــن 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 حفیظــی 
بیدگلی فرزندعزیزاله بشــماره شناســنامه 215 صادره از آران و بیدگل به شــماره 
ملــی 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 شماره 140160302034004595 هیأت اول0 سید مهدی شجاعی یزدلی 
فرزند سید جالل بشماره شناسنامه 278 صادره از کاشان به شماره ملی 1262361419 
– سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه بمساحت85/95 متر مربع بشماره500 فرعی 

از پالک 52- اصلی واقع دراراضی صفی آباد بخش 2 کاشان
147(رای شماره 140160302034004596 هیأت اول0 ملیحه حیاتی وادقانی فرزند 
 ماشااله بشماره شناسنامه 1045 صادره از کاشــان به شماره ملی 1262384737 – 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه بمساحت85/95 متر مربع بشماره500 فرعی 

از پالک 52- اصلی واقع دراراضی صفی آباد بخش 2 کاشان
148(رای شماره 140160302034003014 هیأت دوم0 علیرضا مسگری شهرفرزند 
عباس بشماره شناسنامه 1171 صادره از کاشان به شماره ملی 1263324258 – یک و 
نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه بمساحت93/25 متر مربع بشماره501 فرعی از 

پالک 52- اصلی واقع دراراضی صفی آباد بخش 2 کاشان
149(رای شماره 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 140160302034004949هیــأت اول0 زینــب کاظمی نژاد 
فرزندحسن بشماره شناسنامه 4558 صادره از شهریار به شماره ملی 4910625127 – 
سه دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه بمساحت98/75 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 کاشــان به شماره 
ملی 1260558460 – ششــدانگ قطعه زمیــن مزروعی با کاربری کشــاورزی 
 بمســاحت40944/15 متر مربع بشــماره54 فرعی از پــالک 63- اصلی واقع در

اسد آباد بخش 2 کاشان
153(رای شماره 140060302034014784 هیأت اول0 کافیه درویشی علی اکبری 
فرزندخاصمراد بشماره شناسنامه 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 
راوند فرزندعلــی بشــماره شناســنامه 2250صادره از کاشــان به شــماره ملی 
1263500587 – ششــدانگ یکبابخانه و سه باب مغازه بمســاحت243/30متر 
 مربع بشــماره6049 فرعی مجزی از 1791 فرعی از پالک 1- اصلی واقع درراوند

 بخش 4 کاشان
155(رای شــماره 140160302034006206 هیــأت دوم0 احمــد مســعود پور 
فرزند قوام بشماره شناســنامه 72صادره از کاشان به شــماره ملی 1263214010 
– ششــدانگ یکدرب باغ بــا کاربری کشــاورزی بمســاحت7632/92متر مربع 
 بشــماره6050 فرعی مجزی از 905و917 فرعی از پــالک 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 هیــأت 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 اصالحی(رای شماره 140160302034005125 هیأت اول0 زهرا علی پناهی 
فرزند سیف اله بشماره شناسنامه 2 صادره از کاشان 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 است 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: 1389566 مهدی اســماعیلی طاهری رییس اداره ثبت اسناد وامالک 
کاشان 

مفاد آراء
8/7 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 

و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
 برابر آرا صادره هیات هاي موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک 
 مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شود . در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایي تقدیم نماید. 
ردیف 1- راي شــماره 7457 - 1401/07/02 هیات دوم آقای امید محمد شریفی  
به شناسنامه شــماره 1271527138 کدملي 1271527138 صادره فرزند رضا در 
ششدانگ یکباب  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
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/07/16
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/08/01

م الف: 1388789  شهریاري رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء

8/8 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 
و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

 برابر آرا صادره هیات هاي موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک 
 مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شود . در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایي تقدیم نماید. 
ردیف 1- راي شــماره 6817 - 1401/06/14 هیات ســوم آقای علی احمدی  به 
شناسنامه شماره 127 کدملي 1284095401 صادره اصفهان فرزند رضا در ششدانگ 
یکباب  ساختمان  به مساحت 165/54 متر مربع پالک شــماره  3708 فرعی از 16  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ثبت در سامانه امالک 

به نام متقاضی تائید
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/07/16
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/08/01

م الف: 1389226  شهریاري رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

8/10 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی 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 اســت در صورت انقضای  مدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات اسناد مالکیت صادر خواهد شــد. صدور سند مالکیت مانع از 

مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
-برابر رای شماره 140160302018000401 مورخ 1401/05/30 و کالسه پرونده 
1400114402018000056 بنام آقای حسن قنبریان آفارانی فرزند محمود شماره 
شناســنامه 676 کدملی 1290472122 نسبت به شــش 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 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: 1389205 محمدرضا بیکیان رئیس اداره ثبت اسناد و امالک برخوار  
مفاد آراء

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
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 اســت در صورت انقضای  مدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات اسناد مالکیت صادر خواهد شــد. صدور سند مالکیت مانع از 

مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
-برابر رای شماره 140160302018000402 مورخ 1401/05/30 و کالسه پرونده 
1400114402018000055 بنام آقای حسین قنبریان آفارانی فرزند محمود شماره 
شناسنامه 26 کدملی 1290330001 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 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: 1389205 محمدرضا بیکیان رئیس اداره ثبت اسناد و امالک برخوار  
مفاد آراء

8/11 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

 برابر با رای صــادره هیات موضوع قانــون 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 است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالکیت صادر خواهد شد. همچنین صدور ســند 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 
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بادرود تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای مصطفی آرامش فرزند حسینعلی در شــش 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 شش 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 سهام 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: 1389705  رضا طویلی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بادرود 
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آگهی

آگهی نوبتی سه ماهه دوم  سال 1401 
اداره ثبت اسناد  و امالک شهرستان خوانسار

8/3 به موجب ماده 11 قاون ثبت اسناد و امالک وماده 59 آین نامه قانون ثبت 
مربوط به امالکی که در سه ماهه دوم  سال 1401 تقاضای ثبت آنها پذیرفته 
شده و امالکی که در آگهی نوبتی از قلم افتاده مربوط به حوزه ثبتی خوانسار به 

شرح ذیل آگهی میشود0.
بخش یک : 

1054- آقای حیدر جواهری  فرزند اسد اله – 10 شعیر مشاع از 96شعیر مفروز 
شامل  محوطه و باغچه  جلوی عمارت  به مساحت  شش دانگ 594/25 متر 

مربع 
1054/1- آقای حیدر جواهری فرزند اسد اله – 10 شعیر مشاع از 96 شعیر 
مفروز و فضا مشاع که  بناهای متعلق مشتمل ر 4 باب بنای تحتانی و فوقانی  

است به  مساحت ششدانگ 594/25 متر مربع 
2623- ابوالفضل قنادی فرزند مصطفی – تمامت چهار شعیر و هشت دهم 

دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین 
3120- موقوفه حاج سید میرزا محمد تقی غضنفری به تولیت بر وقف عام به 
نمایندگی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان خوانسار – تمامیت  ششدانگ 

یک قطعه  زمین به مساحت 47/52مر مربع 
3121- موقوفه حاج سید میرزا محمد تقی  غضنفری  به نمایندگی  اداره اوقاف 
و امور خیریه شهرستان خوانسار )به تولیت بر وقف عام (تمامت ششدانگ  یک 

باب مغازه  به مساحت 16/96 متر مربع 
3122- موقوفه حاج سید میرزا محمد تقی غضنفری به تولیت بر وقف عام به 
نمایندگی اداره  اوقاف و امور خیریه شهرستان خوانسار – تمامیت ششدانگ 

یک باب مغازه  به مساحت 17/22 متر مربع 
بخش 2: 

 197- آقای ســید محمد رضا و خانم ها  فاطمه الســادات و مریم سادات و 
زهره سادات و زهرا سادات  همگی علوی فرزندان مرتضی و خانم اکرم رضایی 
کما فرض اله – همگی و تمامیت ششدانگ یک باب طویله به مساحت 29/78 

متر مربع 
261/1- ســتاد فرمــان اجرایــی امــام خمینــی )ره( به شناســه ملی 
14003127610- تمامیت ششــدانگ یک قطعه زمین که سابقا  مسجد 

کلیمیان بوده است  به مساحت 216/46 متر مربع 
497- ستاد فرمان اجرایی امام خمینی )ره(  به شناسه ملی 14003127610- 

تمامیت ششدانگ یک قطعه زمین مسکونی به مساحت 46/03 متر مربع 
1777- بانوان اکرم – اعظم – اختر  امیر بیگی فرزندان محمد- تمامیت یک 
 دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین  به مســاحت 27/98 متر مربع – 

کما فرض اله و االشاعه هر یک نسبت به یک سوم دانگ مشاع از 6 دانگ 
1779- بانوان اکرم – اعظم – اختر امیر بیگــی فرزندان محمد – تمامیت  
 یک دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 10/54 متر مربع 
)که ســابقاَ تحت یک باب اطاق تحتانی بوده است که فوقانی آن جزء مورد 

ثبت نمی باشد (
2184- آقای کیوان شیخی فرزند احمد – ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 

88/47 متر مربع 
2186- آقای کیوان شیخی فرزند احمد – سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 

قطعه باغ به مساحت 423/16 متر مربع 
2513/517- آقای مرتضی زمانی فرزند حیدر – همگی و تمامیت ششدانگ 

یک قطعه زمین به مساحت 180 متر مربع  
بخش3                                                        ))3 (( اصلی 

3/145 – آقای سید رضا سید صالحیان به تمامیت ششدانگ یک قطعه زمین 
به مساحت 205/60 متر مربع  

1606 – آقایان سید علی کسائی و محمد رضا کســائی فرزندان سید باقر 
هریک بر میزان دو دانگ و نیم مشاع و آقای احسان کسائی فرزند اسماعیل به 
میزان نیم دانگ مشاع از ششدانگ  و خانم اشرف آقا کثیری فرزند مهدیقلی 
به میزان نیم دانگ مشاع از ششدانگ – تمامیت ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی به مساحت 1835/24 متر مربع )نوع ملک برابر سوابق قطعه زمین 

مزروعی است(
1609 – آقای زین العابدین سعیدی فرزند قربان – همگی و تمامیت ششدانگ 
یک قطعه زمین که قباَل شارع متروکه بوده است به مساحت 120/95 متر مربع 

  بخش3:                                                       ))5(( اصلی 
99 – آقایان سید حمید وسید عطاء و خانم ها عفت و صدیقه و فروغ همگی 
 میر شــفیعی فرزندان آقا مهدی و مهدی )عفت و عطاء فرزندان آقا مهدی 
 می باشــند ( کما فرض اله – همگی و تمامیت 3 دانگ مشــاع از 6 دانگ 

یک قطعه باغ مشجر معنب 
1457 – آقای سید رضا سید صالحیان فرزند محمد علی – تمامیت ششدانگ 

یک قطعه زمین به مساحت 205/60 متر مربع 
بخش سه:                                                 )9( اصلی 

332 – آقای صادق شهریاری فرزند محمد باقر – همگی و تمامیت ششدانگ 
یک قطعه زمین 

460 – آقای صادق شهریاری فرزند محمد باقر – همگی و تمامیت 5 سهم 
مشاع از 10 سهم ششدانگ یک قطعه باغ 

1014 – آقای حسین قربانی فرزند عبداله – همگی و تمامیت 3 دانگ مشاع 
از 6 دانگ یک قطعه باغ

بخش ))3((                                                ))13((  اصلی 
655 – آقای ناصر گرجی فرزند فریدون و خانم ســمیه عقیقی فرزند یداله 
بالمناصفه نسبت به 1 دانگ و خانم لیال عقیقی فرزند یداله نسبت به 1 دانگ 

– همگی و تمامیت 2 دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین
873 – آقای حسن هوشیاری فرزند رضا – همگی و تمامیت 1/5 دانگ مشاع 

از ششدانگ عمارت به مساحت ششدانگ 535/37 متر مربع 
1162 – خانم اکــرم رمضان پور فرزند محمد حســن – همگی و تمامیت 

ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 856/51 متر مربع
 بخش 4                                                          ))5(( اصلی 

92 – آقای عباس و خانم ها نیره و ملیحه و فرشــته همگی امیری فرزندان 
اسماعیل و خانم همدم احمدیان فرزند مرتضی کما فرض اله ))خانم همدم 
احمدیان نسبت به ثمنیه عرصه و اعیان (( همگی و تمامیت ده یازدهم دانگ 
مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت  ششدانگ 1322/66 مترمربع 

به استثناء ثمنیه اعیانی که متعلق به بتول امیری می باشد 
124 – آقای عباس و خانم ها نیره و ملیحه و فرشــته همگی امیری فرزند 
اسماعیل و خانم همدم احمدیان فرزند مرتضی کما فرض اله )) خانم همدم 
احمدیان نسبت به ثمنیه عرصه و اعیان (( همگی و تمامیت یک سهم و بیست 
و نه شصت و ششم سهم مشاع از 12 سهم ششدانگ نهالستان به استثناء ثمنیه 

اعیانی که متعلق به بانو بتول امیری می باشد 
615 – موقوفه گالب خانم امینی به تولیت بــر وقف عام به نمایندگی اداره 

اوقاف شهرستان خوانسار – ششدانگ یک قطعه زمین 
619 – موقوفه گالب خانم امینی به تولیت بروقــف عام به نمایندگی اداره 

اوقاف شهرستان خوانسار – ششدانگ یک قطعه زمین 
بخش 4                                                        ))18(( اصلی 

 55 – خانم محبوبــه براتی و خانم مائــده براتی و خانــم محبوبه عزیزی 
)همسر ( همگی ورثه مرحوم مجتبی براتی و خانم ها عزیزه براتی و ملوک 
براتی و اشــرف براتی فرزندان عبداله کما فرض اله – همگی و تمامیت نیم 

دانگ مشاع از ششدانگ 10 باب بناهای تحتانی و فوقانی و متصالت 
57 – خانم محبوبه براتی و خانم مائده براتی نســبت به دو دانگ و دو پنجم 
دانگ از ششدانگ و خانم محبوبه عزیزی نسبت به ثمنیه اعیانی همگی ورثه 
مرحوم مجتبی براتی وخانم ها عزیزه براتی و ملوک براتی و اشــرف براتی 
فرزندان عبداله نسبت به شش پنجم دانگ از ششدانگ – همگی و تمامیت 

ششدانگ بهاربند به مساحت 72/27 متر مربع 
59 – خانم محبوبه براتی و خانم مائده براتی نسبت دو دانگ و دو پنجم دانگ 
از ششدانگ و خانم محبوبه عزیزی نسبت به ثمنیه اعیانی همگی ورثه مرحوم 
مجتبی براتی و خانم ها عزیزه براتی و ملوک براتی و اشرف براتی فرزندان 
عبداله نسبت به شش پنجم دانگ – همگی و تمامیت ششدانگ یک قطعه 

نهالستان به مساحت 338/80 مترمربع 
بخش 4                                                        ))26((اصلی 

434 – بهرام فدائی طهران فرزند سعید – همگی و تمامیت 4 دانگ مشاع از 6 
دانگ یک باب خانه که اکنون به صورت ششدانگی در آمده است 

1281 – خانم صدیقه اورعی فرزند محمد جواد – همگی و تمامیت ششدانگ 
یک قطعه زمین 

1397 – آقایان سید حسین و سید محمود سید صالحی فرزندان سید محمد 
هریک به میزان یک دانگ و سه چهارم دانگ مشــاع از ششدانگ و خانم 
اعظم سید صالحی فرزند ســید محمد به میزان هفت هشتم دانگ مشاع از 
شششدانگ )) محل جاعی عمارت تحتانی و فوقانی (( – تمامیت چهار دانگ 
و سه هشتم دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مسکونی محل تحتانی 

و فوقانی به مساحت 103/84 متر مربع 
1397 - آقایان سید حسین و سید محسن همگی ســید صالحی فرزندان 
فضل اله و خانم ها زهرا و فاطمه سید صالحی فرزندان فضل اله – تمامیت 
سه چهارم دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مسکونی محل عمارت 
تحتانی و فوقانی کما فرض اله و االشاعه – آقایان سیدحسین و سید محسن 
سید صالحی هریک برمیزان یک چهارم دانگ مشاع و خانم ها زهرا و فاطمه 
 سید صالحی هریک بر میزان یک هشتم دانگ مشاع از ششدانگ  - جمعا 

سه چهارم دانگ مشاع از ششدانگ 
1397- آقایان مجتبی – مرتضی – مصطفی – علی و خانم ها مریم – زهرا 
– مهناز همگی سید صالحی فرزندان نعمت اله )) کما فرض اله و االشاعه به 
میزان هفت هشتم دانگ مشاع از 6 دانگ یک قطعه زمین مسکونی  محل 

تحتانی و فوقانی به مساحت 103/84 مترمربع 
1536 – آقایان ســید کمال قنبری فرزند سید مرتضی و سید هاشم قنبری 
فرزند سید مرتضی سهام آقای سید کمال قنبری  سه دانگ و سه چهارم دانگ 
و سهام آقای سید هاشم قنبری  سه چهارم دانگ مشاع – همگی و تمامیت 4 
دانگ و یک دوم دانگ مشاع از 6 دانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 

788/77 متر مربع 
بخش 5                                                   ))2(( اصلی 

990 – آقایان جوادشریفی فرزند حسن و عبداله آقاجونی فرزند علی و محمد 
رضا مسیحی فرزند حســن – تمامیت ششــدانگ قطعه زمین مزروعی به 

مساحت 1501 متر مربع 
 ))53(( اصلی 

819 – اشرف کرجی  فرزند جعفرنسبت به یک دانگ و نیم   و اکبر حسومی 
 فرزند محمدنســبت به دو دانگ و نیم  و نرجس خاتون معنوی نســبت به 

دو دانگ – همگی و تمامت  ششدانگ مزرعه به مساحت 51000 متر مربع 
820 – خانم اشــرف گرجی فرزند جعفر نســبت به 1/5 دانگ و آقای اکبر 
حسومی فرزند محمد نسبت به 2/5 دانگ و خانم نرجس خاتون معنوی نسبت 
به 2 دانگ همگی و تمامیت ششدانگ مزرعه به مساحت 72/000 متر مربع 

بخش 6                                                   ))15(( اصلی 
2882 – آقای محســن رضا ســلطانی فرزند نصراله – همگی و تمامیت 

ششدانگ یک قطعه زمین مسکونی به مساحت 961/16 مترمربع 
 بخش 6                                             ))16(( اصلی  

2273 – آقای حسن هوشنگی فرزند باقر – ششدانگ یک باب دامداری 
 2275 – آقای حســن حاجی علی فرزند مراد علی – تمامیت ششــدانگ 

یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 789/46 متر مربع 
2276 – خانم منصوره حاجی علی فرزند علی اکبر – تمامیت ششدانگ یک 

قطعه زمین کشاورزی به مساحت 767/3 متر مربع 
2277 – آقای حسن حاجی علی فرزند مراد علی – تمامیت ششدانگ یک 

قطعه زمین مزروعی به مساحت 534/34 متر مربع 
بند ب:  
بخش 1:

2076- اقای مجید حاجی شــریفی و بانوان لیال – زهرا – فاطمه  همگی 
 فرزندان علــی اصغر حاجی شــریفی و خانم اقدس حاجی شــریفی فرزند 
نعمت اله – تمامت شش دانگ یک باب خانه به مساحت 231/45 متر مربع 

– سهام هریک سه پنجم دانگ مشاع از ششدانگ )بالمناصفه و االشاعه (
بخش 4  :                                                  ))5(( اصلی 

1278 – آقای محمود دهاقین فرزند محمد – همگی و تمامیت 6 دانگ یک 
قطعه باغ 

 1380- خانم فاطمه دهاقیــن فرزند محمد کریم – تمامیــت دو دانگ و 
یک چهارم دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه باغ تحت پالک 1380 فرعی 

از 5 اصلی بخش 4
 1380 – خانم ســکینه دهاقین فرزنــد محمد کریم تمامیــت دو دانگ و

 یک چهارم دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه باغ 
1381- خانم فاطمه دهاقین فرزند محمد کریم تمامیت دو دانگ و یک چهارم 

دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه باغ 
 1381 – خانم ســکینه دهاقین فرزنــد محمد کریم تمامیــت دو دانگ و 

یک چهارم دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه باغ 
امالکی که تقاضا ثبت آنها پذیرفته شده و آگهی های نوبتی امالک  مزبور 
نیز قباًل منتشر شده لیکن به علت اشتباه اگهی مجددا ً در یک نوبت منتشر 
میگردد و مهلت اعتراض نسبت به آنها 30روز ازتاریخ انتشار آگهی میباشد 
به موجب ماده 16 قانون ثبت اسناد و امالک چنانچه کسی نسبت به تقاضای 
مندرج در این آگهی اعتراضی داشته باشد باید نسبت به تقاضاهای مندرج در 
ردیف ))الف(( از تاریخ انتشار اولین اگهی نوبتی تا 90 روز و نسبت به ردیف 
)ب( از تاریخ انتشار  اولین آگهی نوبتی تا 30 روز اعتراض خودرا به این اداره 
تسلیم نمایند در صورتی که قبل از انتشار این اگهی دعوایی اقامه باشد طرف 
دعوی باید از تاریخ انتشار اولین اگهی نوبتی تا 90 روز گواهی دادگاه را مشعر 
به جریان دعوی به اداره تسلیم نماید 0 اعتراضات با گواهی طرح دعوی که 
بعد از انقضاءمدت مرقوم واصل گردد بالاثر ومطابق تبصره ذیل ماده 17 قانون 
وماده 86 این نامه قانون ثبت رفتار خواهد شد معترضین بایستی ظرف مدت 
یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض به این اداره دادخواست خودرا به مرجع ذیصالح 
قضایی تقدیم در غیر  اینصورت متقاضی ثبت میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه 
وگواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم نماید و اداره 
ثبت بدون توجه به اعتراضات عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه میدهد 
ضمناً طبق ماده 56 آئین نامه قانون ثبت حقوق ارتفاقی در موقع تحدید  حدود 
و حقوق ارتفاقی مطابق ماده 20 قانون ثبت پذیرفته خواهد شــد این اگهی 

روزنامه  زاینده رود   اصفهان درج و منتشر میگردد 0
تاریخ انتشار نوبت اول :1401/08/01
تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/09/01

م الف: 1397185 حبیب اکبری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خوانسار 

آگهي نوبتي سه ماهه دوم سال 1401 
مربوط به ابنيــه و امالک واقعات در حــوزه ثبتي باغبهادران 

قسمتي از بخش  9  ثبت اصفهان
8/4 بموجب ماده 11 قانون ثبت اسناد و امالک و ماده 59 - اصالحي آئین 
نامه مربوطه امالکي که در سه ماهه دوم سال 1401 تقاضاي ثبت آنها پذیرفته 
شده و همچنین شماره هاي از قلم افتاده و نیز آنچه طبق آراء هیئت نظارت 
ثبت آگهي آنها باید تجدید شود مربوط به بخش 9 ثبت اصفهان را به شرح 

زیر آگهي مي نماید :
الف ( شماره پالک و مشخصات مالک و نوع ملک و محل وقوع امالکي که 
اظهارنامه آنها در سه ماهه مربوطه قبل تنظیم و جهت انتشار آگهي در ردیف 

منظور گردیده اند .
اول بخش 9  ثبت اصفهان

1 - ابنیه و امالک واقع در باغبهادران به شــماره 131- اصلي و فرعي های 
ذیل :

1408 فرعی – پروانــه مجاهد باغبادرانی فرزند ابراهیم و غیره نســبت به 
ششدانگ یک درب باغ به مساحت 484.81 مترمربع .

1493 فرعی – موقوفه علــی بهادری به تولیت اداره اوقــاف و امور خیریه 
شهرستان لنجان نسبت به ششدانگ یک قطعه ملک به مساحت 368.26 

مترمربع .
3 - ابنیه و امالک واقع در مزرعه اردال باغبادران به شــماره 132- اصلي و 

فرعي های ذیل :
300  فرعی – فرنگیس کاویانی باغبادرانی فرزند عبدالکریم و غیره نسبت به 

ششدانگ یک درب باغ به مساحت 182.25 مترمربع .
312 فرعی – مصطفی امینی باغبادرانی فرزند ابراهیم نسبت به ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 336.77 مترمربع جهت الحاق با پالک 

132.170
4 - ابنیه و امالک واقع در مزرعه امان آباد باغبادران به شماره 200- اصلي 

و فرعي های ذیل :
42  فرعــی – فرهاد کریمی فرزند حســین نســبت به ششــدانگ یک 
 قطعــه زمیــن مشــجر بــه مســاحت 167.12 مترمربع جهــت الحاق 

با پالک 18 فرعی .

43  فرعی – فرهاد کریمی فرزند حسین نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین 
مشجر به مساحت 342.73 مترمربع جهت الحاق با پالک 18 فرعی .

بموجب ماده 16 قانون ثبت امالک چنانچه کسي نسبت به امالک مندرج در 
این آگهي اعتراض داشته باشد باید از تاریخ انتشار اولین نوبت نسبت به آنهایي 
که تقاضاي ثبت شده به شرح ردیف الف ظرف مدت 90 روز و نسبت به ردیف 
ب در مدت 30 روز دادخواست اعتراض خود را به این اداره تسلیم نماید و طبق 
تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده هاي معترضي ثبت، معترض 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره بایستي با تقدیم 
دادخواست به مرجع ذیصالح قضایي گواهي تقدیم دادخواست را اخذ و به این 
اداره تسلیم نماید و در صورتي که قبل از انتشار این آگهي دعوائي اقامه شده 
باشــد طرف دعوي باید گواهي دادگاه را مشعر بر جریان دعوي ظرف مدت 
مرقوم تسلیم نماید . اعتراضات یا گواهي طرح دعوي که بعد از انقضاي مدت 
مرقوم واصل شود بال اثر است و مطابق قسمت اخیر ماده 16 و تبصره ماده 
17 قانون ثبت رفتار خواهد شد . ضمنًا طبق ماده 56 - آیین نامه قانون ثبت 
حقوق ارتفاقي در موقع تعیین حدود در صورت مجلس قید و اعتراض صاحبان 
امالک و مجاورین نســبت به حدود و حقوق ارتفاقي مطابق ماده 20 قانون 
ثبت و تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده هاي معترضي ثبت 
پذیرفته خواهد شد. این آگهي نسبت به ردیف) الف (در دو نوبت به فاصله 30 
 روز و نسبت به ردیف ) ب ( فقط یک نوبت از تاریخ انتشار نوبت اول در روزنامه

زاینده رود تعیین شده درج و منتشر مي گردد.
تاریخ انتشار نوبت اول :   1401/08/01                                             

تاریخ انتشار نوبت  دوم :  1401/09/01    
م الف: 1390516 حمید سعیدی   رئیس ثبت اسناد و امالک باغبهادران

آگهی نوبتی سه ماهه دوم سال 1401 
اداره ثبت اسناد و امالک جوشقان قالی

8/5 به موجب ماده 11 قانون ثبت اسناد و امالک و ماده 59 اصالحی آیین 
نامه مربوط ،امالکی که در سه ماهه دوم سال 1401 تقاضای ثبت آنها پذیرفته 
شده و همچنین شماره های از قلم افتاده و نیز آنچه طبق آراء هیات محترم 
نظارت ثبت آگهی آنها باید تجدید شود مربوط به حوزه ثبتی جوشقان قالی را 

بشرح ذیل آگهی مینماید:                      
شماره های فرعی از شماره یک  اصلی واقع در جوشقان قالی

4626 خانم زهرا رضوانی مفرد فرزند صفرعلی و خانم ها زهره و ندا معرفتی 
فرزندان حسین به ترتیب به  شماره شناسنامه های 29و2802و6569 تمامی 
ششدانگ یکدرب باغ مشجر و موستان  به مســاحت 637/50 متر مربع در 

کوچه خواجه شهره الستان . 
شماره های  فرعی از شماره 21 اصلی واقع در کامو

1658- خانم اعظم کردانی  فرزند کردعلی بشماره شناسنامه 5120 تمامی  
سه سهم مشاع از هفت سهم  ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی   به مساحت 

1166/58 متر مربع در دشت ویرقان کامو .
2245 -آقای علی محمد علیرضایی  فرزند حسینعلی بشماره شناسنامه 1835 
تمامت ششدانگ یکدرب باغ مشجر و موستان  به مساحت 1282/35 متر 

مربع در دشت فارند کامو 
2250-خانم کوکب علی پور فرزند صفرعلی دارای شناسنامه شماره 1191 
تمامی ششدانگ یکدرب باغ به مساحت 1128 متر مربع در دشت رزگاه کامو  

شماره فرعی از شماره 23 اصلی مزرعه محمود اباد کامو
25- آقای محمود اربابی فرزند آقا حســین بشماره شناســنامه 20  تمامی 

ششدانگ یکدرب باغ مشجر و  موستان  به مساحت 2431/35 متر مربع 
شماره های فرعی از شماره 60 اصلی مزرعه بدابید کامو .

70- اقایان غالمعلی و غالمحسین و خانم مهتاج شهرت همگی نیک عهد  
فرزندان شیرزادبه ترتیب به بشماره شناســنامه های  1584و101و 1397  
تمامی ششدانگ  یکدرب باغ موستان و مشجر به مساحت 1361/67 متر مربع 

شماره های فرعی از 67 اصلی دشت ارقش  کامو
40- اقای سید رضا ساجی فرزند سید  علی بشماره شناسنامه 2503 تمامی 
یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یک درب باغ موستان   به مساحت 1500 

متر مربع .
129-اقای غالمحسین عارف فرزند محمد اقا بشماره شناسنامه 1633 صادره 

از کاشان تمامی ششدانگ قطعه گلستان به مساحت 1945/50 مترمربع 
لذا به موجب ماده 16قانون ثبت اسناد و امالک چنانچه کسی نسبت به امالک 
مندرج در این آگهی اعتراض)واخواهی ( داشــته باشد نسبت به آنهایی که 
تقاضای ثبت پذیرفته شده از تاریخ انتشار اولین نوبت این آگهی ظرف مدت 
90 روز دادخواست واخواهی خود را تسلیم این اداره نموده و رسید دریافت دارد 
ضمنا معترض بایستی از تاریخ تسلیم اعتراض ظرف مدت یکماه مبادرت به 
تقدیم دادخواست به مراجع قضایی نموده و گواهی طرح دعوی اخذ و به این 
اداره تسلیم نماید ونیز طبق ماده 17 قانون ثبت در صورتی که قبل از انتشار این 
آگهی دعوایی اقامه شده باشد طرف دعوی بایستی گواهی دادگاه را مشعر بر 
جریان طرح دعوی ظرف مدت مرقوم تسلیم نماید اعتراضات یا گواهی طرح 
دعوی که بعد از انقضا مدت مرقوم واصل شود بال اثر است و مطابق ماده 16 و 
تبصره ماده 17 قانون ثبت رفتار خواهد شد ضمنا طبق ماده 56 آئین نامه قانون 
ثبت حقوق ارتفاقی در موقع تعیین حدود و در صورتمجلس تحدید حدود قید و 
واخواهی صاحبان امالک و مجاورین نسبت به حقوق ارتفاقی مطابق ماده 20 
قانون ثبت و اصالحی آن پذیرفته خواهد شد این آگهی در دو نوبت و به فاصله 
30 روز از تاریخ اولین نوبت انتشار در روزنامه زاینده رود  درج و منتشر میشود.

تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/08/01
تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/09/01

 م الف: 1396403 مجتبی ســیل زده سرپرســت اداره ثبت اســناد 
جوشقان قالی 

 مفاد آراء
8/9 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر آرا صادره هیــات هاي موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت لذا مشــخصات متقاضیان و 
امالک مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهي مي شود . در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تســلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از 

تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایي تقدیم نماید. 
ردیف 1- راي شــماره 7331 - 1401/06/24 هیات چهــام خانم  مرضیه حاجی 
کریمی به شناسنامه شــماره 754 کدملي 1293462853 صادره اصفهان فرزند 
حسین نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب  ساختمان  به مساحت 136/94 
متر مربع پالک شماره  1084 فرعی از 36  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 

ثبت ملک غرب اصفهان سند 164103 مورخ 1400/3/25 دفترخانه 7 اصفهان 
ردیف 2- راي شــماره 7332 - 1401/06/24 هیات چهــام خانم  طاهره رباطی 
بختیاری سالی به شناسنامه شــماره 48558 کدملي 1280911166 صادره فرزند 
علی شاه  نسبت به ســه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب  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 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/07/16
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/08/01

م الف: 1388422  شهریاري رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

8/12 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سندرسمی شهرستان گلپایگان به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار 

اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي 
تقدیم نمایند.بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
1- راي شماره 1488 - تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي حمید رستگاري 
فرزند مرتضي بشماره شناســنامه 415 صادره ازگلپایگان درششدانگ ساختمان 
به مســاحت 243.71 مترمربع مجزی شــده از پالک 397  فرعي از 6 اصلي واقع 

دربخش2   محرز گردیده است.
2- راي شــماره  1688- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي سیدمهدي 
منیري فرزند ســیدعلي اکبر بشــماره شناســنامه 18041 صادره از گلپایگان در 
ششدانگ ساختمان به مساحت 199.69 مترمربع مجزی شده از پالک2279  اصلي 

واقع دربخش1  محرز گردیده است.
3- رای شــماره 1689- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم فاطمه ساجد 
فرزند علي بشماره شناسنامه 11 صادره از خوانسار در ششدانگ ساختمان به مساحت 
128.59 مترمربع  مجزی شــده از  پالک 485 اصلي واقع دربخش1 خریداري از 

مالک رسمي  از ورثه سید محسن طباطبائی مالک رسمی محرز گردیده است.
4- رای شماره1687- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي مجید محسني 
فرزند محمد تقي بشــماره شناســنامه 45 صادره از مرکزي در ششدانگ مغازه به 
مساحت 10.01 مترمربع  مجزی شــده از پالک شماره 9فرعي از 975 اصلي واقع 

دربخش 1  محرز گردیده است.
5- راي شماره1691 و 1692 و 1693-  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم 
گلسا غفاري فرزند حسین بشماره شناسنامه 2285 صادره از گلپایگان در یک دانگ 
و یک دوم دانگ مشاع و خانم گلبرگ غفاري فرزند حسین بشماره شناسنامه 1053 
صادره از گلپایگان در یک دانگ و یک دوم دانگ مشاع و آقاي علي غفاري فرزند 
حسین بشماره شناسنامه 1210113791 صادره از گلپایگان در سه دانگ مشاع از 
ششدانگ مغازه به مســاحت 181.64 مترمربع مجزی شده از پالک  6فرعي از 4 

اصلي واقع دربخش 1  محرز گردیده است.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/08/01
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/08/16

م الف: 1397753 محمد سلمانی  رئیس ثبت اسناد و امالک گلپایگان



یکشنبه 01  آبان  1401 /  26 ربیع االول  1444  /  23  اکتبر   2022 / شماره 3653 
مدیر منطقه هفت شهرداری خبر داد:

 پیشرفت ۹۸ درصدی احداث خیابان نسیم
مدیر منطقه هفت شــهرداری اصفهان گفت: عملیات عمرانی احداث خیابان نســیم با پیشرفت ۹۸ 
درصدی و با بودجه ای به ارزش ۵۳ میلیارد ریال در حال اجراست.علی اصغر شاطوری اظهار کرد: با توجه 
به برنامه ریزی های انجام شده، در آینده ای نزدیک، خیابان نسیم به طول ۶۳۰ متر، عرض ۲۵ متر و با 
مساحت ۱۶ هزار مترمربع تکمیل خواهد شد که این پروژه زیرسازی، آسفالت، جدول گذاری و تجهیز 
کانال رفع آب های سطحی را شامل می شــود.وی با بیان اینکه در خیابان نسیم، هشت هزار مترمربع 
مسیر دوچرخه سواری پیش بینی شده است، تصریح کرد: عملیات عمرانی این گذر با ۷۶۰۰ مترمربع 
آسفالت،۱۱۵۰ مترمربع زیرسازی و ۵۵۰۰ مترمکعب خاک برداری اجرا شده است.مدیر منطقه هفت 
شــهرداری اصفهان با بیان اینکه عملیات عمرانی احداث خیابان نسیم با پیشــرفت ۹۸ درصدی و با 
بودجه ای به ارزش ۵۳ میلیارد ریال در حال اجراست، خاطرنشان کرد: عالئم ترافیکی در خیابان نسیم 
نصب شــده و تمهیدات الزم برای ایمنی تردد خودروها به خصوص وسایل حمل ونقل عمومی در نظر 

گرفته شده است.
وی همچنین با اشاره به آمادگی ستاد مدیریت بحران برای حوادث احتمالی فصل سرد سال و اینکه 
امکانات، ادوات جانبی و ملزومات مورد نیاز عوامل اجرایی مدیریت بحران آماده است، گفت: به منظور 
تجهیز بیشتر، با تامین اعتبار مورد نیاز، بخشی از کمبود امکانات ستاد مدیریت بحران این منطقه رفع 
شد.علی اصغر شــاطوری اظهار کرد: در مواجهه با بحران های احتمالی فصل زمستان جای هیچ گونه 
نگرانی برای شهروندان وجود ندارد و ســتاد مدیریت بحران منطقه هفت برای مقابله با شرایط ناشی 
از تغییرات جوی، بارش های سیالبی، رخدادها و حوادث احتمالی از آمادگی کامل برخوردار است.وی 
با بیان اینکه امکانات، ادوات جانبی و ملزومات مورد نیاز عوامل اجرایی مدیریت بحران آماده اســت، 
گفت: به منظور تجهیز بیشتر، با تامین اعتبار مورد نیاز، بخشی از کمبود امکانات ستاد مدیریت بحران این 
منطقه رفع شد.مدیر منطقه هفت شهرداری اصفهان با اشاره به آمادگی و تامین تجهیزات، ماشین آالت 
و ادوات جانبی و ملزومات مورد نیاز عوامل اجرایی، گفت: تمهیدات الزم جهت آمادگی نیروهای انسانی 
و برخورداری از تجهیزات و تحت کنترل بودن امور، برای مواجه شدن با بحران های احتمالی توسط ستاد 
مدیریت بحران این منطقه انجام شده است.وی تاکید کرد: حفظ جان تمام شهروندان برای مدیریت 
شهری مهم است و ستاد مدیریت بحران منطقه هفت، تمام توان و تالش خود را برای حفظ جان آن ها 

و پیشگیری از خطرات احتمالی به کار می گیرد.
 

معاون مالی اقتصادی شهردار:

 برنامه ریزی برای رونق سرمایه گذاری، یک اولویت
 اساسی است

معاون مالی و اقتصادی شهردار اصفهان با تاکید بر ضرورت تسهیلگری در راستای ارتقای پروژه های منطقه 
۱۰، گفت: تامین منابع مالی و برنامه ریزی برای رونق سرمایه گذاری، یک اولویت اساسی است.محسن 
رنجبر در جلسه مشترک مدیران حوزه مالی و اقتصادی شهرداری اصفهان و شهرداری منطقه ۱۰ که پیرامون 
پروژه های سرمایه گذاری و حوزه مالی و اقتصادی در این منطقه برگزار شد، اظهار کرد: منطقه ۱۰ شهرداری 
جزو مناطق برتر در حوزه مالی ، اقتصادی و درآمدی شهرداری اصفهان به ویژه در عرصه درآمدهای فضای 
شهری است.وی همچنین با تاکید بر ضرورت تسهیلگری در راستای ارتقای پروژه های منطقه ۱۰ افزود: 
موضوع تامین منابع و برنامه ریزی برای رونق سرمایه گذاری، یک اولویت اساسی است.داوود بحیرایی، 
مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان نیز در این جلسه ضمن قدردانی از حمایت های شهردار اصفهان نسبت 
به برنامه های این منطقه، گفت: شرایط مساعد فعلی در تمام حوزه های مالی و اقتصادی منطقه حاصل 
یک کار تیمی قوی و برنامه ریزی شده است.وی ادامه داد: با وجود شرایط رکود حاکم بر بازار مسکن و با 
برنامه ریزی و تالش شبانه روزی کارکنان تالشگر شهرداری منطقه ۱۰ اصفهان، امیدواریم بیش از صددرصد 

بودجه سال جاری منطقه محقق شود و پروژه ها طبق زمان بندی صورت گیرد.

شهردار اصفهان هم خواستار صدور مجوز الزم برای برداشت اعتبارات مربوط به مترو شد؛

این قصه سر دراز دارد !

شهردار اصفهان گفت: در طول یک سال گذشته شاهد چهارمین ورود 
دستگاه حفار به ایستگاه های خط دو متروی اصفهان هستیم که نشان 
می دهد سرعت کار عوامل موثر در احداث مترو قابل قبول بوده است.

به گزارش »ایمنا«؛ علی قاسم زاده در برنامه رادیویی »سالم اصفهان«، 
با اشاره به روند پیشــرفت حفاری در خط دو متروی اصفهان، گفت: 
یکی از مشــکالت مهم کالن شــهر ها از جمله اصفهــان، حمل ونقل و 
ترافیک شهری اســت، از این رو تمرکز ما در بودجه ۱۴۰۱ حمل ونقل 

عمومی بوده است.
وی با بیان اینکه روز چهارشنبه هفته گذشته )بیست وهفتم مهرماه( 
TBM به ایستگاه شــاهد واقع در خیابان الله رســید و یکی دیگر از 
ایســتگاه های خط دو متروی اصفهان به تونل در حــال حفاری این 
خط پیوســت، تصریح کرد: در طول یک سال گذشته شاهد چهارمین 
ورود دستگاه حفار به ایســتگاه های خط دو متروی اصفهان هستیم 
که نشان می دهد ســرعت کار عوامل موثر در احداث مترو قابل قبول 

بوده است.
شــهردار اصفهان افزود: در حال حاضر حدود ۱۵۰۰ نفر در دو شــیفت 
کاری زیر زمین این شهر مشغول فعالیت هستند؛ حتی گاهی فعالیت 

به صورت سه شیفت انجام می شود تا هر چه سریع تر خط دو متروی 
اصفهان آماده بهره برداری شود.

وی خاطرنشــان کرد: حدود ۱۶ ایســتگاه در خط دو متروی اصفهان 
در حال احداث است و دســتگاه های حفار از دو جبهه کاری به سمت 
همدیگر در حال حرکت هســتند که امیدواریم هــر چه زودتر خط دو 

متروی اصفهان را وارد مدار خدمت به شهروندان کنیم.
قاســم زاده گفــت: در حــال حاضــر خط یــک متــرو کــه زمانی 
مورد توجــه شــهروندان نبود، روزانــه ۱۰۰ هــزار مســافر را جابه جا 
می کند و تصــور اینکه در صــورت نبود متــرو جابه جایــی ۱۰۰ هزار 
مســافر در ســطح شــهر چــه شــرایط ترافیکــی ایجــاد می کرد، 
 نشــان می دهــد کــه تــا چــه میــزان احــداث متــرو مهــم و

ارزشمند است.
وی با اشــاره به تامین منابع مالی احداث مترو، اظهار کرد: شهرداری 
بخشــی از منابع مالی خط دو متــروی اصفهــان را از محل دریافتی 
شهروندان پرداخت می کند و بخشــی دیگر کمک های دولتی است 
که از طریق اوراق مشــارکت به حمایت زیرســاخت های حمل ونقل 
می آید که امیدوارم دســتگاه های موثر در وصول ســهم کمک دولت، 

همت بیشتری داشــته باشــند تا در ایجاد خدمات زیرساختی برای 
قطار شهری تسریع کنند.

شــهردار اصفهان تاکید کرد: کمک های دولتی به حســاب شهرداری 
واریز شــده اســت،بنابراین انتظار می رود بعضی از دســتگاه هایی 
که بایــد مجــوز الزم را بــرای برداشــت آن و هزینه در متــرو صادر 
کنند، ســریع تر اقدام کنند. امیدوارم دســت به دســت هم دهیم و 
 در یــک همگرایی، مســیر حمل ونقل عمومــی را برای شــهروندان

 هموار کنیم.
وی در بخش دیگری از ســخنان خود، با اشــاره به ارائه کارت منزلت 
شــهروندی برای مشــموالن این طرح که جانبازان باالی ۲۵ درصد، 
معلوالن، بازنشستگان، ســالمندان باالی ۶۵ سال، زنان سرپرست 
خانوار، بیماران خاص و مادرانی که فرزند ســوم آنها از سال ۱۴۰۰ به 
بعد به دنیا آمده اند هستند، تصریح کرد: مرحله اولیه این طرح، ثبت 
نام از طریق مراجعــه بــه درگاه https://profile.isfahan.ir بود، 
برای افرادی که مدارک خود را در این ســامانه کامل کردند به تدریج 
کارت های منزلت صادر و از طریق پست به نشانی ثبت شده در سامانه، 

ارسال می شود.

قائم مقام مدیر شهرســازی الکترونیک شهرداری 
اصفهان با بیان اینکه در شــش ماهه نخست سال 
جاری بالغ بــر ۴۴۶۷ درخواســت صــدور پروانه 
ساختمانی به صورت الکترونیکی ثبت شده است، 
گفت: دراین مرحله شاهد رشد ۱۰۸ درصدی نسبت 
به مدت مشــابه در سال گذشته هســتیم.عباس 
افرادی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در معاونت 
شهرسازی و معماری شــهرداری اصفهان، پیرامون 
الکترونیکی شدن فراآیند صدور پروانه ساختمانی 
اظهــار کرد: بر اســاس رصد انجام شــده در بخش 

مانیتورینگ معاونت شهرسازی و معماری شهرداری 
اصفهان، شــاهد رشــد تعداد ثبت درخواست های 
پروانــه ســاختمانی و صــدور آن هســتیم.وی 
تصریح کرد: در بخش درخواســت های ثبت شــده 
در گــروه پروانه های ســاختمانی در شــش ماهه 
سال جاری، نسبت به مدت مشــابه سال گذشته، 
شاهد رشد ۱۰۸ درصدی هســتیم، همچنین تعداد 
پروانه های ساختمانی صادر شــده نیز در این مدت 
رشد هشت درصدی داشته اســت.قائم مقام مدیر 
شهرسازی الکترونیک شــهرداری اصفهان افزود: 
تعداد درخواست های ثبت شده در گروه پروانه های 
ساختمانی در شش ماهه سال جاری ۴۴۶۷ مورد 

که این رقم در سال گذشــته ۲۱۴۹ عدد بوده است.
وی تاکید کرد: با توجه به الکترونیکی شدن فرآیندها 
و افزایش ســطح دسترسی شــهروندان به صورت 
غیرحضوری و پاسخگویی ۲۴ ساعته کارکنان معاونت 
شهرسازی و معماری در بخش های مختلف به شکل 
حضوری، غیرحضوری و برخــط، امیدواریم تعداد 
پروانه های ساختمانی صادر شــده در سال جاری 
رشد چشمگیری نسبت به ســال قبل داشته باشد.

افرادی خاطرنشــان کرد: در حوزه صدور پروانه های 
ساختمانی، مناطق هشــت، ۱۳،۹ و۱۰ بین مناطق 
پانزده گانه شــهری، از حیث تعداد، پیشــتاز بوده و 

بهترین عملکرد را داشته است که جای تقدیر دارد.

قائم مقام مدیر شهرسازی الکترونیک شهرداری مطرح کرد:

رشد 10۸ درصدی درخواست الکترونیکی پروانه های 
ساختمانی در اصفهان

شهردار اصفهان تاکید کرد: کمک های دولتی به حساب 
شهرداری واریز شده است،بنابراین انتظار می رود بعضی 
از دستگاه هایی که باید مجوز الزم را برای برداشت آن و 
هزینه در مترو صادر کنند، سریع تر اقدام کنند. امیدوارم 
دست به دست هم دهیم و در یک همگرایی، مسیر 

حمل ونقل عمومی را برای شهروندان هموار کنیم

برگزاری تور گردشگری از خانه تاریخی اژه ای ها در اصفهان
رییس اداره گردشگری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان گفت:تورهای گردشگری 
گنجینه های اصفهان که با عنوان »نیم رخ« نام گذاری شده، برای افراد داوطلب و خانواده هایشان در نظر 
گرفته شده است.علیرضا مساح اظهار کرد: اصفهان یکی از شهر های کشور است که مزیت گردشگری در 
آن از بعد فرهنگی و تاریخی است، اما متاسفانه این مزیت فرهنگی و تاریخی محدود به چند بنای تاریخی 
ثابت شده است، در صورتی که این شهر مکان ها و بنا های تاریخی متعددی دارد که یا کمتر دیده شده یا 
دیده نشده است.وی افزود: اداره گردشگری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان در 
نظر دارد در قالب تور گردشگری این گنجینه های کمتر دیده شده تاریخی را به عموم شهروندان معرفی 
کند. این اداره پس از این که موج های شیوع کرونا در کشور فروکش کرد در اتاق های فکر گردشگری به 
این نتیجه رسید که می توان از فرصت استفاده و تعدادی از این بنا ها و مکان های تاریخی را معرفی کرد.

رییس اداره گردشگری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان تصریح کرد: به این منظور 
اولین مکان »شاه نشین پل خواجو« بود که با استقبال باالی شهروندان روبه رو شد و بیش از سه هزار 
نفر در این تور شرکت کردند.وی اضافه کرد: تور های گردشگری گنجینه های اصفهان که با عنوان »نیم رخ« 
نام گذاری شده ، برای اولین بار در کشور برای افراد داوطلب و خانواده هایشان، سانس اختصاصی بازدید 
در نظر گرفته است.مساح ادامه داد: مکان دوم که برای تور گردشگری نیم رخ در نظر گرفته شد، کوشک 
باغ زرشک بود که یکی از ساختمان های اداری شهرداری اصفهان است؛ به دلیل معماری خاص و ارزش 
تاریخی این مکان، نوبت عصر و شب را برای بازدید شهروندان از این مکان در نظر گرفتیم که در مدت یک 
هفته بیش از چهار هزار شهروند از این مکان تاریخی بازدید کردند.رییس اداره گردشگری سازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان اظهار کرد: این تور تا دهم آبان ماه همه روزه از ساعت ۱۵ تا ۲۲ برگزار 
https://shahrvandticket.ir/ می شود که برای حضور در این تور ثبت نام افراد در نشانی الکترونیکی

ReservePlace/۱۷۷۲ الزامی است.

 

اجرای 2 طرح گردشگری در بخش برزک کاشان
بخشدار برزک کاشان از اجرای دو طرح گردشگری راجستان و اکو موزه در روستا های منطقه خبر داد.

 سعید قندی در اختتامیه همایش بازنمایی هویت روســتایی در روستای پنداس کاشان گفت: دو 
طرح گردشگری بخش برزک با عنوان طرح راجستان و اکو موزه باباافضل اجرا می شود که مقدمات 
اجرای راجستان آغاز شده است و طرح اکو نیز پس از آماده سازی زیر ساخت آن به زودی اجرایی 
خواهد شــد.وی افزود: طرح راجستان متعلق به پنج روستا شــامل آزران، تجره، ورکان، پنداس و 
آرنجن است که برای هر کدام نقشی خاصی در گردشــگری تعریف شده است. به گفته وی، طرح 
گردشگری اکو موزه باباافضل نیز مربوط به دو روســتای مرق و سادیان است که مطالعات آن آغاز 
شده و زیرساخت های فرهنگی و اجتماعی آن در حال پیگیری است.بخشدار برزک با تاکید بر اینکه 
طرح های گردشگری نباید با شتاب زدگی انجام شود، گفت: اجرای طرح های گردشگری در مسیر 
صحیح آن مزیت های زیادی برای روستا دارد که اگر اشتباه اجرا شود به فرهنگ و اصالت روستاییان 
آسیب می رســاند.قندی با بیان اینکه محل درآمدی متفاوتی مانند گردشگری روستایی را نیازمند 
هستیم، تصریح کرد: در صورت آسیب رسیدن به معیشت و اقتصاد روستایی، باید تحمل تاب آوری 
و کشش در برابر حوادث مختلف مانند تنش های اقتصادی وجود داشته باشد.وی یادآور شد: اصالت 
روستاییان به گونه ای است که هیچ گاه دست خود را برای کمک به سوی دیگران دراز نمی کنند بنابراین 
طریق گردشگری می توان حتی سالمندانی که توان کار کردن ندارند با کسب درآمد از این کار عزت و 
شرافت خود را حفظ کند.به گفته وی، برگزاری همایش بازنمایی هویت روستایی موجب ایجاد روحیه 
و نشاط، افزایش همکاری و تعاون و ایجاد عزت و احترام بین اهالی روستای پنداس شد. نخستین 
همایش بازنمایی هویت روستایی به مدت دو روز در روز های پنجشنبه و جمعه ۲۸ و ۲۹ مهر ماه در 

روستای پنداس کاشان برگزار شد.

با مسئولان

اخبار

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اعالم کرد:
افزایش شیوع بیماری های 
تنفسی در مدارس اصفهان

خبر روز

سخنگوی دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان با 
اشاره به افزایش بیماری های تنفسی در استان، 
گفت: جمعیــت زیاد دانش آمــوزان که بدون 
ماسک و با فاصله کم در مدارس حضور دارند، 
باعث افزایش شــیوع بیماری های تنفسی و 
انتقال آن ها به خانواده ها می شود.پژمان عقدک 
در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه هر سال در 
ابتدای فصل پاییز و سرما بیماری های تنفسی 
افزایش پیدا می کند، اظهار کرد: امســال هم 
همین اتفاق در کشور و استان اصفهان افتاده و 
تعداد بیماران تنفسی افزایش پیدا کرده است.
وی با اشاره به افزایش تعداد بیماران مبتال به 
کرونا، گفت: تعداد بیماران بستری در بخش و 
بستری در آی سی یوی بیمارستان ها نسبت به 
دو سه هفته گذشته یک و نیم برابر شده است. 
افراد مبتال به بیماری های دیگر تنفسی ازجمله 
آنفلوانزا نیــز رو به افزایش است.ســخنگوی 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بدون اشاره به 
آمار دقیق افزایش بیماری های تنفسی، گفت: 
آمار مبتالیان به آنفلوانزا نســبت به دو ســال 
گذشته که کرونا شیوع داشت بیشتر شده، ولی 
نسبت به قبل از کرونا افزایش چندانی ندارد.وی 
با بیان اینکه طی دو سال شیوع کرونا به خاطر 
استفاده از ماسک، بیماری های تنفسی کاهش 
یافتــه بود، گفت: امســال بی توجهــی و عدم 
استفاده از ماسک، شــیوع و بروز بیماری های 
تنفسی را باال برده است.عقدک به شیوع باالی 
بیماری های تنفسی در مدارس اشاره و تصریح 
کرد: جمعیت زیــاد دانش آمــوزان که بدون 
ماســک و با فاصله کم در مدارس حضور دارند 
باعث ابتــالی آن ها به بیماری های تنفســی 
می شود و بعد به خانواده منتقل می کنند.وی با 
تاکید بر رعایت پروتکل های بهداشتی و در رأس 
آن ها استفاده از ماســک، گفت: حفظ فاصله 
بیش از یک تا یک و نیم متر با افراد عالمت دار، 
خودداری از حضور در محیط های سربســته، 
توجه به تهویه هوا و یا باز بــودن در و پنجره ها  
و.... مهم ترین توصیه ها برای پیشــگیری از 

گسترش بیماری های تنفسی است.

مدیرکل طراحی شهرداری اعالم کرد:

تهیه و ابالغ ساالنه حدود 400 طرح در اداره کل طراحی شهرداری اصفهان
مدیرکل طراحی شهرداری اصفهان با اشاره به تهیه و ابالغ ساالنه حدود ۴۰۰ طرح در این اداره کل گفت: از بین طرح های ابالغی، حدود ۵۰ درصد مربوط به دستور کار 
برنامه و بودجه سال بود و مابقی در خصوص بازنگری و تغییرات مورد درخواست حوزه های اجرایی است.به گزارش خبرنگار ایمنا، سعید کورنگ بهشتی در همایش 
تخصصی بررسی وضعیت کیفی طرح های عمرانی که با حضور گروه نظارتی کمیسیون عمرانی، معماری و شهرسازی شورای اسالمی شهر اصفهان، همچنین مدیران 
و کارشناسان اداره کل دفتر فنی و طراحی شهرداری اصفهان برگزار شد، اظهار کرد: در ســال جاری با توجه به تغییر فرآیند بودجه قرار است تهیه نقشه های فاز یک 
پروژه های سال آینده نیز قبل از تصویب بودجه انجام شود که خود باعث افزایش شدید حجم فعالیت کارشناسان خواهد بود، بنابراین به گونه ای برنامه ریزی کرده ایم 
تا حداقل ۵۰ درصد از طرح های عمرانی از طریق برون سپاری و با استفاده از ظرفیت های مهندسان و شرکت های مشاور استان و کشور انجام شود.وی با اشاره به تهیه 
و ابالغ ساالنه حدود ۴۰۰ طرح در اداره کل طراحی شهرداری اصفهان، گفت: از بین طرح های ابالغی، حدود ۵۰ درصد مربوط به دستور کار برنامه و بودجه سال بود و 
مابقی در خصوص بازنگری و تغییرات مورد درخواست حوزه های اجرایی است.کورنگ بهشتی  در خصوص کیفیت طرح های عمرانی، گفت: موضوع کیفیت در سه 

مرحله ارزیابی می شود، در مرحله نخست قبل از اجرا و در مرحله مطالعات و طراحی خواهد بود که نقش کارشناسان طراحی در این مرحله بسیار جدی است.

موزه شهدای 
محمودآباد

موزه شــهدای محمودآباد در سال 
۱۳۸۸ و به همت حســن باقریان، 
رزمنده دفاع مقدس تاسیس شد. 
در این موزه وســایل و آثار شخصی 
مانند عکس، وصیت نامه، دفترچه 
خاطــرات، مــدارک تحصیلــی، 
سجاده، قرآن، تســبیح، قلم کاری 
و عینک مطالعه از ۱۸ شهید محله 
محمودآباد شاهین شهر به نمایش 

گذاشته شده است.

وز عکس ر

عکس: ایمنا



   

بزرگ ترین نیروگاه خورشیدی غرب استان درروســتای قره بلطاق بویین و 
میاندشت به بهره برداری رسید.مدیر امور برق بویین و میاندشت با بیان اینکه 
برادران کاظمی به نام های محمد، زمان و رســول درکنار فعالیت اصلی شان 
که پرورش مرغ گوشتی اســت این نیروگاه را راه اندازی کرده اند، گفت: این 
نیروگاه ۱۰۰ کیلو وات ســاعتی از ۱۸۰ پنل خورشــیدی تشکیل شده است که 
ساالنه ۱۹۰ هزار کیلو وات ساعت معادل برق مصرفی ۷۰ خانوار را تولید می کند.

مجتبی یادگاری افــزود: برق تولیدی این نیروگاه مانند ســایر نیروگاه های 
خورشیدی در یک قرار داد ۲۰ ساله از ســرمایه گذار خریداری می شود و طی 

۴ سال و نیم اصل سرمایه آن ها برمی گردد و ۱۶ سال نیز زمان  سود دهی آن 
است.همایون بروجی، کارشناس دفتر مدیریت مصرف برق استان نیز با بیان 
اینکه شرکت توزیع برق استان اصفهان از نظرتعداد نیروگاه های خورشیدی 
مقیاس کوچک رتبه اول کشــور را دارد، گفت: تعداد نیروگاه های خورشیدی 
استان تا پایان شهریورامسال ۱۴۰۰ نیروگاه بوده است که بیش از ۱۸ مگاوات 
برق تولید و وارد شبکه توزیع برق استان می کنند.یکی از برادران کاظمی هم 
گفت: برای این طرح ۱۸ میلیاردریال هزینه شده است که حاال با بهره برداری 

از آن ماهانه حدود ۲۰۰ میلیون ریال درآمد از فروش برق عاید می شود.

ذوب آهن اصفهان با دستیابی به میزان تولید یک میلیون و ۳۸۰ هزار و ۳۹۶ 
تن بهترین عملکرد ۷ ساله اخیر را در پایان شش ماهه نخست امسال رقم زد.

مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان با اشاره به افزایش تولید و پیشی گرفتن 
۲ درصدی از برنامه هدف گذاری شده یعنی ۳ میلیون تن چدن در سال جاری  
گفت: صنعت فوالد کشور در افق ۱۴۰۴ رسیدن به سقف تولیدی ۵۵ میلیون تن 
را پیش بینی کرده، که اگر شرایط فعلی دستخوش تغییر نشود رسیدن به این 
هدف با موانع متعددی روبه رو اســت.ایرج رخصتی با بیان اینکه این شرکت 
و شرکت های فوالدسازی در ســال های اخیر با چالش هایی همچون توزیع 
نامناسب مواد معدنی در زنجیره فوالد، درصد حقوق گمرکی، قیمت گاز و مواد 
اولیه پایدار دســت و پنجه نرم کرده اند، گفت: تولید این کارخانه به روش کوره 
بلند است که برای احیای سنگ آهن در کوره بلند هم باید کک و زغال سنگ را 
با قیمت جهانی تامین کند.مدیرعامل شرکت ذوب آهن افزود: فراهم نبودن 
زیرساخت الزم برای حمل و نقل جاده ای و ریلی و بنادر در کنار سایر موارد مطرح 

شده ســبب افزایش هزینه های حمل و نقل صنایع فوالدی شده که در بستر 
تولید هنوز راه حل درســتی برای این امر اتخاذ نشده است.کارخانه ذوب آهن 
اصفهان نخستین و بزرگ ترین کارخانه تولید فوالد ساختمانی و ریل در کشور و 

بزرگ ترین تولیدکننده محصوالت طویل در خاورمیانه است.

مرکز تصویر برداری بیمارســتان چمران اصفهان بازسازی و به دستگاه سیتی 
آنژیو گرافی مجهز شد.به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رییس 
بیمارستان چمران در آیین افتتاح این مرکز گفت: دستگاه سیتی آنژیو گرافی 
با هزینه شــش میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی خریداری و تجهیز شده است.

سید علیرضا حسینی با بیان اینکه این دستگاه ســی تی آنژیو های کرونری 

را انجام می دهد، افزود: نمونه های موجود این دســتگاه روزانه ۲۰ تا ۲۵ آنژیو 
انجام می دهد که این دستگاه ظرفیت آنژیو تا ۷۰ بیمار را نیز دارد.دکتر حسینی 
با بیان اینکه پیش بینی می شود هر بیمار به مدت ۱۵ روز در نوبت استفاده این 
دستگاه قرار گیرد، ادامه داد: هزینه استفاده از این دستگاه برای هر بیمار یک 

میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است.

مدیرعامل صندوق بازنشستگان فوالد اســتان اصفهان گفت: دولت ۱۳۰ هزار 
میلیارد تومان به کانون بازنشستگان صندوق فوالد کشور بدهکار است و امیدواریم 
به زودی این بدهی پرداخت شود.به گزارش ایراسین، میثم اسالمیان در نشست 
خبری با خبرنگاران با بیان اینکه صندوق بازنشستگان فوالد کشور دارای ۹۰ هزار 
بازنشسته است، اظهار داشت: اصفهان ســه پنجم بازنشستگان فوالد کشور را 
پوشش می دهد، این افراد در سه استان اصفهان، فارس و چهارمحال و بختیاری 
هستند.وی افزود:  هفت هزار بازنشسته از تعداد بازنشستگان منطقه اصفهان 
متعلق به اســتان چهارمحال و بختیاری، یک هزار و ۵۰۰ نفر فارس و مابقی در 
استان اصفهان هستند.مدیر عامل صندوق بازنشستگان فوالد منطقه اصفهان با 
بیان اینکه بهترین خدمات درمانی را با راه اندازی پاراکلینیک های تخصصی به 
بازنشستگان فوالد ارائه داده ایم، اضافه کرد: باید توجه داشت که برای بیماران 

صعب العالج این امر بسیار مورد توجه بوده است.
وی با اشاره به افزایش ۲۰۰ درصدی تسهیالت برای بازنشستگان فوالد تصریح 
کرد: این امر در دو مرحله محقق شــده و میزان وام به ۱۵ میلیون تومان رسیده 
است.اسالمیان با بیان اینکه سفر رایگان به کربال برای سفر اولی های بازنشسته 
فوالد در دستور کار قرار گرفته است، اضافه کرد: در حال حاضر این امر به صورت 
زمینی انجام می شود و برای سفر هوایی نیز در آینده پیگیری های الزم را انجام 
خواهیم داد.وی با بیان اینکه در حال حاضر هفته ای ۲ روز مشاوره رایگان حقوقی 
برای بازنشســتگان را انجام می دهیم، گفت: چنانچه خدمات مازاد بر مشاوره 
داشته باشــند با نرخ حدود ۸۰ درصد کمتر از تعرفه های بیرون به بازنشستگان 
خدمات ارائه می شود.مدیرعامل صندوق بازنشستگان فوالد منطقه اصفهان با 
بیان اینکه نظارت بر روند شیوع نامه درمان در مراکز درمانی را در دستور کار داریم، 
گفت: این امر از هفته گذشته آغاز شده و به صورت مستمر ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه استفاده از شرکت های دانش بنیان در دستور کار است، اضافه 
کرد: برای رفع و حل مشکالت ریشه ای صندوق از این ظرفیت استفاده خواهیم 
کرد.اسالمیان با بیان اینکه یکی از چالش های اصلی صندوق بازنشستگان فوالد 
سرگردانی بین دولتی و یا خصوصی بودن است، افزود: االن در حال تدوین بودجه 
و همچنین برنامه هفتم توسعه هســتیم و اگر شرایط ما در این برهه مشخص 

شود، تکلیف مان را می دانیم.وی با بیان اینکه صندوق بازنشستگان فوالد ۱۳۰ هزار 
میلیارد تومان از دولت مطالبه دارد، گفت: امیدواریم هر چه زودتر این مطالبات 
برگشت داده شــود.مدیرعامل صندوق بازنشســتگان فوالد منطقه اصفهان با 
بیان اینکه در دوران کرونا یک هزار و ۵۰۰ بازنشســته فوالد استان اصفهان جان 
باختند، تصریح کرد: باید توجه داشــت که در حال حاضر یک هزار و ۶۸۸ بیمار 
صعب العالج بازنشسته ذوب آهن و ۱۷۸ نفر بازنشسته بیمار صعب العالج در 
فوالد تحت پوشش خدمات درمانی هستند و بهترین خدمات به این افراد ارائه 
می شــود، البته همه این افراد خود بازنشستگان نیســتند و برخی از این افراد 
اعضای خانواده بازنشستگان هستند.وی اضافه کرد: هشت دفتر فعال در منطقه 
اصفهان راه اندازی شد تا توسعه ارائه خدمات به راحتی محقق شود.اسالمیان 
در خصوص ارائه خدمات رفاهی به بازنشســتگان ابراز داشــت: با هالل احمر 
برای لوازم کمک درمانی تفاهم نامه داشته ایم و قراردادهای اقساطی با برخی از 
واحدهای صنفی و ... را آغاز کرده ایم.وی با بیان اینکه ما با کمبود نیروی انسانی 
مواجه هستیم، اضافه کرد: به ازای هر هفت هزار نفر یک نفر نیروی فعال داریم؛ 
اما کارمندان به خوبی خدمات را ارائه می دهند.مدیرعامل صندوق بازنشستگان 
فوالد منطقه اصفهان با بیان اینکه اگر ظرفیتی ایجاد شــود، می توان فرزندان 
بازنشستگان را به صورت جایگزین به کار گرفت، ادامه داد: از سویی نیز باید توجه 
داشت که اغلب افراد کار پشت میزی می خواهند و توان کار در ظرفیت های فعلی 

موجود را ندارند.

مدیر امور برق بویین و میاندشت خبر داد:

بهره برداری از بزرگ ترین نیروگاه خورشیدی غرب استان

مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان اعالم کرد:

تولید بیش از  یک میلیون تن محصول در ذوب آهن

رونمایی از دستگاه سیتی آنژیو گرافی بیمارستان چمران

مدیرعامل صندوق بازنشستگان فوالد استان اصفهان:

 دولت ۱۳۰ هزار میلیارد تومان به صندوق بازنشستگان فوالد 
بدهکار است

صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود   
مدیرمسئول: بهمن زین الدین
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چاپخانه: نشر فرهنگ     آدرس: اهواز. شهرک صنعتی شماره 4. چاپخانه نشر فرهنگ

صدای اذان از کوچه پس کوچه های قدیمی شهر بلند  هادی نجف زاده
اســت و از هر مناره و مســجد می تــوان این آوای 
دلنشــین معنوی را در میان روز نخســتین روزهــای پاییز با تمــام حس های 
ماندگارش به خوبی درک کرد.تلفیق و ترکیب شایسته معماری و مذهب توانسته 
است به خوبی یک اثر تاریخی و ماندگار مانند مسجد »آقابزرگ« را پدید آورد به 
طوری که آوازه آن نه فقط در ایران بلکه در میلیون ها کیلومتر خارج از مرزهای ایران 
هم به گوش رســد.به گزارش خبرنگار »بازار«؛ پس از چند دقیقه گشت و گذار در 
مسجد و مناطق اطراف آن در گوشه ای از این مســجد تاریخی چند توریست را 
مشاهده می کنیم که راهنمای آنها در حال راهنمایی و معرفی این اثر ارزشمند است.

با هماهنگی که می کنم از راهنمای تور می خواهم که بعد از بازدید توریست ها بتوانم 
چند دقیقه ای با آنها گفت و گو کنم که بعد از حدود دو ساعت انتظار باالخره با یکی 
از این توریست ها موفق به گفت و گو می شوم.این توریست که خود را »دیوید« و 
اهل روسیه معرفی می کند در گفت و گو با خبرنگار بازار با اشاره به اینکه با گروهی 
از هموطنانش به صورت گروهی و برای بازدید از اماکن گردشگری ایران به کشور 
ما سفر کرده است، اظهار داشت: چند روزی اســت که وارد ایران شده ایم و قصد 
داریم پس از تهران و کاشان تعدادی از دیگر شهرهای دیدنی ایران مثل اصفهان، 

یزد، شیراز، کرمان و ... را نیز بازدید کنیم.

شگفتی توریست های خارجی از معماری اصیل ایرانی

وی با بیان اینکه مسجد آقابزرگ کاشان و معماری به کار رفته در آن زیبا و مسحور 
کننده بود، ابراز داشت: به واسطه شغل مهندسی ســاختمان که دارم مقداری با 
معماری هم آشنا هستم و از این رو برایم خیلی جالب است که این مسجد صدها 
ســال پیش با ابتدایی ترین مصالح و لوازم چگونه در دو طبقه روی هم ساخته 
شده و در طول این سال ها و با وجود این همه باران، برف، آفتاب و ... صدمه ندیده 
است.این توریست و گردشگر روسی با اشاره به اینکه مسجد آقابزرگ اولین مکان 
مذهبی و گردشگری بود که در ایران از آن بازدید کردم، تصریح کرد: البته راهنمای 
گروه نوید بازدید از چند مسجد و مکان مذهبی دیگر را هم در اصفهان و شیراز به 
ما داده است که مطمئن هستم آنها هم به زیبایی این بنا می افزایند.گردشگری 
مذهبی یکی از شاخصه های مهم صنعت توریست است که مشتاقان زیادی در 
همه دنیا دارد و چند سالی است که در کشور ما با توجه به بافت فرهنگی و مذهبی 
کشور به آن پرداخته شده است.به گفته کارشناسان، این حوزه گردشگری مذهبی 
در سال بیش از ۳۰۰ میلیون نفر را به خود جذب می کند و از این رو دارای ظرفیت 

های فراوانی برای ارزآوری و رونق اقتصادی در هر منطقه است.

موانع آب و هوایی بی تاثیر بر گردشگری مذهبی
یک کارشناس حوزه گردشگری با بیان اینکه استان اصفهان با وجود اماکن مذهبی 
متفاوت برای همه ادیان از جمله مسیحی و مسلمان به خصوص برای مسلمانان 
دارای یک ظرفیت ویژه برای توسعه گردشــگری مذهبی است، گفت: همچنین 
برگزاری مراسم های آیینی در سراسر استان مثل قالیشویان مشهد اردهال کاشان 
که ثبت یونسکو شده اســت خود می تواند عامل محرکی بر توسعه این حوزه از 
صنعت ارزآور توریست در استان باشــد.عالیه کشاورز با اشاره به اینکه بیشترین 
سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنعت توریســت در بخش تفریحی است، 
افزود: در گردشگری مذهبی متاســفانه تاکنون بخش خصوصی ورودی جدی 
نداشته است و از این رو الزم است تا دولت مشوق هایی را به این منظور ارائه دهد.

همانطور که گفته شد سفرهای مذهبی اثرات منفی زیست محیطی و فرهنگیـ  
اجتماعی کمتری نسبت به سایر سفرها دارند که شاید این امر به دلیل آموزه های 
دینی و مکاتب مذهبی گردشگران باشد و اغلب گردشگران مذهبی افرادی آرام، 
صلح طلب و مطیع قانون هستند.از ســویی دیگر تمامی افراد جامعه از هر قشر 
اجتماعی، چه فقیر و چه غنی می توانند به چنین سفرهایی بروند. پس گردشگری 
مذهبی مختص طبقه  خاصی از جامعه نیست، تا جایی که در برخی از کشورهای در 
حال توسعه سفرهای مذهبی تنها فرصت سفر برای برخی طبقات اجتماعی است.

اماکن و باورهای مذهبی، ظرفیت های ناشناخته گردشگری نصف جهان
معاون اداره کل میراث فرهنگی اســتان اصفهان هم با اشــاره به لزوم توســعه 
گردشگری مذهبی اظهار داشت: استان اصفهان و به خصوص شهرستان کاشان 
یکی از مناطق پیشرو در این موضوع می تواند در سطح کشور باشد چراکه ظرفیت 

های این استان برای گردشگری مذهبی در جهان هم شناخته شده است.
احمد دانایی نیا با بیان اینکه یکی از مهم ترین برنامه هایی که در منطقه کاشــان 
قرار است برای توسعه گردشــگری مذهبی به کار گرفته شود فعال کردن مثلث 
گردشگری با محوریت اماکن مذهبی در سه شهر کاشان، آران وبیدگل و بادرود 
اســت، ابراز داشــت: می توان طرحی را پیاده کرد که اگر گردشگری مثال از حرم 
حضرت علی بن باقر)ع( در مشهد اردهال کاشان بازدید می کند، همین گردشگر از 
حرم حضرت هالل بن علی)ع( در آران و بیدگل و حرم حضرت آقا علی عباس)ع( 
در بادرود هم بازدید کند و بالعکس که این موضوع رونق گردشگری مذهبی را در 
تمام منطقه در پی دارد.دانایی نیا با اشاره به اینکه منطقه کاشان یکی از مراکز مهم 
انجام رسوم و آیین های مذهبی و شیعی است، گفت: برای مثال برای مشاهده 
مراسم های مذهبی در ایام محرم امسال فقط ۱۳۰ گردشگر و توریست خارجی 

به کاشان سفر کردند.وی با اشاره به اینکه به نحو شایسته ای می توان با گسترش 
گردشگری روستایی گردشگری مذهبی را هم در استان و حتی کشور گسترش 
داد، افزود: بسیاری از روســتاها دارای مخزن شگرفی از فرهنگ ها و آیین های 
مذهبی متنوع هستند که با تبلیغات و حضور فعال بخش خصوصی می توان در این 
زمینه عالوه بر ارزآوری شاهد رونق اقتصادی و بهبود معیشت خانواده هم باشیم.

معاون مدیرکل و رییس اداره میراث فرهنگی شهرستان کاشان با اشاره به تنظیم 
تقویم گردشگری در کاشان بیان کرد: با تدوین تقویم گردشگری در کاشان از فصلی 
شدن گردشگری در کاشان جلوگیری می شــود و توسعه گردشگری مذهبی نیز 
یکی از مولفه های نیل به این مهم است.گردشگری مذهبی در ایران و به خصوص 
استان اصفهان بسیار غنی است. وجود اماکن مذهبی فرهنگی تاریخی همانند 
مسجد شیخ لطف ا... در اصفهان و مسجد آقابزرگ در کاشان و دیگر اماکن تاریخی 
مذهبی در دیگر شهرهای استان از یکسو و وجود اماکنی همانند کلیسای وانک در 
اصفهان نشان از ظرفیت های باالی گردشگری مذهبی در استان اصفهان است.اما 
در این بین عوامل مثبت و منفی زیادی بر گردشگری مذهبی موثر هستند.وجود 
آیین ها و مراسم های سنتی و مذهبی زیاد و جذاب، مکان های مقدس اسالمی 
و سرو غذاهای حالل از جمله عوامل موثر بر توسعه گردشگری مذهبی در ایران و 
استان اصفهان است.عدم تبلیغات و اطالع رسانی به موقع، کمبود امکانات مناسب 
رفاهی، کمبود امکانات زیرساختی مناسب همانند راه و فرودگاه و وسایل حمل 
و نقل عمومی و کمبود راهنمایان تخصصی گردشگری مذهبی نیز از جمله عوامل 
منفی در توسعه گردشگری مذهبی در کشور است.معاون گردشگری وزارت میراث 
فرهنگی کشور نیز در گفت وگو با بازار با اشاره به برگزاری مراسم های آیینی و مذهبی 
فراوان در کشور به خصوص در دو ماه محرم و صفر اظهار داشت: جذب گردشگر 
خارجی برای این ایام عالوه بر ارزآوری باعث شناساندن فرهنگ و مذهب ایرانی 
به دیگر افراد در سرتاسر جهان می شود.علی اصغر شالبافیان با بیان اینکه باید از 

این ظرفیت به نحو مطلوب استفاده کنیم، ابراز داشت: البته گردشگران خارجی 
برای حضور در استان های تاریخی همانند اصفهان رغبت دارند که از این ظرفیت 

باید برای توسعه گردشگری مذهبی هم استفاده کرد.

توجه به مشترکات فرهنگی و مذهبی کشور  با  کشورهای منطقه
شالبافیان با اشاره به اینکه باید این ظرفیت ها شناسایی و بر اساس آن برنامه ریزی 
کرد، گفت: با توجه به مشترکات فرهنگی و مذهبی کشور ما با کشورهای منطقه می 
توان از ظرفیت موجود در این کشورها برای توسعه گردشگری مذهبی استفاده کرد.
وی با اشاره به اینکه در سال گذشــته یک میلیون و ۹۵۷ هزار گردشگر خارجی به 
کشور سفر کردند، ادامه داد: بیشتر این توریست ها از کشورهای همسایه بودند.
معاون گردشــگری وزارت میراث فرهنگی همچنین با اشاره به اینکه در سه ماهه 
نخست ســال جاری هم ۷۱۵ هزار و ۵۱۹ گردشــگر خارجی به ایران سفر کردند، 
گفت: عراق، ترکیه، آذربایجان، افغانستان و پاکستان در صدر پنج کشوری بودند 
که بیشترین توریست را در ایران داشــته اند.وی ادامه داد: در کنار انبوه آیین ها و 
مراسم های مذهبی متنوع در کشــور، چهار هزار و ۳۱۹ مورد از این آثار در زمره آثار 
ثبت شده در فهرست میراث ملی نیز قرار دارند که عالوه بر جنبه زیارتی دارای جاذبه 
های فرهنگی و تاریخی نیز هستند.آنچه بیشتر از هر چیز ضرورت توجه به مقوله 
گردشگری مذهبی را آشکار می کند عالوه بر رونق اقتصادی، معرفی فرصت های 
فرهنگی و مذهبی و مقابله با تبلیغات منفی خارج از کشور است که جذب گردشگران 
مذهبی را برای هر کشــور به ارمغان می آورد و از این رو لزوم اتخاذ سیاست های 
پایدار و ماندگار را در این حوزه از صنعت گردشگری برای مدیران و مسئوالن الزامی 
می کند.از سویی دیگر حضور بخش دولتی نتوانسته است آنچنان که باید و شایسته 
است باعث رونق گردشگری مذهبی شود و به شدت حضور بخش خصوصی در این 

حوزه احساس می شود که امیدواریم این امر با حمایت های دولتی محقق شود.

»گردشگری مذهبی« در گیر و دار باورهای فرهنگی؛

اصفهان و فرصتی که ساده از دست می رود
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