مدیر منطقه  14شهرداری در پاسخ به سوال خبرنگار« زاینده رود» مبنی بر دلیل ساخت و ساز
مراکز تجاری پرزرق و برق اطراف حرم و عدم همخوانی آن با محرومیت منطقه ،گفت:

شهرداری در محدوده چهار هکتاری اوقاف هزینه نمیکند
بیست و هشتمین نشست «سهشنبهها با رسانه ،پاسخگویی در مسیر امید» صبح دیروز
در حالی برگزار شد که این بار علی شمسی ،مدیر منطقه  14شهرداری به میان اصحاب

رسانه آمد تا پاسخگوی سواالت خبرنگاران درباره این منطقه از شهر باشد .منطقه  14شهرداری اصفهان

که  12محله دارد در شمال شرقی این شهر با مساحت یک هزار و  938هکتار واقع شده که نیمی از منطقه
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صفحه 6

خارج از محدوده خدماتی است و...
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محرومیتزدایی از چهره شرق کشور در دستور کار لشکر ۱۴امام حسین(ع)؛

واکنش استاندار اصفهان
به تغییر ساختمان استانداری؛

اصفهان در خط مقدم
امداد رسانی

حجت االسالم و المســلمین رحمتا ...صادقی مسئول نمایندگی
ولی فقیه در سپاه صاحب الزمان (عج) در حاشیه بازدید از مناطق
عملیاتی جنوب شرق کشور اظهار داشت :در این بازدید با فعالیتها
و جانفشانیهای رزمندگان لشــکر  ۱۴امام حسین (ع) در مناطق
صفر مرزی کشور آشنا شدیم.
وی گفت :مقام معظم رهبری در شأن رزمندگان اصفهانی حاضر
در مرزهای کشور بیان داشــتند «درود خداوند بر جوانان پاسدار
اصفهانی که امنیت و آرامش را در این منطقه تامین میکنند».
مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه صاحب الزمان (عج) تصریح
کرد :شجاعت و دالوری رزمندگان لشــکر  ۱۴امام حسین (ع) در
زمان  ۸سال دفاع مقدس در این مناطق تداعی شده است و همان
روحیه جهــادی رزمندگان دفاع مقــدس در رزمندگان فعلی نیز
بهخوبی مشاهده میشود.
وی خاطرنشان کرد :در پاسگاههای مرزی ،فرماندهان کنار نیروهای
بسیجی بومی حاضر در این مناطق از افراد زبده و ماهری در زمینه
فعالیتهای نظامی انتخاب شده و امنیت و آرامش را بهخوبی برای
ملت و مردم ما تامین میکنند.
صادقی ادامه داد :رزمندگان لشکر  ۱۴امام حسین (ع) در شبهای
سرد زمستان و روزهای گرم تابستان مشغول پاسداری از مرزهای
این مرز و بوم هستند و این در حالی است که در آن سوی مرز هیچ
پاسگاهی برای تامین امنیت کشورهای همسایه وجود ندارد و دلیل
آن این است که خیال آنها از کشور و مردم ما جمع است.
وی بیان کرد :متاســفانه در جایجای مرزهای کشور ما دشمنان

اسالم در کمین هســتند تا به انقالب اسالمی ضربه وارد کنند؛ اما
رزمندگان دالور اســام مقابل این تهدیدها بهخوبی ایســتادگی
کردهاند.
مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه حضرت صاحب الزمان(عج)
اســتان اصفهان گفت :رزمندگان لشــکر مقدس امام حسین(ع)
با وجــود مشــکالت فــراوان درکنار دفــاع از مرزهای کشــور،
محرومیتزدایی در روستاهای محروم استان سیستان و بلوچستان
را نیز دنبال میکنند و فعالیتهایی از قبیل ساخت مدرسه و جاده،
خدمات پزشکی و حتی تهیه مسکن برای مستمندان منطقه را در
دستور کار خود قرار دادهاند.
وی ادامه داد :اقامه نماز اول وقت بهجماعت ،انس با دعا و راز و نیاز با
خداوند حتی در دل شب از ویژگیهای رزمندگان و جوانان پاسدار
حاضر در مناطق مرزی اســت و روحیه رزمندگان دفاع مقدس به
رزمندگان کنونی حاضر در مناطق عملیاتی بهخوبی منتقل شده
است.
صادقی اظهار داشــت :رزمندگان دالور لشکر  ۱۴امام حسین (ع)
تا پای جان مقابل دشــمنان بزدل این انقالب ایستادگی کردهاند
و اطاعت از امام(ره) و رهبرشان را سرلوحه کار خود قرار دادهاند.
الزم به ذکر است؛ نماینده ولی فقیه در سپاه حضرت صاحبالزمان
(عــج) در جریان بازدید از مناطق مرزی جنوبشــرق کشــور با
حجتاالسالم والمسلمین بارانی ،نماینده ولی فقیه در قرارگاه قدس
نیروی زمینی سپاه دیدار کرده و در جریان اهم موضوعات مطرح
در این منطقه قرار گرفت.

پولی برای جابهجایی نیست
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مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
استان:

آمار بیکاران در اصفهان
به  ۲۵۰هزار نفر رسید

3

روحانی:

آمریکا را بهزانو درمی آوریم

وقتی دخل و خرج ها با هم نمی خواند

روزهای سخت کارگری

2

3

آگهی برگزاری مناقصه عمومی

نوبت دوم

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

موضوع مناقصه
عملیات مدیریت بهره برداری آب و فاضالب،
خدمات مشترکین و خدمات عمومی منطقه نایین

98-1-4/4
98/1-26/3

عملیات مدیریت بهره برداری آب و فاضالب و
خدمات عمومی منطقه بهارستان

محل تأمین
اعتبار

مبلغ برآورد
(ریال)

مبلغ
تضمین(ریال)

جاری

907/265/000 18/145/316/871

جاری

550/011/000

11/000/230/012

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق  : 292تا ساعت  15/30روز شنبه به تاریخ 1398/02/21
تاریخ گشایش اسناد مناقصه :از ساعت  8صبح روز یکشنبه به تاریخ 1398/02/22

جایزه«مرد فوالد ایران»

برای مدیر اصفهانی صنعت
جایزه «مرد فوالد ایران» به دکتر بهرام سبحانی ،رییس هیئت
مدیره ذوب آهن اصفهان و رییس انجمن تولیدکنندگان فوالد
ایران اهدا شد.
دکتر بهرام سبحانی در کنفرانس استیل پرایس ،طی سخنانی
گفت  :چند ســال پیش که بحث تولید  ۵۵میلیون تن فوالد در
افق  ۱۴۰۴مطرح شد ،عده ای با آن موافق بودند و عدهای تحقق
این هدف را بعید می دانستند .وی افزود :برای تولید  ۵۵میلیون
تن فوالد  ،نیاز بــه ۸۵میلیون تن گندلــه۶۰ ،میلیون تن آهن
اسفنجی و ۲۰۰میلیون تن استخراج سنگ آهن است.
دکتر ســبحانی گفت :برای صادرات ،فرهنگ شــرکتها باید
بینالمللی شود و در صورت لزوم خودمان را با مشتریان تطبیق
دهیم .وی در ادامه اهمیت صادرات  ،حضور و تثبیت پایدار در
بازارهای بین المللی را یاد آور شد و گفت :ایجاد محدودیت برای
صادرات فوالد تحت عنوان کمبود داخل ،صحیح نیست و ما باید
به لزوم ســرمایهگذاری برون مرزی فکرکنیم .در گذشته قصد
داشتیم در خارج از کشور کارخانه هایی احداث کنیم که به دلیل
تحریمها این کار عملی نشد.

دریافت اسناد :سایت اینترنتی شرکت آب وفاضالب استان اصفهان www.abfaesfahan.ir
پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصاتwww.iets.mporg.ir :
شماره تلفن گویا( 031-36680030-8 :داخلی )384

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

وی یاد آور شــد :اگر ما در عراق چند کارخانــه میلگرد بزنیم،
صادراتمان پایــدار خواهد شــد.دکتر نعمت اله محســنی،
معــاون بازرگانــی ذوبآهــن اصفهــان نیــز در کنفرانس
مذکور با بیــان دالیل ،مزیتهــا و موانع صادرات به ســوریه
گفت :در خصــوص تولید انــواع ریل در ذوب آهــن اصفهان
توانمندی کامل ( از صفر تا صد ) وجــود دارد.وی افزود:ما باید
کاهش تولید ســایر کشورها را غنیمت بشــماریم و تولیدمان
را افزایش دهیم.وی در ادامه با اشــاره به مشکالت تامین مواد
اولیه گفت :تامین مواد اولیه با مخاطراتی مواجه است و باید با
قاچاق محصوالت فوالدی نیز برخورد جدی صورت گیرد .دکتر
محسنی افزود :بایداز خام فروشی جلوگیری شود و هزینههای
صادرات کاهش پیدا کند و از طرفی ســرمایه گذارهای بخش
خصوصی نیز جهت ورود به صنعت فوالد ترغیب شــوند.الزم
به ذکر اســت که جایزه«مرد فوالد ایــران» در این کنفرانس
به دکتر بهــرام ســبحانی  ،رییس هیئت مدیــره ذوب آهن
اصفهان و رییس انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران اهدا
شد.

نام روزنامه :زاینده رود
تاریخ انتشار1398/02/11:

عکس خبر

کوچکترین کتاب دعای جهان در موزه کلیسای وانک اصفهان
کلیسای جامع وانک اصفهان که بهدلیل اســتفاده از معماری ایرانیاسالمی ،ســازهای منحصربهفرد در دنیای مسیحیت به شمار میرود میزبان
کوچکترین کتاب دعای جهان است.
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عکس روز
همزمان با روز ملی خلیج فارس؛

پرچم ایران بر فراز
«رزم ناو سهند» افراشته شد
پرچم جمهوری اســامی ایران روز سه شنبه
همزمان با روز ملی خلیج فــارس با همکاری
نیروی دریایــی منطقه یکم دریایــی بر فراز
«رزم ناو ســهند» ناو جنگی ارتش جمهوری
اسالمی ایران افراشته شد.

کافه سیاست
روحانی:

آمریکا را بهزانو درمی آوریم
حجتاالسالم حسن روحانی در جمع کارگران
گفت :تشکلهای کارگری باید در برابر وزارت
کار و کارفرما بایســتند و بتوانند حقوق خود را
بهتر بگیرند .دولت با همه تــوان و امکان خود
کنار شما کارگران است .رییس جمهور افزود:
هیچکس تردید ندارد که رشــد و تولید کشور
فقط با کار ،کارگران و تولید امکانپذیر اســت
و وظیفه دولت اســت تا برای کار و تولید فعال
باشد .رییس جمهور گفت :باید سطح اطالعات
کارگران افزایش یابد اگر همــه ما در کنار هم
تالش کنیم خداوند نصرت و یاری اش را نصیب
ما میکند و موفق خواهیم شد دشمن را به زانو
در بیاوریم .کارگران ما نخواهند گذاشت آمریکا
بر ما پیروز شود.

دستور رییسی برای راهاندازی
سامانه ثبت اموال مسئوالن
معاون فناوری اطالعات قوه قضاییه از دســتور
رییس قوه قضاییه برای راهاندازی سامانه ثبت
و ضبط اموال مسئوالن کشور خبر داد و گفت:
آییننامه این ســامانه به زودی ابالغ میشود.
حمید شهریاری در پاســخ به سوالی در رابطه
با چرایی نپیوستن دســتگاه قضایی به سامانه
دسترسی آزاد اطالعات گفت :ما مشکلی برای
پیوســتن به این ســامانه نداریم و اگر حیطه
اطالعاتی که باید منتشر شود معلوم باشد انجام
خواهیم داد.

نامه وزارت اطالعات بهمن ماه
به دست وزارت نیرو رسید
عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس با اشاره
به نامه وزارت اطالعات درباره هشدار سیل اخیر،
گفت :این نامه با آنکه بهمن ماه خطاب به حسن
روحانی نوشته شده؛ اما اســفند ماه به دست
وزارت نیرو رسیده است .محمد دهقان صریح
کرد :موضوع سیل در جلسات متعدد وزارت نیرو
در روزهای پایانی سال گذشته بحث شده بود و
معاونان وزارت نیرو هم حصول این نامه را تایید
کردند ،این در حالی است که مسئوالن وزارت
نیرو اعالم میکنند که این نامه هشــدار وقوع
ابرسیل ،اوایل اسفند به دست آنان رسیده است.

اعتراض به دور زدن مجلس
توسط دولت
حمیدرضا حاجی بابایی ،رییس فراکســیون
نمایندگان والیی در نامهای به علی الریجانی،
عادل آذر رییس دیوان محاسبات و ناصر سراج
رییس سازمان بازرسی کل کشــور نسبت به
دور زدن مجلس توسط دولت در اجرای قانون
بودجه سال  ۹۸مبنی بر افزایش حقوق کارکنان
کشوری و لشکری اعتراض کرد .در این نامه آمده
است :متاسفانه گزارشهای ضد و نقیضی حاکی
از عدم رعایت قانون مصوب مجلس شــورای
اسالمی اســت و این موضوع میلیونها نفر از
کارکنان شاغل و بازنشسته را نگران کرده است
قطعا عواقب چنین رفتاری در صورت صحت به
عهده کسانی است که دانسته یا نادانسته فضای
عمومی جامعه را ملتهب می کنند.

پیشنهاد سردبیر:

انتشار تصویر سرلشکر قاسم سلیمانی؛ خط قرمز جدید اینستاگرام!
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مقتدی صدر به دنبال چیست ؟

علیرضا کریمیان
عراق برای اولین بار پس از سقوط «صدام حسین»
با یکی از کشــورهای عربی منطقــه وارد منازعه
دیپلماتیک شده است؛ لفاظی ها و اعتراضات عراق
و بحرین پس از آن شدت گرفت که مقتدی صدر،
رهبر یکی از جریانات شیعه در این کشور خواستار
پایان درگیریها در بحرین و برکناری ســران این
کشور شد .البته این بخشــی از ابعاد نامه پر سر و
صدای صدر بود .او در نامه مفصلی که هفته گذشته
در فیسبوک خود منتشر کرد ،در ده بند راههایی
را برای خارج شدن عراق از وضعیت سردرگمی و
آنچه وی وضعیت پریشــانی عراق خوانده است،
ارائه کرد.
صدر ،در این نامه به ایران ،آمریکا و عربستان تاخت
و این کشــورها را به دلیل وارد کردن کشورش در
درگیریهای سیاسی میان خود ،با لحن شدیدی
ســرزنش کرد .صدر از ایران و آمریکا خواســت
تا دســت از ســر عراق بردارند و حاکمان فعلی را
به دلیل عدم توانایی در مدیریت سیاســی میان
خواســتههای ایران ،آمریکا و عربستان نکوهش
کرد .پس از انتشار این نامه بحرین با لحنی شدید
جوا ب صدر را داد و واکنشها نسبت به این اتفاق
عمال دو کشور را به آستانه بحران نزدیک کرد؛ اما
ســوالی که مطرحی می شــود این است که صدر
در شــرایط کنونی چه هدفی را از انتشار این نامه
داشته است؟
مقتدی صدر از جمله نزدیکترین رهبران جریان
شیعه در عراق به ایران محسوب می شد؛ هر چند
در سالهای اخیر حضور پر رنگ حشد الشعبی به
عنوان نیروی نظامی مــورد حمایت ایران همواره
مورد انتقاد وی بوده است .او در این سالها تالش
کرد تا بخش عمدهای از قدرت سیاسی را به دست
بگیرد؛ اما هر بار ناچار شد تا با سایر جریانات شیعه
مانند «حکیم» و «مالکی» بر ســر حکومت واحد
به توافق برسد .طی ســالهای اخیر ،صدر روابط
گستردهای را با عربســتان برقرار کرد و در جریان
حضور ایران در عراق برای بیرون راندن داعش از
کشورمان فاصله گرفت.
در ســال  96یــک روزنامه عربی مدعی شــد که
مقامات ایرانی به دلیل ســفر صدر به عربستان از
دیدار با وی سر باز زدهاند .روزنامه االخبار ،جزییات
جنجال برانگیزی درباره سفر ناگهانی سید مقتدی
صدر ،به عربستان منتشر کرد .این روزنامه عربی
همچنین فاش کرد که مقتدی صدر قصد داشــت
قبل از سفر به عربستان با یک مسئول ایرانی در این
رابطه گفتگو کند؛ اما آن مسئول حاضر به مالقات

پیشخوان

واکاوی یک درخواست

تحقیر یک پادشاه
طبقه متوسط در آستانه
نابودی
بازار بی حســاب و کتاب
کاغذ
مذاکره بــا آمریکا «نه» با
عربستان «آری»

بین الملل

اولین واکنش آمریکا به ظهور
کمسابقه ابوبکر بغدادی

با او نشد .این روزنامه همچنین فاش کرد که صدر
خود را برای یک «ســخنرانی آتشین» و برگزاری
تظاهرات برای انحالل حشد الشعبی آماده میکند.
این منابع همچنین گفتند که صدر میخواســت
ســفرش را با طرفهای ایرانــی هماهنگ کند و
وقتی که یکی از مســئوالن ایرانی به بغداد رسید
تقاضای دیدار فوری با او داشت؛ اما آن مقام حاضر
به دیدار با او نشــد و صدر این پیــام قاطع را از آن
مســئول ایرانی گرفت« :از نظر ما این سفر مردود
اســت و هیچ توجیهی ندارد ».این شکاف اما طی
دو سال گذشــته بیشتر هم شد؛ ســال گذشته و
در جریــان انتخابات عراق جریان صدر توانســت
با شــعار محدود کردن ایران در عراق اکثریت آرا
را به دســت آورد؛ هر چند پس از پیروزی وی در
انتخابات مقامات کشورمان از این رخداد حمایت
کردند و دفتر صدر نیز در سخنانی گفت که ایران
و جریان صــدر همواره روابط پایــداری دارند؛ اما
در عمل ماجرا چیز دیگری بــود .دیدارهای گاه و
بیگاه صدر با مقامات عربستانی و انتقادات نسبت
به حضور نیروهای عراقی در ســوریه نشان داد که
این جریان قصد همراهی با ایران را ندارد؛ اما نامه
اخیر این شخصیت مهم سیاســی عراق نشان داد

عراق هنوز از قدرت و حاکمیت
آنچنان یکپارچهای برخوردار
نیست که بتواند از وابستگی به
عربستان و ایران رهایی یابد
که مقتدیصدر بــه دنبال ایجاد یک سیاســیت
مستقل از ایران و عربســتان و نگران قربانی شدن
عراق در همجه دشــمنیهای آمریکا علیه ایران
است .از سوی دیگر صدر میخواهد تا پایگاههای
منطقهای بیشــتری را پیدا کند بــه همین دلیل
حمایت او از معترضان در بحرین عمال صف بندی
اعراب را به دنبال داشت به خصوص عربستان که
به شدت نگران نفوذ جریان صدر در میان شیعیان
این کشور است .برخی دیگر از تحلیلگران معتقدند
عراق به دنبال یافتن راه سومی در میان تنشهای
ایران و عربستان است؛ اگر چه دو کشور تالشهای
زیادی برای همراهی عراق با خود نشان دادند؛ اما
این کشور در عمل نه میتواند چندان به عربستان
نزدیک شــود و نه از ایران فاصله بگیرد .در جریان
موضع گیری اخیر نسبت به نامه صدر هم مشخص

شــد که ایران بسیار بیشتر از عربســتان به اقتدار
سیاســی و نوع برخوردها و تقاضاهای حاکمیتی
عراق احترام میگذارد .چنانکه مشــخص است
نحوه برخورد محور عربســتان با انتقادات بســیار
متفاوت از نحوه برخورد محور ایــران با این اتفاق
بود .در حالی که مقتدی صدر انتقاداتی را متوجه
ایران کرد و همچنین از حاکمان ســوریه خواست
کنار بروند ،ایران و سوریه در واکنش به آن تسامح
به خرج دادند و واکنشها به گونهای نبود که منجر
به تنش میان مقتدی صدر و محور ایران شود ،در
واقع ایران ضمن احترام به اختالف نظرها در عراق،
روابط خود با این کشور را توسعه میدهد.
این در حالی است که انتقاد صدر از محور سعودی
منجر به واکنش تنــد و توهین آمیز آنها خطاب به
وی شــد .هر چند نمیتوان جریان صدر و قدرت
آن را در صحنه سیاسی عراق دست کم گرفت؛ اما
آنچه مشخص است عراق هنوز از قدرت و حاکمیت
آنچنان یکپارچهای برخوردار نیســت که بتواند از
وابستگی به عربستان و ایران رهایی یابد.
شــاید نامه صدر را بتوان محک خوبی برای نشان
دادن دوســتان واقعی و رقیبان اصلــی اتحاد در
عراق دانست.

چهره ها
نماینده دائم کشورمان در سازمان ملل:

حق را نمیتوان نه با فشار
سلب کرد و نه با دالر خرید
نماینده دائم کشورمان در سازمان ملل گفت :در مسائل
مرتبط با اســراییل ،اصل حاکم بر سیاست خارجی
آمریکا ،به ویــژه در دولت کنونی این کشــور« ،اول
آمریکا» (شــعار انتخاباتی ترامپ) نیست ،بلکه «اول
اسراییل» است و آمریکا حاضر است حتی با نقض اصول
بنیادین حقوق بینالملل و قواعد آمره نیز به آن پایبند
بماند .مجید تخت روانچی ،با اشاره به اینکه طی این
مدت ،هر وقت شورای امنیت قصد داشت قطعنامهای
را برای تحت فشار قرار دادن اسراییل صادر کند ،آمریکا
آن را وتو کرد ،گفت :نتیجه این وضعیت جسورتر شدن
رژیم صهیونیستی در اجرای سیاستهای توسعهطلبانه
و اقدامات غیرمشروع و نیز انجام مستمر کلیه جنایات
بین المللی ،شامل نسلکشی ،جنایات جنگی ،جنایات
علیه بشریت و جنایت تجاوز بود .وی ضمن محکومیت
شدیداللحن این اقدامات آمریکا و غیرقانونی و بالاثر
خواندن آنها ،گفت :سیاست هفتاد سال گذشته این
کشور در مورد فلسطین ثابت میکند که به هیچ وجه
نباید به پیشــنهادات آمریکا ،از جمله در ارتباط با به
اصطالح «معامله قرن» اعتماد کرد.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس:

حسین ذوالفقاری
معاون امنیتی وزارت کشور:

آذری جهرمی به جای
توییتبازی ،پاسخگو باشد

تجمعات صنفی ،مشکل
امنیتی محسوب نمیشود
معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور گفت:
مردم برای مطالبات خــود تجمع میکنند
و دیگر ایــن موضــوع مشــکل امنیتی به
حســاب نمیآید ،چرا که مــردم به صورت
مســالمتآمیز مطالبــات خــود را طلب
میکنند .حســین ذوالفقــاری تاکید کرد:
یکی از موضوعات مهم ما ،تجمعات صنفی
بود که همیشه به درگیری میانجامید ولی
امروز شاهدیم که مردم برای مطالبات خود
تجمع میکنند و دیگر این موضوع مشــکل
امنیتی به حســاب نمیآید؛ چــرا که مردم
به صورت مســالمت آمیز مطالبات خود را
طلب میکنند .وی خاطرنشان کرد :یکی از
موضوعاتی که شــورای تامین استانها باید
کنترل دقیقی روی آن داشته باشند مقابله با
جرائم خشن است که باعث خدشه در امنیت
عمومی میشود.

آگهی مناقصه عمومی خرید خدمات انتظامات و حفاظت فیزیکی
مرکز آموزشی درمانی نور و حضرت علی اصغر(ع)
متقاضیــان شــرکت در مناقصه می توانند جهت کســب
اطالعات بیشتر به سایت دانشــگاه علوم پزشکی اصفهان
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zayanderoud8108@gmail.com

نمایندگان از مراجعات
مردمی خسته شدهاند!
عضو شــورای مرکزی حزب کارگزاران در نقد
طرح استانی شدن انتخابات گفت :نمایندگان
ظاهرا از مراجعات مردم خســته شــدهاند و
میخواهند در پناه انتخابات استانی خودشان
را پنهان کنند و چهره نمایندگان سیاستمدار
را به خود بگیرند.حســین مرعشــی در ادامه
تصریح کرد :اینکه هر کاندیدایــی باید برای
حوزه انتخابیه ثبت نام کند؛ اما رایگیری در
سطح استان انجام شود و حداقل  15درصد آرا
را در هر حوزه انتخابیه کسب کند ،این فکر را به
ذهن میرساند که نمایندگان مجلس شورای
اســامی قصد دارند تا از نوع مراجعاتی که در
حوزههای انتخابیه به آنها میشود و مردمی که
با نمایندگانشان زندگی میکنند و مطالباتی
دارند ،روی برگردانند.استانی شدن انتخابات
باعث حــذف تصمیم و اراده مردم شــهرهای
کوچک و مناطق حاشیهای میشود.

انتشار تصویر سرلشکر قاسم سلیمانی؛ خط قرمز جدید اینستاگرام!

به آدرس  poshtibani.mui.ac.irمراجعه و یا
با شماره تلفن  031-37924005تماس حاصل فرمایند.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان

رییس کمیته فضای مجازی کمیســیون فرهنگی
مجلس گفت :وزیر ارتباطات به جای اینکه مشغول
توییتبازی باشــد ،باید به مردم پاسخ دهد که چرا
امروز فضای مجازی کشور مملو از ناامنی و تهدیدات
خارجی شــده است.حجتاالســام پژمانفر افزود:
متاســفانه وزارت ارتباطات نه تنهــا توجهی به این
تهدیدات ندارد بلکه با عدم ساماندهی و ایجاد شبکه
ملی اطالعات ،کشور را در یک باتالق غیرقابل بازگشت
قرار میدهــد .وی درباره پیام توییتــری اخیر وزیر
ارتباطات که اشــارهای به مسدود شدن پوستههای
تلگرام در گوشــیهای همراه کرده اســت ،گفت:
متاسفانه آقای آذری در پیام توییتری خود به صراحت
اعالم میکند که مسدود کردن اپلیکیشنها ،محدود
به پوســتههای تلگرام نشــده و همه فضای مجازی
کشــور در معرض تهدید مسدود شــدن قرار دارند.
پژمانفر گفت :آقای وزیر! زمانی که به دنبال راهاندازی
پوســتههای تلگرام بودید ،این حس را نداشتید که
راهاندازی این پوستهها بر فضای اینترنت بینالملل
بازی کردن در زمین دشمن است ؟

حسین مرعشی
عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران:

م الف451577 :

کیهان نوشت :بســیاری از کاربران فضای مجازی ،این روزها با تذکر مشــترکی از مدیریت اینستاگرام
مواجه میشوند.کاربران این شبکه اجتماعی ،موقع انتشار تصاویری از سرلشکر قاسم سلیمانی با تذکر
اینستاگرام مواجه میشوند .حتی برخی از هنرمندان و مجریان تلویزیون نیز از محدودیت اینستاگرام در
امان نماندهاند ،طوری که پس از انتشار تصویر سردار سلیمانی ،از سوی اینستاگرام برای آنها اخطاری مبنی
بر اینکه در صورت تکرار انتشار این تصویر ،صفحه آنها بسته خواهد شد ارسال میشود.
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وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) به انتشار تصویری
ویدئویی از ظهور کم سابقه ابوبکر بغدادی برای
اولین بار از سال  ۲۰۱۴از سوی رسانههای وابسته
به داعش واکنش نشان داد و متعهد شد ،رهبران
داعش را که آزاد هستند تحت پیگرد قرار داده و
آنها را شکست دهد.
ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز درباره این
ویدئو گفت :کارشناســان دولت آمریکا ویدئو را
بررسی خواهند کرد و آن را به مراجع اطالعاتی
میدهند تا درباره صحت و سقم این ویدئو تحقیق
کنند؛ اما سازمان اطالعات مرکزی آمریکا (سیا)
هیچ واکنشی به این نوار ویدئویی داعش نداشته
است .موسسه تبلیغاتی الفرقان وابسته به داعش
از طریق کانــال تلگرام نــوار ویدئویی مربوط به
نشست ابوبکر بغدادی با سرکردگان دیگر داعش
را منتشر کرد.

حزب ا ...لبنان اظهارات وزیر
خارجه بحرین را محکوم کرد
حــزب ا ...لبنان ،اظهارات وزیــر خارجه بحرین
درباره مقتــدی صــدر را محکوم کــرد و آن را
غیراخالقی خواند .حزب ا ...لبنــان در بیانیهای
اعالم کرد :خالد بن احمد آل خلیفه ،وزیر خارجه
بحرین به یکی از شخصیتهای بزرگ مردم عراق
توهین کرد .اظهارات این وزیر غیراخالقی و نشان
دهنده شخصیت حقیر وی است.
در بیانیه حزبا ...آمده است :وزیر خارجه بحرین
در اظهارات خود به جای اینکه از سیاست و منطق
و بیان درست استفاده کند به دشنام و حرفهای
زشت و تعرض شخصی متوســل شد .این نشان
دهنده ویژگیهای نادرست و شخصیت مریض
این وزیر اســت .به دنبال بیانیــهای که مقتدی
صدر ،رهبر جریان صدر عراق علیه بحرین صادر
کرده بود تنشی میان دو کشــور رخ داد و در پی
توهین وزیر خارجه بحرین به صدر ،عراق از منامه
خواست رسما عذرخواهی کند.

«ترامپ» از دویچه بانک
شکایت کرد
رییسجمهور آمریــکا ،اعضای خانــوادهاش و
ســازمان او علیه «دویچه بانک» آلمان شکایتی
را مطرح کردهاند تا از انتشار اسناد مالی ترامپ از
طریق این بانکها ممانعت کنند.
این شــکایت پس از آن صــورت گرفت که آدام
شیف ،رییس کمیته اطالعاتی مجلس نمایندگان
آمریکا و ماکســیم واترز ،رییس کمیته خدمات
مالی مجلس درخواستهایی را برای دسترسی
به صورتهای مالی رییس جمهور آمریکا در این
بانکها صادر کردند .هفته گذشــته منابع آگاه
گزارش دادند دویچه بانک آلمان تحویل اســناد
مالی رییس جمهور آمریکا به دفتر دادستانی کل
ایالتی نیویورک را آغاز کرده است.

افشاگری عجیب االخبار از
پیشنهاد نجومی برای معامله قرن
روزنامه لبنانــی االخبار با اعــام اینکه اردن از
تولیت قدس در معامله قرن حذف میشود ،فاش
کرد که «محمد بن سلمان» ولیعهد عربستان به
«محمود عباس» رییس تشــکیالت خودگران
فلســطین پیشــنهاد  10میلیارد دالری برای
پذیرش معامله قرن آمریکا که قرار اســت در ماه
جوالی مفاد آن اعالم شود ،داده است.
این روزنامه نوشــت که گزارشهای ارســالی
دفتر نمایندگی اردن در رام ا ...به وزارت خارجه
این کشــور بیانگر حجم نگرانــی اردن از تبعات
طرح آمریکا موســوم به معامله قرن اســت که
واشنگتن قصد دارد در ماه جوالی میالدی آن را
افشا کند.
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پیشنهاد سردبیر:
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کافه اقتصاد

در آستانه نهاییسازی الیحه
«سهمیهبندی بنزین» هستیم
وزیر امــور اقتصادی و دارایی با اشــاره به برنامه
دولت برای انجــام ســهمیهبندی بنزین گفت:
با توجه به هدررفت منابع ملــی از طریق دادن
یارانه به انرژی ،در آســتانه نهاییســازی الیحه
سهمیهبندی بنزین هستیم .فرهاد دژپسند گفت:
برنامه دولت این است که به گونهای فعالیتها را
سازمان دهد که مانع از اعمال فشار به دهکهای
پایین جامعه شــود .برای انجام یک برنامه ،رفاه
جامعه ،کاهش فساد ،ایجاد شفافیت و رشد تولید
را در نظر داریم .بر اســاس این معیارها در حال
بررســی ایده هدفمندی یارانهها هستیم .هدف
اصلی این اســت که رفاه طبقات یک تا شــش
جامعه دچار آسیب نشود.

توزیع هفت هزار تن شکر
دولتی در استان اصفهان
معاون ســازمان صنعت ،معدن و تجارت استان
اصفهان از توزیــع هفت هزار تن شــکر دولتی
در اســتان اصفهان خبر داد .اســماعیل نادری
در جمع خبرنگاران اظهار کرد :شــکر دولتی با

قیمت مصــوب هر کیلو  3400تومــان در حال
توزیع میان واحدهای صنفی اســت .وی افزود:
با تدابیر اندیشــیده شده ،شــکر به میزان کافی
در اســتان وجــود دارد و مشــکلی در این باره
وجود ندارد .معاون ســازمان صنعــت ،معدن و
تجارت استان اصفهان خاطرنشــان کرد :مردم
میتوانند در صورت مشــاهده هرگونه تخلف و
گرانفروشی با شماره  124تماس حاصل کنند.
نادری تصریح کرد :میــزان نظارتها برای حفظ
آرامش بازارتوسط نهادهای نظارتی افزایش یافته
است.

ممنوعیت برداشت ،حمل
و فروش غیر مجاز گیاهان
دارویی از عرصه های طبیعی

افزایش قیمت نان تکذیب شد
رییس اتاق اصناف ایران گفــت :هیچ مصوبهای
برای افزایش قیمت نان صادر نشده و نان ،گران
نشده است.ســعید ممبینی رییس اتاق اصناف
ایران در مورد ادعای برخی رسانهها که از افزایش
قیمت نان خبــر داده بودند ،گفــت :هیچگونه
تصمیم جدیدی درباره قیمت نان اتخاذ نشــده
اســت و هیچ مصوبه ای هم در مــورد تغییر یا
افزایش قیمت نان به اتاق اصناف ایران ابالغ نشده
اســت .وی اظهار کرد :قیمت نانهای مختلف از
جمله ســنگک ،تافتون ،لواش و بربری کماکان
به قیمتهای قبلی عرضه میشود.در عین حال
محمــد جواد کرمــی رییس اتحادیــه نانهای
فانتزی هم در مورد خبر منتشــر شــده درباره
افزایش قیمت نان بربــری ،گفت :نان ،هیچگونه
افزایش قیمتی نداشــته و نان بربــری فانتزی
هم به قیمــت قبلی یعنــی  ۲۵۰۰تومان عرضه
میشود.
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باعث شد تا بیشتر کارگران برای تأمین هزینههای
زندگی خود در حاشیه شهرها ساکن شوند ،برخی
نیازهای زندگی مانند تفریحات و سرگرمیها را برای
خود و فرزندانشان حذف کنند تا بتواند به نیازهای
ضروری خــود از جمله اجاره ،خوراک و پوشــاک
برسند .همچنین مسئله حل نشده دستمزد نیروی
کار در ایران و شکاف عمیق بین هزینهها و درآمدها
باعث شــده تا بســیاری از کارگران عالوه بر شغل
اصلی ،به مشاغل دیگری نیز رو بیاورند .کارشناسان
اقتصادی معتقدند یکی از دالیل گسترش مشاغل
غیررســمی مانند داللی و واســطهگری در ایران،
تامین نبودن افراد و عدم وجود توازن بین هزینهها
و درآمدهای خانوار است .بر اساس گزارشی که سال
گذشته از سوی مرکز پژوهشهای مجلس شورای
اســامی منتشــر شــد ،خط فقر در ایران معادل
دریافتی سه میلیون تومان اســت که این عدد در
شهرهای بزرگ مانند تهران و اصفهان تا  5میلیون
تومان هم میرسد.
پرداختهای نابرابر ،سهم کارگران ایرانی
بر اساس آخرین مصوبه قانون کار ،حقوق هر کارگر

خط فقر در ایران معادل دریافتی
سه میلیون تومان است که این عدد
در شهرهای بزرگ مانند تهران و
اصفهان تا  5میلیون تومان هم
میرسد
ایرانی به افزایش  400هزارتومانی امسال به چیزی
در حدود  1میلیون و  500هزار تومان رســید که
تقریبا چیزی در حدود هــر روز نزدیک به  60هزار
تومان میشود؛ اما با یک مقایسه سطحی میتوان
دریافت که حتی علی رغم بیشترین افزایش حقوق
در ده سال اخیر ،امسال وضعیت کارگران به لحاظ
دریافتــی از همیشــه بدتر خواهد بــود .نگاهی به
مقایسه وضعیت ریالی دستمزد در ایران و مقایسه
آن با دالر ،نشــان میدهد که هر کارگر ایرانی در
سال  80معادل  71.7دالر در ماه حداقل دستمزد
دریافت میکرد که این رقم تا سال  89رشد داشته
است .پس از آن با افزایش یکباره قیمت دالر در بازار
ایران ،حداقل دستمزدهای معادل دالر نیز کاهش

یافت و به زیر  200دالر در ماه رسید .تنها در فاصله
سال  89تا  ،90حداقل دســتمزد ماهیانه کارگران
 101.6دالر کاهش داشته است.
به عبارت ســادهتر در حالی که حداقل دســتمزد
کارگران در سال  90به نسبت ســال  89به میزان
 30هزارتومان در هر ماه افزایش نشان میدهد؛ اما
در واقع حدود  102دالر از ارزش دستمزد و قدرت
خرید کارگران در فاصله  89تا  90کاســته شــده
است.
امســال کارگران ایرانی چیزی معــادل  115دالر
حقوق میگیرنــد؛ در حالیکه حداقل دســتمزد
ســاعتی در لوکزامبورگ  ۱۱.۵دالر است .حداقل
دستمزد در دیگر کشــورها نظیر آمریکا و ژاپن نیز
به ترتیب معادل  ۸و  ۷.۳دالر برای هر ساعت است
در ترکیه اما وضعیت کارگران بســیار بهتر از ایران
اســت حداقل درآمد ســاعتی کارگران در ترکیه
 ۵.۹دالر اســت که با احتســاب  ۰.۶دالر حداقل
درآمد ســاعتی کارگران در ایــران میتوان گفت
که کارگران ترک  ۱۰برابــر کارگران ایرانی حقوق
میگیرند.

طرح نظارتی ویژه ماه مبارک رمضان در اصفهان آغاز شد

آمار بیکاران در اصفهان به  ۲۵۰هزار نفر رسید

معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت ،معدن و تجارت اصفهان گفت :طرح نظارت بر بازار ویژه ماه مبارک رمضان
روز سه شنبه در این استان آغاز شد و تا هفدهم ماه خرداد ادامه دارد .حمیدرضا خشنود افزود :با توجه به افزایش
تقاضا برای برخی مواد غذایی به ویژه اقالم پروتئینی ،برنج ،شکر ،روغن و گوشت مرغ و شیرینیها و کاالهای مهم و
پرمصرف در این ماه ،این طرح همزمان با سراسر کشور در اصفهان اجرا شده است .وی اظهارداشت :این طرح با هدف
تشدید نظارت و بازرسی و کنترل بازار در دستور کار بازرسان و کارشناسان سازمان صنعت ،معدن و تجارت قرار دارد.
معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت ،معدن و تجارت اصفهان تصریح کرد :نظارت بر عملکرد واحدهای تولیدی
 توزیعی و خدماتی و برخورد با تخلفات احتمالی در این طرح به جد در دستور کار است .وی اضافه کرد :مردم درصورت مشاهده گرانفروشی ،کم فروشی ،تقلب ،عدم درج قیمت از سوی واحدهای صنفی مراتب را به ستاد خبری
 124منعکس کنند تا بازرسان موضوع را پیگیری و در صورت نیاز نتیجه را به شخص گزارش دهنده ،اعالم کنند.

مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان گفت ۲۵۰ :هزار نفر بیکار در استان اصفهان وجود دارد که
 ۹۰هزار نفر از آنها تحصیلکرده هستند .محسن نیرومند با بیان اینکه شعار سال  ۹۸وظایف مختلفی را برای همه
دستگاهها تعیین میکند ،اظهار کرد :اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی هم مانند دیگر ادارات وظایفی خاصی
دارد ،فرهنگ سازی کار جهادی و خرید کاالی ایرانی ،یکی از وظایف ماست .کارفرما باید برای نیاز مردم و بازار
سرمایهگذاری کنندو دولت وظیفه دارد موانعی راکه از رونق تولید جلوگیری میکند ،رفع کند .وی خاطرنشان
کرد :کاشی اصفهان ،کاشی نیلو و پلی اکریل ایران ،سه واحد صنعتی اصفهان در وضعیت بحرانی بودند؛ اما به
یاری خدا و همت کارگران این سه صنعت به چرخه تولید بازگشتند .نیرومند با اشاره به آمار بیکاری در اصفهان
عنوان کرد :ابتدای سال  ،۹۷نرخ بیکاری استان  ۱۵درصد بود که با سه درصد اختالف از میانگین کشوری باالتر
بود؛ این آمار در زمستان  ۹۷به  ۳/۱۲درصد کاهش پیدا کرد که بازهم دو دهم درصد از متوسط کشور باالتر است.

اصناف

رییس اداره بهره برداری اداره کل منابع طبیعی
وآبخیزداری استان اصفهان با بیان اینکه براساس
قوانین و مقررات محصــوالت جنگلی و مرتعی
باید با مجوز منابــع طبیعی برداشــت و حمل
شــود ،گفت :برداشــت ،حمل ،خرید و فروش
این محصوالت از جمله کنگــر ،کرفس کوهی،
بیلهر و موســیر بدون مــدرک و پروانه معتبر از
منابع طبیعی تخلف و قاچاق اســت.آبتین میر
طالبی گفت :در طبیعت اســتان اصفهان حدود
دو هزار گونه گیاه وجود دارد که  300گونه از این
گیاهان خواص دارویی دارد و  45گونه گیاه برای
مصارف دارویی ،خوراکی و ادویه ای از جنگل ها و
مراتع استان برداشت می شوند .وی با بیان اینکه
محصوالت برداشت شده از استان در سال به طور
متوسط دو هزار و 100تن به ارزش  470میلیارد
ریال اســت ،گفت :این محصوالت شــامل انواع
صمغ ،شیرابه ،ریشه ،گل و میوه گیاهان طبیعی
از جمله کتیرا ،کرفس کوهی،آنغــوزه ،باریجه،
موسیر و کنگر هستندکه بخشی از آنها به خارج از
کشور صادر می شود.

روزهای سخت کارگری

رییس اتحادیه طال و جواهر
خبر داد:

فروکش کردن
التهابات بازار طال در
ماه رمضان

در راستای قانون جدید چک ،صاحبان دسته
چک میتوانند در صورت همراه نداشتن دسته
چک تا سه بار در سال از چک آزاد با کارمزد پنج
هزار تومان استفاده کنند.چک آزاد ،زمانی مورد
استفاده اســت که صاحب دسته چک بخواهد
چکی را صادر کند و با استفاده از آن وجهی را از
بانک دریافت کند؛ اما دسته چک همراه ندارد؛
در این زمان مشتری حقیقی یا حقوقی میتواند
از بانک تقاضای یک برگ چک عمومی آزاد کند
تا رفع احتیاج کند و عملیات بانکی و برداشت
وجه را انجام دهد .چک آزاد مانند چک عادی
به جریان گذاشته میشود ولی به هیچ عنوان
ظهرنویسی یا انتقال نمیپذیرد.هنگام مراجعه
مشــتری به منظور دریافت چک عمومی ،باید
متصدی مربوطه شماره حساب وی را در پایین
چک یادداشــت و مشــخصاتی از قبیل مبلغ
و شماره ســریال چک و نام اســتفاده کننده
(صاحب حســاب) را در دفتر و ته سوش چک
ثبت کند و مشتری باید دفتر و ظهر ته سوش
چک را به عنوان رســید امضا کند؛ چک آزاد
مانند چک عادی به جریان گذاشته میشود؛ اما
به هیچ عنوان ظهرنویسی یا انتقال نمیپذیرد و
متصدیان حساب جاری نیز باید شماره چک را
با ذکر کلمه امنیبوس در دفتر و کارت حساب
جاری مشــتری قید کنند که با شماره سری
دسته چکهای دارنده حساب اشتباه نشده و از
آن متمایز باشد.مشتریان برای هر بار استفاده
از چک آزاد باید مبلغ  ۵هزار تومان را به عنوان
کارمزد به بانک پرداخت کنند.چک آزاد یکی
از خدمات سیستم بانکی اســت که تا به امروز
معموال در بانکها و موسسات مالی و اعتباری
به ندرت استفاده شده و با تغییراتی در استفاده
از چک آزاد انتظار میرود استفاده از چک آزاد
افزایش پیدا کند.

بازار

پاف
65,000
تومان

پاف مدل R-107

82,000
تومان

رییس اتحادیه طال و جواهر با پیشبینی بازار طال در آســتانه ماه رمضان ،گفت :با توجه به دو شاخص دالر و اونس در
بازار جهانی ،بهطور طبیعی عرضه و تقاضای طال در ماه رمضــان کاهش مییابد و التهاب بازار طال فروکش و حباب آن
اندکی خالی میشود .شیشه بران اظهار کرد :ارزش پول هر کشوری وابسته به صادرات ،واردات ،قیمت نفت و  ...است
که خوشبختانه در هفته گذشته برخی التهابات مربوط به تاثیر تحریمهای جدید آمریکا در ایران کنترل شد و در اصل
تحریمهای نفتی هیچ تاثیری در بازار طالی کشور نداشت و افزایش نرخ طال به دلیل باال رفتن بهای اونس جهانی بود.
وی همچنین در خصوص بازار طالی اصفهان ،اظهار کرد :متاسفانه به دلیل قیمت باالی طال ،هزینه ساخت و اجرت طال،
رکود شدیدی بر بازار اصفهان حاکم است و اکنون بیشتر کارگاههای طال در این شهر تعطیل یا نیمه تعطیل هستند.

ممنوعیت برنجکاری
برای کشاورز حقابهدار الزماالجرا نیست

پاف مدل پرستو

عکس روز

دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزان استان اصفهان:

79,000
تومان

دیده شدن شاسی بلند جدید هیوندای  ix25مدل  2020بدون پوشش

دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزان استان اصفهان در واکنش به اعالم ممنوعیت کشت برنج در لنجان
گفت :در یک استان حقابههای ما را در ارتفاعات کوه برای کشت غیرقانونی برداشت کردهاند و کسی
کشت غیرقانونی در باالدســت را ممنوع اعالم نمیکند؛ اما شلتوککاری کشاورز حقابهدار اصفهانی
ممنوع است.
اســفندیار امینی پیرامون اعالم ممنوعیت برنجکاری درشهرســتان لنجان در ســال جاری اظهار
کرد :بر اساس ماده  ۱۸قانون توزیع عادالنه آب ،کشــاورزان برای کشت غله ،صیفی جات همچنین
شلتوککاری حقابه دارند و اینکه به کشــاورزان می گویند«برنج نکارید» غیرقانونی است .امینی با
اشاره به اینکه به عقیده برخی شلتوک کاری آب زیادی نیاز دارد ،افزود :شلتوک در همه مناطق کشور
به یک میزان مصرف آب ندارد؛ میزان آب مصرفی برای شلتوک کاری در استانهای شمالی کشور با
خوزستان ،فارس یا لنجان بسیار متفاوت است.
دبیــر اجرایی نظام صنفی کشــاورزان اســتان اصفهان ادامــه داد :مصرف آب بــرای برنج کاری و
شلتوککاری در لنجان نسبت به کاشت ذرت ،چغندرقند یا یونجه کمتر است .وی خاطرنشان کرد:
با فرض عملیاتی شــدن این طرح چندان تفاوتی بین مصرف آب برنج و سایر محصوالت نیست؛ اما
یک استان دیگر حقابه های ما را در ارتفاعات کوه برای کشت غیرقانونی برداشت کرده و از اقدام خود
دفاع میکند و وزارت نیرو و جهاد کشــاورزی نیز از آنها حمایت میکنند؛ اما کسی کشت غیرقانونی
در باالدست را ممنوع اعالم نمیکند؛ این در حالی است که شلتوک کاری کشاورز حقابه دار اصفهانی
ممنوع است.

ZAYANDE ROUD NEWSPAPER

ورود چک آزاد به سیستم
بانکی کشور

Politic,Society,Cultural & Sport Newspaper

هیوندای ( ix25هیوندای  )Cretaمدل  2020تنها چند روز پس از رونمایی در نمایشگاه
خودروی شانگهای  ،2019بدون پوشش استتاری در جادههای کره جنوبی دیده شده است.
این خودرو در نیمه دوم سال جاری در بازار چین به فروش خواهد رسید .گفته میشود نسل
دوم هیوندای  ix25برای بازار هند و دیگر بازارها به جز چین ،همان نســل دوم هیوندای
 Cretaخواهد بود.

پاف مدل کنج R-3002

دماسنج اقتصاد

معرفی اپلیکیشن مالی

وزیر اقتصاد خبر داد:

کاری که حقوقش تنها  10روز دوام میآورد

مرضیه محب رسول
کارگری در ایــران تقریبا برابــر با زندگی
زیر خط فقر اســت؛ در حالیکــه در همه
جــای دنیا کارگــران به عنــوان پایهها و
اهرم جلو رونده توســعه و پیشرفت کشور
مورد حمایت ارگانهــا و نهادهای دولتی و
غیردولتی هستند؛ در ایران اما کارگران نه
تنها نمیتوانند روزمرگیهای خود را بدون
دغدغه تامین کنند؛ بلکه چالش مواجهه با
نبود امنیت شغلی و زورگویی صاحب کاران
هم باری بر دوش آنها نهاده اســت .عدهای
کارگری در ایران را مســاوی با برده داری
میدانند؛ این عنوان را دیروز رییس کانون
انجمن صنفی کارگری استان به شیوه عقد
قرار دادهای کارگری اطــاق کرد .به گفته
احمدی ،عقد قراردادها به سمت برد هداری
نوین رفتهاســت .رییس کانون انجمنهای
صنفی کارگری اســتان اصفهان اظهار کرد:
چه نیازی است که بین کارگر و کارفرما فاصله
بیفتد؟ باید وجود شرکتهای واسطه از میان
برداشته شود تا با تعدیلهای بی ربط و ایجاد
بهرهکشی روبهرو نباشیم .وضعیت کارگران
در ایران در مقایسه با ســایر کشورها بدتر
هم میشود .در همین کشورهای همسایه ما
مانند ترکیه و کشورهای حوزه خلیج فارس،
کارگران تا ده برابر بیشتر از ایرانیها حقوق
میگیرند؛ این در حالی است که تورم در این
کشورها اغلب زیر  5درصد است .دستمزد،
یکی از چالشهای اساسی جامعه کارگری در
کشور ماست که تاکنون نه افزایشها دردی
از آن دوا کرده و نه حمایتهای کاالیی ،باری
را به دوش کشیده است.
چالش حقوقهای بی دوام
پایین بودن حداقل دستمزدها در ایران آنقدر جدی
است که برخی نمایندگان کارگری اعالم کردهاند،
حداقل بگیران دســتمزد تنهــا  10روز اول ماه را
میتوانند ســر کنند و برای مابقی روزها تا حقوق
بعدی باید به فکر شغل دوم یا راههای دیگر درآمدی
باشند .مســئله حقوقهای پایین کارگری در ایران
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تفاوت اصلی دماسنج اقتصاد با سایر
اپلیکیشنهای مشابه این است که
محتوا بهصورت دســتچین شده
توســط تیمی از متخصصین خبره
اقتصــاد ،فاینانس و کســبوکار
آمادهســازی میشــود ،نه اینکه
بهصــورت خودکارازمنابع خبری
جمعآوری شود .مهمترین اطالعات
خبری اقتصادی کشور را بدون نیاز
به مروردهها ســایت یاخبرگزاری
بهصورت رایگان بهدست بیاورید.

4
مفاد آراء
 2/160آگهی ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت شرق اصفهان
دراجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند
رسمی و بر حسب ماده  3قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنی بر تایید انتقال
عادی و یا سهم مفروزی متقاضی صادر گردیده در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود
تا شخص یا اشخاصی که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض
فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواســت به دادگاه صالحه و ارایه گواهی مبنی بر طرح
دعوی اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه خواهد بود و در صورت
انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور
سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .
 -1راي شماره  139360302027007583مورخ  1393/05/27غالمعلي عشقي فرزند
محمد بشماره شناســنامه  15صادره از خور و بیابانک بشــماره ملي  5409839978در
ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک  12546واقع در بخش
 5ثبت اصفهان به مساحت  152/4مترمربع .خريداري طي سند رسمي.
 - 2راي شــماره  139760302027003368مورخ  1397/03/29علي باقري مارچوبه
فرزند حسين بشماره شناســنامه  144صادره از اردستان بشماره ملي  1189195054در
ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک  10393واقع در بخش
 5ثبت اصفهان به مساحت  126/7مترمربع .خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک
رسمي سید محمد و سید جواد ابرقویی.
 - 3راي شــماره  139760302027005330مورخ  1397/06/06ملك محمد ســالي
فرزند محمدعلي بشماره شناسنامه  18صادره از جرقویه بشماره ملي  5649832064در
چهار دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 1
واقع در بخش  18ثبت اصفهان به مساحت  199/20مترمربع .خريداري طي سند رسمي.
 - 4راي شماره  139760302027005331مورخ  1397/06/06اصغر مظاهري فرزند
محمدكاظم بشماره شناسنامه  19صادره از تيران بشماره ملي  5499756651در دو دانگ
مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پالک  1واقع در
بخش  18ثبت اصفهان به مساحت  199/20مترمربع .خريداري طي سند رسمي.
 - 5راي شماره  139760302027006755مورخ  1397/07/19فیروزه هدائی اصفهانی
فرزند احمد بشــماره شناسنامه  508صادره از اصفهان بشــماره ملي  1284742938در
ششــدانگ يکباب کارگاه صنعتی احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک  1واقع در
بخش  18ثبت اصفهان به مساحت  487/50مترمربع .خريداري طي سند رسمي.
 - 6راي شــماره  139760302027006963مورخ  1397/07/23مریم رسولی فرزند
محمد علي بشماره شناسنامه  2008صادره از اصفهان بشماره ملي  1288272154در 45
سهم و پنج  -هفتم سهم مشاع از  160سهم ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي
از قطعه زمين پالک  13114واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مســاحت  158مترمربع.
خريداري طي سند رسمي.
 - 7راي شــماره  139760302027007182مورخ  1397/08/01عباســعلي غالمي
آهنگران فرزند مصطفي بشماره شناسنامه  2صادره از نائين بشماره ملي 1249618525
در ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پالک  10393واقع در
بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  113/50مترمربع .خريداري مع الواسطه بصورت عادي
از مالک رسمي محمد فروغی ابری .
 - 8راي شماره  139760302027007262مورخ  1397/08/05رضوان نقیان فشارکی
فرزند يداله بشماره شناسنامه  6صادره از کوهپايه بشماره ملي  5659595480در سه دانگ
مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک  3124فرعي
از اصلي  5190واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مســاحت  249/86مترمربع .خريداري
طي سند رسمي.
 - 9راي شماره  139760302027007263مورخ  1397/08/05مرتضی نقيان فشارکي
فرزند باقر بشماره شناسنامه  33صادره از اصفهان بشماره ملي  1291058869در سه دانگ
مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک  3124فرعي
از اصلي  5190واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مســاحت  249/86مترمربع .خريداري
طي سند رسمي.
 -10راي شماره  139760302027007326مورخ  1397/08/09زيبا حدادي اصفهاني
فرزند رضا بشماره شناســنامه  49283صادره از اصفهان بشماره ملي  1280918421در
ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پالک  7فرعي از اصلي
 15196واقع در بخش  5ثبــت اصفهان به مســاحت  204/76مترمربع .خريداري طي
سند رسمي.
 - 11راي شــماره  139760302027007395مورخ  1397/08/10محمدرضا برداران
نقشينه فرزند محمد بشماره شناسنامه  4590صادره از تهران بشماره ملي 0042508691
در ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پالک  4094فرعي از
اصلي  15190واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مســاحت  223/39مترمربع .خريداري
طي سند رسمي.
 - 12راي شماره  139760302027007848مورخ  1397/08/26حسین ترابي مزرعه
ملكي فرزند قاسم بشماره شناسنامه  4صادره از کوهپايه بشماره ملي  5659463851در
ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک  10393واقع در بخش
 5ثبت اصفهان به مساحت  122/60مترمربع .خريداري طي سند رسمي.
 - 13راي شماره  139760302027008004مورخ  1397/08/28احمد رضا سياحيان
دهكردي فرزند محمد علي بشــماره شناسنامه  2370صادره از شــهرکرد بشماره ملي
 4621660659در ششدانگ قسمتی از يکباب خانه قسمتي از پالک شماره  10409اصلي
واقع در بخش  5ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان که با قسمتی از پالک 10409/427
تشکیل یکبابخانه را میدهد به مســاحت  9/44مترمربع .خريداري مع الواسطه بصورت
عادي از مالک رسمي حاج عبدالوهاب فزوه .
 -14راي شــماره  139760302027008010مــورخ  1397/08/29احمد منصوری
فرزند محمدعلي بشماره شناســنامه  14صادره از کوهپايه بشماره ملي 5659581951
در ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پالک  170فرعي از
اصلي  12953واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مســاحت  150/70مترمربع .خريداري
طي سند رسمي.
 -15راي شــماره  139760302027008187مــورخ  1397/09/05مهري نيلي احمد
آبادي فرزند محمد حسين بشــماره شناســنامه  38920صادره از اصفهان بشماره ملي
 1282316656در ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک
 13127واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  105/25مترمربع .خريداري مع الواسطه
بصورت عادي از مالک رسمي رباب ریسمانچیان.
 -16راي شماره  139760302027008427مورخ  1397/09/11سيدرضا حسيني قارنه
فرزند سيدعبداهلل بشماره شناسنامه  1صادره از اصفهان بشماره ملي  1291896511در
سه دانگ مشاع از ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک
 152فرعي از اصلي  15192واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  203/20مترمربع.
خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي محمد و عباس فروغی بالسویه.
 -17راي شــماره  139760302027008428مورخ  1397/09/11رضا موسوي فرزند
يعقوب بشماره شناسنامه  21221صادره از تهران بشماره ملي  0059383224در سه دانگ
مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک  152فرعي از
اصلي  15192واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  203/20مترمربع .خريداري مع
الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي محمد و عباس فروغی بالسویه.
 -18راي شــماره  139760302027008870مــورخ  1397/09/20رضــا عابــدي
فرزند مسيح بشــماره شناسنامه  1545صادره از اصفهان بشــماره ملي 1284856259
در چهار دانگ مشــاع از ششــدانگ يکبــاب خانه احداثــي بر روي قســمتي از قطعه
زمين پــاک  1واقع در بخش  18ثبــت اصفهان به مســاحت  200مترمربع .خريداري
طي سند رسمي.
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 -19راي شماره  139760302027008873مورخ  1397/09/20منيره گنجي ارجنكي
فرزند خداداد بشماره شناسنامه  28صادره از اصفهان بشماره ملي  1291527656در دو
دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک  1واقع
در بخش  18ثبت اصفهان به مساحت  200مترمربع .خريداري طي سند رسمي.
 -20راي شــماره  139760302027008891مــورخ  1397/09/20نعمت اله غالمي
سمســوري فرزند حســين بشــماره شناســنامه  199صادره از اصفهان بشــماره ملي
 1283923841در ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک
 333فرعي از اصلي  7725واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  198/37مترمربع.
خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي حسینعلی تربت .
 -21راي شــماره  139760302027009196مــورخ  1397/09/26خدامراد میرزائی
فرزند حسين بشماره شناسنامه  366صادره از فريدونشهر بشماره ملي  1129305953در
ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک  3-2-1فرعي از اصلي
 43واقع در بخش  18ثبت اصفهان به مساحت  91مترمربع .خريداري طي سند رسمي.
 -22راي شماره  139760302027009217مورخ  1397/09/27اعظم مومنین فرزند
حيدرعلي بشماره شناسنامه  54صادره از خوانسار بشــماره ملي  1229625054در سه
دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 13043
واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  125/88مترمربع .خريداري طي سند رسمي.
 -23راي شــماره  139760302027009219مورخ  1397/09/27احمد مومني فرزند
حسن بشماره شناسنامه  16880صادره از خوانسار بشــماره ملي  1229226524در سه
دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 13043
واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  125/88مترمربع .خريداري طي سند رسمي.
 -24راي شــماره  139760302027009433مورخ  1397/10/02مرتضي سقاحيات
بخش فرزند ابراهيم بشماره شناسنامه  649صادره از اصفهان بشماره ملي 1283575914
در يک و نيم دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين
پالک  10393واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مســاحت  127/20مترمربع .خريداري
طي سند رسمي.
 -25راي شماره  139760302027009434مورخ  1397/10/02نصرت برجكاني فرزند
ابراهيم بشماره شناسنامه  1858صادره از شلمزار بشماره ملي  6339248578در چهار و نيم
دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 10393
واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  127/20مترمربع .خريداري طي سند رسمي.
 -26راي شماره  139760302027009441مورخ  1397/10/02سيد جواد ميرفندرسكي
فرزند سيد حسين بشماره شناسنامه  1464صادره از اصفهان بشماره ملي 1285546288
در  926سهم مشاع از  1392سهم ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه
زمين پالک  13079فرعي از اصلي  15190واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مســاحت
 99/71مترمربع .خريداري طي سند رسمي.
 -27راي شــماره  139760302027009442مــورخ  1397/10/02بدرالســادات
ميرفندرسكي فرزند سيد حسين بشماره شناسنامه  37735صادره از اصفهان بشماره ملي
 1280802960در  233سهم مشاع از  1392سهم ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي
قسمتي از قطعه زمين پالک  13079فرعي از اصلي  15190واقع در بخش  5ثبت اصفهان
به مساحت  99/71مترمربع .خريداري طي سند رسمي.
 -28راي شماره  139760302027009443مورخ  1397/10/02زهرا رستمي برتياني
فرزند محمدتقي بشماره شناسنامه  36873صادره از اصفهان بشماره ملي 1282296132
در  233سهم مشاع از  1392سهم ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه
زمين پالک  13079فرعي از اصلي  15190واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مســاحت
 99/71مترمربع .خريداري طي سند رسمي.
 -29راي شماره  139760302027009496مورخ  1397/10/03یحیی طاهری عمرو
آبادی فرزند قاسم بشماره شناسنامه  27صادره از شهرضا بشماره ملي  1199567701در
چهار دانگ مشاع از ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک
 121فرعي از اصلي  10353واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  145/13مترمربع.
خريداري طي سند رسمي.
 -30راي شــماره  139760302027009497مــورخ  1397/10/03محمــد طاهري
عمروآبادي فرزند يحيي بشماره شناسنامه  -صادره از اصفهان بشماره ملي 1274222540
در يکدانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک
 121فرعي از اصلي  10353واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  145/13مترمربع.
خريداري طي سند رسمي.
 -31راي شماره  139760302027009498مورخ  1397/10/03زهرا صادق پور فرزند
محمد علي بشماره شناسنامه  13صادره از شهرضا بشماره ملي  1199597831در يکدانگ
مشاع از ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک  121فرعي
از اصلي  10353واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  145/13مترمربع .خريداري
طي سند رسمي.
 -32راي شماره  139760302027010081مورخ  1397/10/15فاطمه پیر علی زفره
فرزند محمد بشماره شناسنامه  1481صادره از اصفهان بشماره ملي  1286724384در
ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پالک  1واقع در بخش 18
ثبت اصفهان به مساحت  62/86مترمربع .خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک
رسمي حسین کشاورز هفدانی.
 -33راي شــماره  139760302027010326مــورخ  1397/10/19رســول حيدري
دســتجردي فرزند اكبر بشــماره شناســنامه  89630صادره از اصفهان بشــماره ملي
 1281891339در سه دانگ مشاع از ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از
قطعه زمين پالک  10393واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  167/12مترمربع.
خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رســمي محمد باقر بخردی فرزند محمد
حسین.
 -34راي شــماره  139760302027010330مورخ  1397/10/19اصغر كامران فرزند
مهدي بشماره شناسنامه  25صادره از جرقویه بشماره ملي  5649897451در سه دانگ
مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک  10393واقع
در بخش  5ثبت اصفهان به مســاحت  167/12مترمربع .خريداري مع الواسطه بصورت
عادي از مالک رسمي محمد باقر بخردی فرزند محمد حسین.
 -35راي شماره  139760302027010434مورخ  1397/10/22اسداله قائدي ارجنکي
فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه  11صادره از شهركرد بشماره ملي  4622926911در سه
دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک  6فرعي
از اصلي  15201واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  92/34مترمربع .خريداري مع
الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي حاج حسین شاهزیدی فرزند محمد.
 -36راي شــماره  139760302027010437مورخ  1397/10/22زهرا غالمي فرزند
ايازعلي بشماره شناسنامه  1صادره از شهركرد بشماره ملي  4622972697در سه دانگ
مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پالک  6فرعي از
اصلي  15201واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مســاحت  92/34مترمربع .خريداري مع
الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي حاج حسین شاهزیدی فرزند محمد.
 -37راي شــماره  139760302027010486مورخ  1397/10/23عبدالرسول باقری
فرزند خدايار بشماره شناسنامه  36493صادره از اصفهان بشماره ملي  1282289977در
ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک  7897واقع در بخش
 5ثبت اصفهان به مساحت  170مترمربع .خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک
رسمي یداله امینی پزوه.
 -38راي شماره  139760302027010719مورخ  1397/10/30اسداله پارساپور فرزند
محمد حسين بشماره شناســنامه  635صادره از اصفهان بشماره ملي  1288671490در
ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک  170فرعي از اصلي
 12953واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  149/50مترمربع .خريداري مع الواسطه
بصورت عادي از مالک رسمي محمود و علی فروغی ابری فرزندان اسماعیل .
 -39راي شماره  139760302027010747مورخ  1397/11/01اصغر اتحادی فرزند
مرتضي بشماره شناســنامه  13055صادره از اصفهان بشــماره ملي  1283832356در

ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک  185فرعي از اصلي
 12953واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  217/25مترمربع .خريداري مع الواسطه
بصورت عادي از مالک رسمي مرتضی اتحادی.
 -40راي شــماره  139760302027010780مــورخ  1397/11/02محبوبه بهرامي
كركوندي فرزند عباســعلي بشــماره شناســنامه  1144صادره از اصفهان بشماره ملي
 1288040962در ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 2
فرعي از اصلي  12384واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  178مترمربع .خريداري
طي سند رسمي.
 -41راي شماره  139760302027010781مورخ  1397/11/02قربانعلي شفيعي فرزند
محمدعلي بشماره شناسنامه  8977صادره از اصفهان بشــماره ملي  1283791641در
ششدانگ يکباب خانه سفت کاری شده احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 7897
واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  185/37مترمربع .خريداري طي سند رسمي.
 -42راي شماره  139760302027010804مورخ  1397/11/02سهيال زارع پور نصر
آبادي فرزند سعداله بشماره شناسنامه  138صادره از اصفهان بشماره ملي 1291097351
در ششدانگ يکباب انبار مواد غذایی احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک  45فرعي
از اصلي  34واقع در بخش  18ثبت اصفهان به مســاحت  6043/60مترمربع .خريداري
طي سند رسمي.
 -43راي شماره  139760302027010810مورخ  1397/11/03فردوس صبوري فرزند
قدرت اله بشماره شناسنامه  47صادره از شهرضا بشماره ملي  1199738451در ششدانگ
يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک  237فرعي از اصلي  15201واقع
در بخش  5ثبت اصفهان به مســاحت  106/80مترمربع .خريداري مع الواسطه بصورت
عادي از مالک رسمي اصغر شاه زیدی فرزند محمد.
 -44راي شــماره  139760302027010844مورخ  1397/11/04رسول کیخسروی
فرزند شكراله بشماره شناسنامه  52084صادره از اصفهان بشماره ملي  1280947314در
ششدانگ يکباب کارگاه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک  4واقع در بخش 18
ثبت اصفهان به مساحت  221/75مترمربع .خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک
رسمي مهدی اشتهاردیها فرزند هادی.
 -45راي شماره  139760302027010851مورخ  1397/11/04سيد مصطفي حسینی
فرزند سيد جالل بشماره شناسنامه  1016صادره از اصفهان بشماره ملي 1283985764
در ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پالک  4فرعي از اصلي
 15202واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  222/85مترمربع .خريداري مع الواسطه
بصورت عادي از مالک رسمي احمد کردگاری کردآبادی.
 -46راي شــماره  139760302027010856مورخ  1397/11/04مرتضی کوهستانی
پزوه فرزند نظرعي بشماره شناسنامه  442صادره از اصفهان بشماره ملي 1291473467
در ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک  7897واقع در بخش
 5ثبت اصفهان به مساحت  122/06مترمربع .خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک
رسمي فخری جیحانی نژاد .
 -47راي شماره  139760302027010900مورخ  1397/11/06ابراهیم صالحی سیف
آبادی فرزند گودرز بشماره شناسنامه  442صادره از اصفهان بشماره ملي 1286743443
در سه دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک
 1واقع در  18ثبت اصفهان به مساحت  195/80مترمربع .خريداري طي سند رسمي.
 -48راي شــماره  139760302027010901مــورخ  1397/11/06خديجه صالحي
بختياري فرزند مراد بشماره شناسنامه  2163صادره از اصفهان بشماره ملي 1289423180
در سه دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک
 1واقع در  18ثبت اصفهان به مساحت  195/80مترمربع .خريداري طي سند رسمي.
 -49راي شماره  139760302027010941مورخ  1397/11/06فرخنده السادات تقوی
فرزند سيدعبدله بشماره شناسنامه  98صادره از سمیرم سفلی بشماره ملي 5129618841
در ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پالک  1فرعي از اصلي
 10308واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  79/67مترمربع .خريداري مع الواسطه
بصورت عادي از مالک رسمي اسماعیل فدایی فرزند غالمرضا.
 -50راي شماره  139760302027010957مورخ  1397/11/07صديقه شفيعي نيک
آبادي فرزند اکبر بشماره شناسنامه  54100صادره از اصفهان بشماره ملي 1281637998
در ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک  1واقع در بخش 18
ثبت اصفهان به مساحت  305/92مترمربع .خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک
رسمي عباسعلی کشاورز.
 -51راي شماره  139760302027011037مورخ  1397/11/09ناصر هارون رشيدي
فرزند بازعلي بشماره شناسنامه  813صادره از فريدونشهر بشماره ملي  1129212599در
ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک  3-2-1فرعي از اصلي
 43واقع در بخش  18ثبت اصفهان به مساحت  209/25مترمربع .خريداري مع الواسطه
بصورت عادي از مالک رسمي حسن صغیرزاده دارکی فرزند رضا.
 -52راي شماره  139760302027011041مورخ  1397/11/09شرکت نساجي رنگين
نماي سپاهان به شماره ثبت  50968و شناسه ملي  10260695441در ششدانگ يکباب
کارگاه نساجی احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پالک  31واقع در بخش  18ثبت
اصفهان به مساحت  805/50مترمربع .خريداري طي سند رسمي.
 -53راي شــماره  139760302027011104مــورخ  1397/11/10قدیر علی قدیری
پزوه فرزند رضا بشماره شناسنامه  456صادره از اصفهان بشماره ملي  1283911541در
ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک  7897واقع در بخش 5
ثبت اصفهان به مساحت  187/26مترمربع .خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک
رسمي محمد احمدی فرزند حسن.
 -54راي شــماره  139760302027011105مــورخ  1397/11/10قدیر علی قدیری
پزوه فرزند رضا بشماره شناسنامه  456صادره از اصفهان بشماره ملي  1283911541در
ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک  7897واقع در بخش 5
ثبت اصفهان به مساحت  188/52مترمربع .خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک
رسمي محمد احمدی پزوه فرزند حسن .
 -55راي شماره  139760302027011113مورخ  1397/11/11حوا چراغی فرزند سيف
اله بشماره شناسنامه  68صادره از فريدونشهر بشماره ملي  1129396444در ششدانگ
يکباب خانه با قید به اینکه منافع مورد تقاضا مادم الحیات با آقای علی ســرلک چیوائی
میباشد و پس از فوت تابع عین است احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک  39واقع
در بخش  18ثبت اصفهان به مساحت  127/50مترمربع .خريداري مع الواسطه بصورت
عادي از مالک رسمي یداله مارانی برزانی.
 -56راي شماره  139760302027011121مورخ  1397/11/11ملکشاه خسروي فرزند
عليقلي بشماره شناســنامه  3صادره از بروجن بشماره ملي  6299759178در ششدانگ
يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک  1واقع در بخش  18ثبت اصفهان
به مساحت  200مترمربع .خريداري طي سند رسمي.
 -57راي شــماره  139760302027011335مــورخ  1397/11/16عبــاس مهتری
فرزند محمد بشــماره شناسنامه  8032صادره از اصفهان بشــماره ملي 1283782111
در سه دانگ مشاع از ششدانگ يکباب انبار احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک
 303فرعي از اصلي  7725واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  875/65مترمربع.
خريداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک رســمي محمد علی ربانی خوراسگانی
فرزند عبداله.
 -58راي شــماره  139760302027011338مورخ  1397/11/16عباس كرباسيون
فرزند رضا بشماره شناســنامه  398صادره از اصفهان بشــماره ملي  1285554302در
سه دانگ مشاع از ششــدانگ يکباب انبار احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پالک
 303فرعي از اصلي  7725واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  875/65مترمربع.
خريداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک رســمي محمد علی ربانی خوراسگانی
فرزند عبداله.
 -59راي شماره  139760302027011414مورخ  1397/11/23عليرضا الهي فر فرزند
علي بشماره شناسنامه  388صادره از نجف آباد بشماره ملي  1091018308در ششدانگ
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يکباب مغازه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پالک  279فرعي از اصلي 15201
واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  15/12مترمربع .خريداري مع الواسطه بصورت
عادي از مالک رسمي کمال کمالی .
 -60راي شــماره  139760302027011415مورخ  1397/11/23ابوالفضل رضازاده
كجاني فرزند اكبر بشماره شناسنامه  4صادره از اصفهان بشماره ملي  1291447121در
ششدانگ يکباب خانه نیمه ســاز احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک  1فرعي از
اصلي  10089واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  225/11مترمربع .خريداري مع
الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي حسین پسر حاجی صدر .
 -61راي شماره  139760302027011444مورخ  1397/11/23حلیمه نادری درشوری
فرزند غالمحسين بشماره شناسنامه  861صادره از شهرضا بشماره ملي 1198507144
در ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک  1واقع در بخش 18
ثبت اصفهان به مساحت  200مترمربع .خريداري طي سند رسمي.
 -62راي شــماره  139760302027011445مورخ  1397/11/23محمد حسن آصفی
فرزند حيدرعلي بشماره شناسنامه  8112صادره از سميرم بشماره ملي  1209071381در
ششدانگ يکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک  187فرعي از اصلي
 10353واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مســاحت  54/41مترمربع .خريداري طي سند
رسمي.
 -63راي شماره  139760302027011463مورخ  1397/11/24محبوبه شجاعی فرزند
حسين بشماره شناسنامه  504صادره از اصفهان بشماره ملي  1291385541در ششدانگ
يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک  4فرعي از اصلي  12820واقع در
بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  381/47مترمربع .خريداري مع الواسطه بصورت عادي
از مالک رسمي حسین شجاعی و اعظم فروغی.
 -64راي شــماره  139760302027011501مــورخ  1397/11/25صدیقه نظام زاده
اژيه فرزند هاشم بشماره شناسنامه  30صادره از کوهپايه بشماره ملي  5659736653در
ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پالک  1واقع در بخش 5
ثبت اصفهان به مساحت  200/50مترمربع .خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک
رسمي مسعود هادی .
 -65راي شماره  139760302027011508مورخ  1397/11/25یداله صالحیان فرزند
محمد بشماره شناسنامه  837صادره از اصفهان بشماره ملي  1291455531در دو دانگ
مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک  6539واقع در
بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  138/62مترمربع .خريداري طي سند رسمي.
 -66راي شــماره  139760302027011515مــورخ  1397/11/25فاطمه ســادات
طباطبائي فرزند ســيد حسين بشــماره شناســنامه  349صادره از اصفهان بشماره ملي
 1291531386در چهار دانگ مشاع از ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي
از قطعه زمين پالک  6539واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  138/62مترمربع.
خريداري طي سند رسمي.
 -67راي شــماره  139760302027011663مورخ  1397/11/27ناصر مساحی پزوه
فرزند حسین بشماره شناســنامه  3صادره از کوهپايه بشــماره ملي  5659788815در
ششدانگ يکباب ساختمان احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پالک  6513واقع در
بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  151/47مترمربع .خريداري طي سند رسمي.
 -68راي شماره  139760302027011668مورخ  1397/11/27منصور مساحي پزوه
فرزند حسين بشــماره شناسنامه  33صادره از اصفهان بشــماره ملي  1291324941در
ششدانگ يکباب ساختمان احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پالک  6513واقع در
بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  151/18مترمربع .خريداري طي سند رسمي.
 -69راي شــماره  139760302027011728مــورخ  1397/11/27جمیلــه یزدانی
خوراســگانی فرزند محمدعلي بشــماره شناســنامه  2صادره از اصفهان بشماره ملي
 1291316841در ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک
 311فرعي از اصلي  11515واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  166/34مترمربع.
خريداري طي سند رسمي.
 -70راي شــماره  139760302027011730مــورخ  1397/11/27امید وهمن فرزند
مسعود بشماره شناسنامه  55صادره از فالورجان بشماره ملي  1111413266در ششدانگ
يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک  43فرعي از اصلي  10354واقع
در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  268/77مترمربع .خريداري طي سند رسمي.
 -71راي شــماره  139760302027011733مــورخ  1397/11/27مصطفــی یاری
جوهرانی فرزند حســين بشــماره شناســنامه  16778صادره از اصفهان بشــماره ملي
 1283869624در ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک
 12638واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مســاحت  181مترمربع .خريداري مع الواسطه
بصورت عادي از مالک رسمي مهدی نیکدارپور .
 -72راي شــماره  139760302027011735مــورخ  1397/11/27ناصــر قيصري
خوراســگاني فرزند عباس بشــماره شناســنامه  195صادره از اصفهان بشــماره ملي
 1291450149در ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک
 7949واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مســاحت  184/89مترمربع .خريداري طي سند
رسمي.
 -73راي شــماره  139760302027011736مــورخ  1397/11/27عزت الســادات
حسینی فرزند ســيد مرتضي بشماره شناســنامه  76245صادره از اصفهان بشماره ملي
 1281856665در ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 19
واقع در بخش  18ثبت اصفهان به مساحت  184مترمربع .خريداري مع الواسطه بصورت
عادي از مالک رسمي صفرعلی قندی جلوانی فرزند حسین.
 -74راي شــماره  139760302027011795مورخ  1397/11/28امیر رضا هاشــمی
فرزند حسين بشماره شناسنامه  2294صادره از اصفهان بشــماره ملي 1287138977
در ششدانگ يکباب خانه سفت کاری شــده احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک
 1واقع در بخش  18ثبت اصفهان به مساحت  231مترمربع .خريداري طي سند رسمي.
 -75راي شــماره  139760302027011797مــورخ  1397/11/28فخرالزمان معلم
فرزند حسين بشماره شناسنامه  1340صادره از اصفهان بشــماره ملي 1289382999
در سه دانگ مشــاع از ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين
پالک  12454واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مســاحت  282/60مترمربع .خريداري
طي سند رسمي.
 -76راي شماره  139760302027011799مورخ  1397/11/28شيماء صادقي اميني
فرزند نصرت اله بشماره شناسنامه  2828صادره از اصفهان بشماره ملي 1290710570
در سه دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک
 12454واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  282/60مترمربع .خريداري طي سند
رسمي.
 -77راي شــماره  139760302027011846مــورخ  1397/11/30محمدرضا باقري
رناني فرزند علي بشماره شناسنامه  8513صادره از اصفهان بشماره ملي 1283194406
در ششــدانگ يکباب مغازه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پالک  394فرعي از
اصلي  15190واقع در بخــش  5ثبت اصفهان به مســاحت  34/77مترمربع .خريداري
طي سند رسمي.
 -78راي شماره  139760302027011872مورخ  1397/11/30نفیسه عابدي كوپائي
فرزند رجبعلي بشماره شناسنامه  455صادره از کوهپايه بشماره ملي  6569386458در دو
دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 12163
واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مســاحت  262مترمربع .خريداري مع الواسطه بصورت
عادي از مالک رسمي ورثه رمضان شهرستانی فرزند یداله.
 -79راي شماره  139760302027011873مورخ  1397/11/30زهره عابدي كوپائی
فرزند حسن بشماره شناسنامه  118صادره از کوهپايه بشماره ملي  5659361773در دو
دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 12163
واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مســاحت  262مترمربع .خريداري مع الواسطه بصورت
عادي از مالک رسمي ورثه رمضان شهرستانی فرزند یداله.
ادامه در صفحه5
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 -78راي شماره  139760302027011872مورخ  1397/11/30نفیسه عابدي كوپائي
فرزند رجبعلي بشماره شناسنامه  455صادره از کوهپايه بشماره ملي  6569386458در دو
دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 12163
واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مســاحت  262مترمربع .خريداري مع الواسطه بصورت
عادي از مالک رسمي ورثه رمضان شهرستانی فرزند یداله.
 -79راي شماره  139760302027011873مورخ  1397/11/30زهره عابدي كوپائی
فرزند حسن بشماره شناسنامه  118صادره از کوهپايه بشماره ملي  5659361773در دو
دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 12163
واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مســاحت  262مترمربع .خريداري مع الواسطه بصورت
عادي از مالک رسمي ورثه رمضان شهرستانی فرزند یداله.
 -80راي شماره  139760302027011874مورخ  1397/11/30فخري عابدي كوپائی
فرزند حسن بشماره شناســنامه  87صادره از کوهپايه بشماره ملي  5659357539در دو
دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 12163
واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مســاحت  262مترمربع .خريداري مع الواسطه بصورت
عادي از مالک رسمي ورثه رمضان شهرستانی فرزند یداله.
 -81راي شــماره  139760302027012109مــورخ  1397/12/11علیرضــا فطن
فرزند قاسم بشــماره شناســنامه  -صادره از اصفهان بشــماره ملي  1270811835در
ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پــاک  6289فرعي از
اصلي  15190واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مســاحت  111/79مترمربع .خريداري
طي سند رسمي.
 -82راي شماره  139760302027012146مورخ  1397/12/11نجمه بهرامي فرزند
محمدعلي بشماره شناسنامه  32صادره از مبارکه بشماره ملي  5419686937در ششدانگ
يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک  1واقع در بخش  18ثبت اصفهان
به مســاحت  94/39مترمربع .خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي خانم
صغری زارعی فرزند عزیزاله.
 -83راي شماره  139760302027012157مورخ  1397/12/12احمد کردآبادی فرزند
مهدي بشماره شناسنامه  1164صادره از اصفهان بشماره ملي  1283987244در ششدانگ
يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک  5فرعي از اصلي  15202واقع در
بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  161/75مترمربع .خريداري مع الواسطه بصورت عادي
از مالک رسمي عبدالرحیم کردگاری کردآبادی .
 -84راي شــماره  139760302027012162مورخ  1397/12/12علی لوح موسوي
فرزند محمود بشماره شناسنامه  34319صادره از اصفهان بشماره ملي  1282270613در
ششدانگ يکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک  1واقع در بخش
 18ثبت اصفهان به مساحت  1001/07مترمربع .خريداري مع الواسطه بصورت عادي از
مالک رسمي حسین کشاورز فرزند رضا.
 -85راي شماره  139760302027012172مورخ  1397/12/12اکبر صاعدی فرزند
محمدتقي بشماره شناسنامه  6911صادره از سميرم بشماره ملي  1209059371در سه
دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 4466
فرعي از اصلي  10353واقــع در بخش  5ثبت اصفهان به مســاحت  151/32مترمربع.
خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رســمي اداره کل اموال بنیاد مستضعفان
استان اصفهان.
 -86راي شماره  139760302027012174مورخ  1397/12/12زهرا عنایتی کلمانی
فرزند مرتضي بشماره شناسنامه  1صادره از اصفهان بشماره ملي  1291317678در سه
دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 4466
فرعي از اصلي  10353واقــع در بخش  5ثبت اصفهان به مســاحت  151/32مترمربع.
خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رســمي اداره کل اموال بنیاد مستضعفان
استان اصفهان.

 -87راي شــماره  139760302027012188مــورخ  1397 /12 /12اصغــر
بهراميان رنانــي فرزند نعمت اله بشــماره شناســنامه  20صادره از اصفهان بشــماره
ملي  1290160384در ششــدانگ يکبــاب خانه احداثــي بر روي قســمتي از قطعه
زمين پــاک  1واقع در بخش  18ثبــت اصفهان به مســاحت  200مترمربع .خريداري
طي سند رسمي.
 -88راي شماره  139760302027012246مورخ  1397/12/14سعید قدیری کفرانی
فرزند عبدالحسين بشماره شناسنامه  6315صادره از ورزنه بشماره ملي 5658900816
در ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک  162فرعي از اصلي
 12953واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مســاحت  190مترمربع .خريداري مع الواسطه
بصورت عادي از مالک رسمي رقیه فروغی ابری.
 -89راي شــماره  139760302027012252مــورخ  1397/12/14حميدرضــا
افــراز فرزند اســماعيل بشــماره شناســنامه  1166صــادره از جرقویه بشــماره ملي
 5649383685در دو دانگ مشــاع از ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي
از قطعه زمين پــاک  10393واقــع در بخش  5ثبــت اصفهان به مســاحت 86/28
مترمربع .خريداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک رســمي خدیجه امینی سدهی
فرزند حاج عبدالغفار.
 -90راي شــماره  139760302027012255مــورخ  1397/12/14محمــد افــراز
فرزنــد اســماعيل بشــماره شناســنامه  1002صــادره از جرقویــه بشــماره ملــي
 5649381909در دو دانگ مشــاع از ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي
از قطعه زمين پــاک  10393واقــع در بخش  5ثبــت اصفهان به مســاحت 86/28
مترمربع .خريداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک رســمي خدیجه امینی سدهی
فرزند حاج عبدالغفار.
 -91راي شــماره  139760302027012257مورخ  1397/12/14نعمت اله صالحي
اســفنداراني فرزند ابراهيم بشــماره شناســنامه  1301صادره از جرقویه بشــماره ملي
 5649385033در يکدانگ مشــاع از ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي
از قطعه زمين پــاک  10393واقــع در بخش  5ثبــت اصفهان به مســاحت 86/28
مترمربع .خريداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک رســمي خدیجه امینی سدهی
فرزند حاج عبدالغفار.
 -92راي شــماره  139760302027012258مورخ  1397/12/14حســين صالحي
اســفنداراني فرزنــد ابراهيم بشــماره شناســنامه  5صــادره از جرقویه بشــماره ملي
 5649908656در يکدانگ مشــاع از ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي
از قطعه زمين پــاک  10393واقــع در بخش  5ثبــت اصفهان به مســاحت 86/28
مترمربع .خريداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک رســمي خدیجه امینی سدهی
فرزند حاج عبدالغفار.
 -93راي شماره  139760302027012298مورخ  1397/12/14امير زارع فرزند حسين
علي بشماره شناسنامه  -صادره از اصفهان بشــماره ملي  1270025198در ششدانگ
يکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پالک  10393واقع در بخش  5ثبت
اصفهان به مساحت  88/70مترمربع .خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي
حیدرعلی رمضانی بوزانی.
 -94راي شــماره  139760302027012561مورخ  1397/12/15اکبر یوسفی گورتی
فرزند محمد بشماره شناسنامه  2315صادره از اصفهان بشماره ملي  1286670942در
ششدانگ يکباب کارگاه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک  16واقع در بخش 18
ثبت اصفهان به مساحت  501/10مترمربع .خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک
رسمي مخدره رباب خانم فرزند میرزا حسینعلی.
 -95راي شــماره  139760302027012563مــورخ  1397/12/15حميد ســلماني
کردآبــادي فرزند علی بشــماره شناســنامه  1416صــادره از اصفهان بشــماره ملي
 1291589619در ششــدانگ يکبــاب خانه احداثي بــر روي قســمتي از قطعه زمين

پالک  1فرعي از اصلي  10248واقــع در بخش  5ثبت اصفهان به مســاحت 171/20
مترمربع .خريداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک رســمي ابوالحســن عشاقی
فرزند رضا.
 -96راي شماره  139760302027012564مورخ  1397/12/15بتول سلمانی کردآبادی
فرزند محمد بشماره شناســنامه  21صادره از اصفهان بشــماره ملي  1291289607در
ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پالک  1فرعي از اصلي
 10248واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مســاحت  210مترمربع .خريداري مع الواسطه
بصورت عادي از مالک رسمي ابوالحسن عشاقی فرزند رضا.
 -97راي شــماره  139760302027012565مــورخ  1397/12/15احمــد جعفري
کمشــچه فرزند حســن بشــماره شناســنامه  1195صادره از کمشچه بشــماره ملي
 6609441111در ششــدانگ يکبــاب خانه احداثي بــر روي قســمتي از قطعه زمين
پالک  1واقع در بخــش  18ثبت اصفهان به مســاحت  159/80مترمربــع .خريداري
طي سند رسمي.
 -98راي شماره  139760302027012604مورخ  1397/12/15غالمرضا داوری دولت
آبادی فرزند علي بشماره شناسنامه  65736صادره از اصفهان بشماره ملي 1281755451
در سه دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک
 19واقع در بخش  18ثبت اصفهان به مساحت  250/25مترمربع .خريداري مع الواسطه
بصورت عادي از مالک رسمي حسن دردشتی .
 -99راي شــماره  139760302027012605مورخ  1397/12/15زهرا قندي جلواني
فرزند صفرعلي بشماره شناسنامه  1صادره از اصفهان بشماره ملي  1291705368در سه
دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک  19واقع
در بخش  18ثبت اصفهان به مساحت  250/25مترمربع .خريداري مع الواسطه بصورت
عادي از مالک رسمي حسن دردشتی .
 -100راي شماره  139760302027018647مورخ  1397/12/21علیرضا عباسی فرزند
حسين بشماره شناسنامه  483صادره از اصفهان بشماره ملي  1291532722در ششدانگ
يکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک  0فرعي از اصلي  7887واقع در
بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  33/66مترمربع .خريداري مع الواسطه بصورت عادي
از مالک رسمي علی کاظمی .
 -101راي شــماره  139760302027018649مــورخ  1397/12/21مهدی صالحی
بروجنی فرزند فرهاد بشماره شناسنامه  185صادره از بروجن بشماره ملي 4650505631
در سه دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک
 11548واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  180/62مترمربع .خريداري طي سند
رسمي.
 -102راي شــماره  139760302027018651مورخ  1397/12/21مجید عباســی
فرزند حسين بشماره شناسنامه  1495صادره از اصفهان بشــماره ملي 1291567062
در سه دانگ مشــاع از ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين
پالک  11548واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مســاحت  180/62مترمربع .خريداري
طي سند رسمي.
 -103راي شماره  139760302027019946مورخ  1397/12/28اكبر ولي پور فرزند
علی بشماره شناسنامه  69صادره از مبارکه بشــماره ملي  5419365723در ششدانگ
يکباب مغــازه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پالک  1واقــع در بخش  18ثبت
اصفهان به مساحت  28/70مترمربع .خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي
عبدالعلی کشاورز .
 -104راي شماره  139760302027019947مورخ  1397/12/28اكبر ولي پور فرزند
علی بشماره شناسنامه  69صادره از مبارکه بشــماره ملي  5419365723در ششدانگ
يکباب مغــازه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پالک  1واقــع در بخش  18ثبت
اصفهان به مساحت  32/75مترمربع .خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي

مفاد آراء
 2/159آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی شهرستان فریدن به منظور اطالع عموم مراتب در
دو نوبت به فاصله  15روز از طریق روزنامه کثیراالنتشار و محلی آگهی می شود در صورتی
که اشخاص نسبت به صدور مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند می توانند از تاریخ
انتشــار اولین آگهی به مدت یکماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم
نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد.
 -1برابر رای شماره  139860302012000042هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک
فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی رفیعی فرزند حســن به شــماره
شناسنامه  2369صادره از دامنه در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی با حق الشرب از چاه
عمیق اختصاصی واقع در اراضی دامنه حوزه ثبت فریدن جزی بخش سیزده ثبت اصفهان
به مساحت  100000/7متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک  1فرعی از  3اصلی خریداری
از مالک رسمی ورثه آقای عبدالعظیم ترکیان دمنه محرز گردیده است.
تاریخ چاپ نوبت اول1398/02/11 :
تاریخ چاپ نوبت دوم1398/02/26 :
م الف 449250 :موسی الرضا امامی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک فریدن
حصر وراثت
 2/145آقای اصغر شــریف خفری دارای شناســنامه شماره  166به شــرح دادخواست
به کالســه  31/98از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح
داده که شــادروان علی شــریف خفری بــه شناســنامه  398در تاریــخ 1397/5/18
اقامتگاه دائمــی خود بدرود زندگی گفتــه ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به
 -1فاطمه شــریف خفری ،ش.ش  12نســبت با متوفی فرزند  -2زهرا شــریف خفری،
ش.ش  432نسبت با متوفی فرزند  -3تاج خانم شریف خفری ،ش.ش  3نسبت با متوفی
فرزند  -4نرگس شــریف خفری ،ش.ش  210نســبت با متوفی فرزند  -5مریم شریف
خفری ،ش.ش  3990نسبت با متوفی فرزند  -6اصغر شریف خفری ،ش.ش  166نسبت
با متوفــی فرزنــد  -7اکبر شــریف خفــری ،ش.ش  183نســبت با متوفــی فرزند
 -8بمانــی خانــم دشــتبانی خفــری ،ش.ش  6نســبت با متوفــی همســر .اینک با
انجام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یک مرتبــه آگهی مــی نماید
تا هــر کســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه از متوفی نــزد او باشــد از تاریخ نشــر
نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیــم دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد.
م الف 447489 :شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان نطنز (مجتمع شماره
یک) ( 192کلمه 2 ،کادر)
حصر وراثت
 2/146آقای اصغر شــریف خفری دارای شناسنامه شــماره  166به شرح دادخواست به
کالسه  32/98از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده
که شادروان بمانی خانم دشتبانی خفری به شناســنامه  6در تاریخ  1397/8/10اقامتگاه
دائمی خــود بــدرود زندگی گفتــه ورثه حیــن الفــوت آن مرحوم منحصر اســت به
 -1فاطمه شــریف خفری ،ش.ش  12نســبت با متوفی فرزند  -2زهرا شریف خفری،
ش.ش  432نســبت با متوفی فرزند  -3تاج خانم شــریف خفری ،ش.ش  3نســبت با
متوفی فرزند  -4نرگس شــریف خفری ،ش.ش  210نســبت با متوفی فرزند  -5مریم
شریف خفری ،ش.ش  3990نســبت با متوفی فرزند  -6اصغر شــریف خفری ،ش.ش
 166نســبت با متوفی فرزند  -7اکبر شــریف خفــری ،ش.ش  183نســبت با متوفی
فرزند اینک با انجــام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یــک مرتبه آگهی
می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر
نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیــم دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد.
م الف 447487 :شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان نطنز (مجتمع شماره
یک) ( 182کلمه 2 ،کادر)

حصر وراثت
 2/148آقای علی اکبر حق جو دارای شناسنامه شماره  248به شرح دادخواست به کالسه
 67/98ش  2از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که
شادروان فاطمه صادقی اردستانی به شناســنامه  134در تاریخ  97/12/7اقامتگاه دائمی
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به  -1علی اکبر حق جو
فرزند حسن ،ش.ش  248همســر متوفی  -2مهدی حق جو فرزند علی اکبر ،ش.ش 52
فرزند متوفی  -3عبدالمجید حق جو فرزند علی اکبر ،ش.ش  96فرزند متوفی  -4منصوره
حق جو فرزند علی اکبر ،ش.ش  29فرزند متوفی  -5معصومــه حق جو فرزند علی اکبر،
ش.ش  64فرزند متوفی .اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک
مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ
نشــر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
م الف 447120 :شعبه دوم حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان اردستان (165
کلمه 2 ،کادر)
حصر وراثت
 2/149آقای اکبر رحیمی دارای شناسنامه شماره  55به شرح دادخواست به کالسه 65/98
از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فاطمه
پیرجمالی به شناسنامه  8در تاریخ  98/1/31اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به چهار دختر و سه پسر که عبارتند از -1 :اکبر رحیمی
به شماره شناســنامه  55متولد  46/3/1صادره از اردستان فرزند متوفی  -2رحیم رحیمی
نیسیانی به شماره شناسنامه  1189896915متولد  60/1/9صادره از اردستان فرزند متوفی
 -3اصغر رحیمی نیسیانی به شماره شناسنامه  69متولد  39/4/15صادره از اردستان فرزند
متوفی  -4معصومه رحیمی نیســیانی به شماره شناســنامه  33متولد  41/6/2صادره از
اردستان فرزند متوفی  -5بتول رحیمی نیسیانی به شماره شناسنامه  7متولد  53/1/2صادره
از اردستان فرزند متوفی  -6زینب رحیمی نیسیانی به شماره شناسنامه  24متولد 55/3/8
صادره از اردســتان فرزند متوفی  -7طوبی رحیمی نیسیانی به شماره شناسنامه  34متولد
 54/2/11صادره از اردســتان فرزند متوفی .اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست
مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد
او باشد از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر
خواهد شد .م الف 447471 :شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اردستان
( 217کلمه 2 ،کادر)
مزایده
 2/150شــماره 970071 :اجرای احکام مدنی دادگاه بخش زواره در نظر دارد در اجرای
مفاد دستور فروش ملک مشاعی به شماره ثبتی  6761فرعی مفروز و مجزی شده از 2523
فرعی از  16اصلی در پرونده کالسه فوق الذکر ،ملک مذکور را به شرح ذیل از طریق مزایده
به فروش برساند -1 .ششدانگ یکباب خانه به شماره پالک  6761فرعی مفروز و مجزی
شده از  2523قطعه شــماره  280واقع در بخش  17زواره به مســاحت  390متر مربع که
مالکین فعلی ششدانگ عبارتند از -1 :خانم حورا علی اکبری فرزند یداله یک دانگ مشاع
 -2خانم فرح علی اکبری فرزند یداله یک دانگ مشاع  -3جواد علی اکبری فرزند یداله دو
دانگ مشاع  -4عباس علی اکبری فرزند یداله دو دانگ مشاع  ...که این خانه دارای اعیانی
به مساحت حدود  235متر مربع شامل طبقه همکف و یکباب اتاق زیرزمین با اسکلت دیوار
آجری با سقف طاق آجر و آهن است کف ســاختمان موزائیک ،سطوح داخلی و سقف ها
اندود گچ ،درب و پنجره های خارجی پروفیل و آلومینیوم و درب های چوبی قدیمی ،کف
آشــپزخانه موزائیک و بدنه تا ارتفاع  1/60متر کاشی بدون کابینت یا آبگرمکن مستعمل،
کف و بدنه سرویس های بهداشتی ســرامیک با درب چوبی و آلومینیمی قدیمی ،سیستم
سرمایش کولر آبی مستعمل و سیستم گرمایش بخاری گازی می باشد و قدمت آن باالی
 30سال ساخت بوده و نمای خارجی ساختمان و حیاط آجر لفتون کف حیاط موزائیک و اندود
پشت بام کاهگل و ساختمان دارای انشعابات آب و برق و گاز می باشد .کف اتاق زیرزمین
موزائیک و سطوح داخلی سیمان سفید و سقف گچ و درب ورودی و پنجره های خارجی از
نوع آلومینیوم است .سرویس بهداشتی در ضلع جنوب غربی پالک مذکور با اسکلت باربر
آجری با سقف طاق ضربی می باشــد درب ورودی آن آلومینیوم کف سرامیک و بدنه آن

هم ســرامیک و آجر لفتون و نمای خارجی آن آجر لفتون  5سانتی متری می باشد .قیمت
کارشناسی شده ملک فوق الذکر مجموع ًا  1/570/000/000ریال  157/000/000تومان
می باشد .متقاضیان خرید می توانند در روز مزایده در جلسه حضور یافته و تا پنج روز قبل از
تاریخ مزایده به نشانی زواره میدان طباطبایی خ شهید چمران کوی بنیاد مسکن پالک 73
کدپستی  84416-16511مراجعه و مورد مزایده را از نزدیک بازدید نمایند .اموال فوق به
شخصی واگذار می گردد که باالترین قیمت پیشنهادی را ارائه نماید .برنده مزایده باید 10
درصد بها را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید و مابقی آن را ظرف
مهلت یکماه از تاریخ مزایده به حساب ســپرده دادگستری به شماره 2171350218000
واریز نماید در غیر این صورت  10درصد اولیه پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت
ضبط خواهد شد .تاریخ مزایده 98/3/7 :روز سه شنبه ساعت  10صبح  ،مکان مزایده :اجرای
احکام مدنی دادگاه بخش زواره .م الف 446997 :اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی
بخش زواره ( 470کلمه 5 ،کادر)
مزایده
 2/161شماره نامه 1398009000237217 :شــماره پرونده9509986836300238 :
شــماره بایگانی پرونده 950066 :اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان چادگان در
نظر دارد در جهت اجرای مقررات قانون اجرای احکام مدنی و استیفاء محکوم به موضوع
محکومیت آقای محمد طاهری مندرجانی فرزند هیبــت ا ...به پرداخت مهریه یک قطعه
زمین واقع در مندرجان خ دهه فجر ک یاس پ  130معروف بــه دره جلبکی دارای ابعاد
 90+20متر و مساحت  180متر مربع و دارای پروانه ســاختمانی از شهرداری چادگان به
شماره  5832/92می باشد را از طریق مزایده به فروش رساند لذا از کلیه کسانی که مایل
به شرکت در مزایده هستند دعوت می شــود در تاریخ  1398/2/21لغایت  1398/2/31با
همکاری کالنتری  11چادگان و محکوم له خانم نرگس هارون الرشیدی از ملک مذکور
بازدید ودر جلسه مزایده حضوری که در تاریخ  1398/3/2ساعت  10صبح در محل اجرای
احکام مدنی دادگستری تشکیل می شود حاضر شوند هر کس باالترین قیمت را پیشنهاد
نماید برنده مزایده خواهد بود و موظف است ده درصد قیمت پیشنهادی را در همان تاریخ
به حساب ســپرده دادگســتری واریز و مابقی را حداکثر ظرف ده روز به حساب مربوطه
پرداخت نماید .قیمت پایه این ملک بر اساس نظریه کارشناسی جمع ًا  300/000/000ریال
می باشد .م الف 448600 :شــعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان چادگان
( 208کلمه 2 ،کادر)
مفاد آراء (اصالحی)
 2/162آگهی موضوع ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد سند رسمی و ماده  13آیین نامه اجرایی آن برابر آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرضا
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت لذا مشخصات متقاضیان و
امالک مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عموم مردم در دو نوبت به فاصله  15روز
در روزنامه های اصفهان زیبا و زاینده رود چاپ اصفهان آگهی می شــود و در صورتی که
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی دارند می توانند از تاریخ انتشار
اولین آگهی بمدت  2ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا تسلیم و پس
از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی
تقدیم نمایند و گواهی طرح دعوا را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا ارائه نمایند بدیهی
اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت
صادر خواهد شد.
بخش یک ثبتی شهرضا
یکم :شماره فرعی از  - 2اصلی فضل آباد
 -1رای شــماره  -97/12/27 -139760302008008922اعظم سلطانی فرزند احمد
ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزی شــده از پالک  1538فرعی به مساحت یکصد
و بیست و پنج مترو هشــتاد صدم متر مربع که در آگهی اولیه نوع ملک اشتباه ًا قید شده و
اینک تجدید آگهی می گردد.
تاریخ انتشار :روز چهارشنبه 1398/02/11
م الف 451247 :سید اسداله موسوی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا
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عبدالعلی کشاورز .
 -105راي شماره  139860302027000019مورخ  1398/01/07روح اله اکبری طرقی
فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه  678صادره از اصفهان بشماره ملي  1286073278در
ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پالک  1واقع در بخش 18
ثبت اصفهان به مساحت  107مترمربع .خريداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک
رسمي صغری زارعی فرزند عزیز اله .
 -106راي شــماره  139860302027000048مورخ  1398/01/10رســول حياتي
كردآبادي فرزند غالمرضا بشــماره شناســنامه  1180صادره از اصفهان بشــماره ملي
 1291587284در ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک
 98فرعي از اصلي  10353واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  130/23مترمربع.
خريداري طي سند رسمي.
 -107راي شــماره  139860302027000072مورخ  1398/01/11سيد احسان هاني
طبائي زواره فرزند سيد مصطفي بشماره شناسنامه  1490صادره از اصفهان بشماره ملي
 1287061907در دو دانگ مشاع از ششــدانگ يکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از
قطعه زمين پالک  1واقع در بخش  18ثبت اصفهان به مساحت  20/82مترمربع .خريداري
طي سند رسمي.
 -108راي شــماره  139860302027000074مــورخ  1398/01/11فاطمه آصالح
فرزند كريم بشماره شناســنامه  3470صادره از اصفهان بشــماره ملي 1287150731
در چهار دانگ مشــاع از ششــدانگ يکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين
پالک  1واقــع در بخش  18ثبــت اصفهان به مســاحت  20/82مترمربــع .خريداري
طي سند رسمي.
-109راي شــماره  139860302027000089مورخ  1398/01/11رحمت اله عابدي
کوپائي فرزند رضا بشماره شناسنامه  39صادره از كوهپايه بشماره ملي  5659359310در
سه دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه به مساحت  171/85مترمربع قسمتي از پالک
شماره  3فرعي از  10246اصلي به مساحت  78/74مترمربع و  2فرعي از  10273اصلي به
مساحت  93/05متر مربع واقع در بخش  5ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان .خريداري
طي سند رسمي.
 -110راي شــماره  139860302027000090مورخ  1398/01/11حســين کريمي
کردآبــادي فرزند عليرضا بشــماره شناســنامه  21صــادره از اصفهان بشــماره ملي
 1291224661در سه دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه به مساحت  171/85مترمربع
قسمتي از پالک شماره  3فرعي از  10246اصلي به مساحت  78/74مترمربع و  2فرعي
از  10273اصلي به مساحت  93/05متر مربع واقع در بخش  5ثبت اسناد و امالک شرق
اصفهان .خريداري طي سند رسمي.
 -111راي شماره  139860302027000170مورخ  1398/01/18محسن کیانی ابری
فرزند علی بشماره شناسنامه  8صادره از اصفهان بشماره ملي  1291341501در ششدانگ
يک قطعه زمین مزروعی احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پالک  12670واقع در
بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  1905/03مترمربع .خريداري مع الواسطه بصورت عادي
از مالک رسمي محمد فروغی .
 -112راي شــماره  139860302027000175مورخ  1397/12/28محســن کیانی
ابری فرزند علی بشماره شناســنامه  8صادره از اصفهان بشــماره ملي 1291341501
در ششــدانگ يک قطعه زمین مزروعی احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پالک
 12670واقــع در بخش  5ثبــت اصفهان به مســاحت  858/63مترمربــع .خريداري
طي سند رسمي.
تاريخ انتشار نوبت اول1398/01/27 :
تاريخ انتشار نوبت دوم1398/02/11 :
م الــف 432737:مهــدی شــبان رییــس منطقــه ثبــت اســناد وامــاک
شرق اصفهان

آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل مسافر درون شهری همراه مهر
زواره با مسئولیت محدود به شماره ثبت 217
و شناسه ملی 14006501408
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1398/01/31تصمیمات ذیل
اتخاذ شد :موارد ذیل به موضوع فعالیت شرکت ماده  2اساسنامه الحاق گردید:پیک
موتوری-حمل و نقل بار درون شهری -سرویس مدارس-ثبت موضوع به منزله
اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد .در صورت لزوم پس از کسب مجوزهای الزم
از مراجع ذیصالح .مدت فعالیت شــرکت به مدت نا محــدود تغییر یافت و ماده 5
اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زواره ()449238

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود پارتاک داروی سپاهان
درتاریخ  1398/01/21به شماره ثبت 62205
به شناسه ملی 14008262182
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع
عموم آگهی میگردد .موضوع فعالیت :ارائه خدمات پزشــکی ازجمله تأســیس
بیمارستان ،زایشگاه ،آزمایشگاه البراتوار ،کارخانه دارو سازی  ،داروخانه  ،حجامت
وکارهای ساخت و ســاز آپارتمان و ایجاد کارگاه های صنعتی و تو لید و خرید و
فروش لوازم و قطعات وابســته  ،خرید و فروش کلیه کاالهــای مجاز بازرگانی،
شرکت در مناقضات و مزایدات بخش خصوصی و دولتی  ،عقد قرارداد با اشخاص
حقیقی و حقوقی و اخذ وام و اعتبار از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری صرف ًا در
راستای تحقق اهداف شرکت درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع
ذیربط مدت فعالیت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی  :استان اصفهان
 شهرستان اصفهان  -بخش مرکزی  -شــهر اصفهان-محله خانه اصفهان-کوچه میخک -10کوچه فرعی شماره -]6[1پالک -14مجتمع جواهر-طبقه
چهارم-واحد  8کدپستی  8194839689سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است
از مبلغ  1000000ریال نقدی میزان ســهم الشرکه هر یک از شرکا آقای محمد
اقبالی به شماره ملی  1263497081دارنده  340000ریال سهم الشرکه آقای سید
احسان صالحی ابری به شماره ملی  1270241771دارنده  340000ریال سهم
الشرکه آقای امین یاری به شماره ملی  3934536379دارنده  320000ریال سهم
الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای محمد اقبالی به شماره ملی 1263497081و به
سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود
آقای سید احسان صالحی ابری به شــماره ملی 1270241771و به سمت عضو
هیئت مدیره به مدت نامحدود و به ســمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود
آقای امین یاری به شماره ملی 3934536379و به سمت عضو هیئت مدیره به
مدت نامحدود و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق
امضا  :کلیه اوراق اســناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک سفته بروات قرار
دادها عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه ها عادی و اداری با امضاء مشترک مدیر
عامل و رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است اختیارات مدیر عامل
 :طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار زاینده رود جهت درج آگهی های شرکت
تعیین گردید .ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخــذ و صدور پروانه فعالیت
نمی باشد .اداره کل ثبت اسناد و امالک اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و
موسسات غیرتجاری اصفهان ()446064
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چهره ها
نماینده ولی فقیه در استان:

امنیت شغلیکارگر با حمایت
ازکارفرما محقق میشود
نماینــده ولی فقیه در اســتان و امــام جمعه
اصفهان در دیدار مدیران و هیئت مدیره برخی
از تشــکلهای کارگری و کارفرمایی و مدیران
کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان
با تبریک هفته کار و کارگر اظهــار کرد :بنده
معتقد هستم برای حمایت از کارگران ،باید از
کارفرمایان حمایت کرد؛ چراکه کارفرما برای کار
خود به کارگر نیاز دارد و بدون شک آنان طرفدار
کارگران هستند.آیت ا ...سید یوسف طباطبایی
نژاد گفت :در شرایط کنونی کارفرمایان وضعیت
مناســبی ندارند و به تبع آن وضعیت کارگران
نامناسب اســت ،اگر وضعیت تولید ساماندهی
شــود ،هیچ کارفرمایی با کارگر خود مخالفتی
ندارد؛ چراکه کار کارفرما با کارگر پیش میرود
و پیشرفت تولید در گرو فعالیت ،امنیت شغلی
و رضایتمندی کارگران است.آیت ا ...طباطبایی
نژاد عنوان کرد :همه مسئوالن باید تالش کنند
تا شرایط کســب و کار را بهبود دهند ،دولت و
مجلس شورای اسالمی باید با همکاری هم به
گونه ای عمل کنند کــه تولیدکنندگان ایرانی
از معافیتهای خوبی برخوردار شــوند و چرخ
صنعت حرکت کند.

معاون رییس جمهور دراصفهان:

به حضور قاتل در
کالنشهرها ،عادت کردیم
عیسی کالنتری رییس سازمان محیط زیست
کشــوردر جریان دومین همایش بین المللی
دانشگاه ســبز که به میزبانی دانشگاه اصفهان
در حال برگزاری اســت ،با اشــاره به اهمیت
حرکت دانشگاه به سمت صرفهجویی در مصرف
انرژی گفت:عــادت کردیم که کالنشــهرها
باید هوای آلوده داشــته باشند؛ در وزارت نفت
زمانی که متوجه شــدند تلفات آلودگی هوا از
تلفات تصادفات جادهای بیشــتر است تالش
بسیاری کردند تا کیفیت سوخت را به سرعت
افزایش دهند.معاون رییــس جمهور در ادامه
دومین همایش بین المللی دانشــگاه ســبز با
انتقاد به نگرش کلی مسئوالن کشور به موضوع
محیطزیست تشــریح کرد :مدیران ما اهمیت
محیط زیســت را به درستی درک نمی کنند و
این امر یکی از دالیل نبود بازدهی مناســب در
بســیاری از فعالیت های ماست ،از طرفی نبود
بازدهی مناســب منجر به عدم تحقق توجیه
اقتصــادی و محیط زیســتی در فعالیت های
سازمان ها می شود.وی در ادامه بیان کرد :برای
رفع این مشکل باید دانشگاه ها وارد عمل شوند
و آموزش های مناسب در دانشگاه ها طرح شود
و به مرحلــه اجرا درآید؛ بنابرایــن اولویت اول
دانشــگاه ها باید تربیت نیرو در حفظ محیط
زیست باشد؛ چراکه دانشگاه نقش پر رنگی در
بهره وری و حفظ محیط زیست دارد.

واکنش استاندار اصفهان به تغییر
ساختمان استانداری؛

پولی برای جابهجایی نیست
در چند روز گذشــته و پس از نشست خبری
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اصفهان
اخباری مبنی بر تغییر مکان استانداری اصفهان
در برخی رسانههای استانی مطرح شد .در این
خبر آمده بــود که محل اســتانداری اصفهان
واقع در خیابان باغ گلدســته تغییر میکند و
استانداری به محل مشخص شده دیگری جابهجا
میشود ،همچنین در این خبر ذکر شده بود که
ساختمان فعلی اســتانداری اصفهان به موزه
تبدیل میشود.عباس میرزایینیا مدیر روابط
عمومی استانداری اصفهان در این ارتباط گفت:
چنین موضوعی صحت نــدارد و مطرح کردن
آن به این دلیل است که خبرنگاران در نشست
خبری با دقت به مباحث توجه نمیکنند.در آن
نشست خبری گفته شــد اگر محل استانداری
اصفهان تغییر پیدا کند ،خوب است .طرحی در
ارتباط با این موضوع وجود ندارد و استانداری
جابهجا نمیشــود ،پولی برای تغییر آن نیست
و هنوز هیچ خبری درباره این موضوع نیست.

پیشنهاد سردبیر:

امنیت شغلیکارگر با حمایت ازکارفرما محقق میشود
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مدیر منطقه  14شهرداری در پاسخ به سوال خبرنگار زاینده رود مبنی بر اینکه توسعه حرم حضرت زینب (س) و ساخت
مراکز تجاری اطراف آن با محرومیت منطقه هم خوانی ندارد ،گفت:

اخبار

ششمین کرسی تالوت قرآن
اصفهان برگزار میشود

شهرداری در محدوده چهار هکتاری اوقاف هزینه نمیکند

حدیث زاهدی

درحالی که منطقــه  14اصفهان با محرومیت
دست و پنجه نرم میکند و برخی از محلههای
آن ،بخش حاشیهای شــهر را تشکیل داده ،در
چند سال اخیر مشاهده میشــود که توسعه
فضای تجاری اطراف حرم حضرت زینب (س)
در دســتور کار قرار گرفته اســت؛ همچنین
اطراف این بقعه یک ســری مراکز تجاری در
حال احداث اســت که هم خوانــی چندانی با
وضعیت ســاکنان این منطقه نــدارد .همین
مســئله موجب شد تا ســوال خبرنگار زاینده
رود از مدیر منطقه  14شــهرداری اصفهان به
این موضوع اختصاص یابد .علی شمســی در
پاسخ به این سوال با بیان اینکه چهار هکتار از
سومین میدان شهری اصفهان در اختیار اوقاف
قرار دارد ،گفت :سفت کاری احداث بقعه که به
اتمام رسیده و چند شبستان و یک پارکینگ
در حال احداث برعهده اوقاف است و هیچ ریالی
از عوارض شهری مردم منطقه  ۱۴شهر اصفهان
همچنین حســابهای ارزش افزودهای که به
شهرداری ارائه میشود در این محدوده هزینه
نخواهد شد و تمام هزینهها توسط اداره اوقاف
و خیران تامین میشــود .وی افزود :در بخش
تجاریهای اطراف حرم حضرت زینب(س) که
در پیشبینی  ۱۵هکتار سومین میدان بزرگ
شهری قرار دارد ،ساخت مجتمع تجاری یکی
از  ۱۳باکس تعریف شده برای اطراف حرم است
که توسط ســرمایه گذار شریک شهرداری در
حال ساخت است و پس از اتمام پروژه ،درآمد
حاصل از آن را برای آزادسازی مابقی پروژه این
میدان استفاده خواهیم کرد.
مدیر منطقه  14شهرداری اصفهان همچنین در
پاسخ به سوال دیگر خبرنگار زاینده رود مبنی
بر اینکه چه تعداد فرهنگســرا در این منطقه
وجود دارد؟ گفت :درحال حاضر در منطقه ۱۴
سه فرهنگسرا وجود دارد از جمله فرهنگسرای
دارک که قبال به عنوان کتابخانه فعال بود؛ اما
باتوجه به نزدیکی کتابخانه آیت ا ...نایینی در
 ۳۰۰متری آن ،با تغییرکاربری ،این محل را به
فرهنگسرا تبدیل کردیم.

بیست و هشتمین نشســت «سهشنبهها با
رسانه ،پاسخگویی در مســیر امید» صبح
دیروز در حالی برگزار شــد که این بار علی
شمسی ،مدیر منطقه  14شهرداری به میان
اصحاب رســانه آمد تا پاسخگوی سواالت
خبرنگاران درباره این منطقه از شهر باشد.
منطقه  14شــهرداری اصفهان که  12محله
دارد در شمال شــرقی این شهر با مساحت
یک هزار و  938هکتار واقع شده که نیمی از
منطقه خارج از محدوده خدماتی است و 500
هکتار آن در پرتراکمترین نقطه جمعیتی شهر
واقع شده است .گزیدهای از صحبتهای مدیر
منطقه  14شهرداری در این جلسه در ادامه از
نظرتان میگذرد.
باتوجه به سیاستهایی که در پیش گرفتهایم «رفع
محرومیت» را در اولویت برنامههــا قرار دادهایم و
با افتتاح پروژههای عمرانی در ســال جاری شاهد
پویایی و رشــد این منطقه خواهیم بود .منطقه ۱۴
شهرداری اصفهان با اجرای پروژههایی همچون خط
دو قطار شــهری اصفهان ،احداث پایانه مسافربری
درون شــهری شــمال شــرق ،ســومین میدان
بزرگ شــهری در محدوده بافت فرســوده ،تقاطع
غیرهمسطح در بزرگراه شهید اردستانی و خیابان
فرهیختگان غبار محرومیت را از چهره این منطقه
زدوده و توســعه و آبادانــی را جایگزین آن خواهد
کرد.
سومین میدان بزرگ شــهری اصفهان در منطقه
 14احداث میشــود که ایجاد ایــن میدان یکی از
مباحث مهم دولت در حوزه بازآفرینی شهری است.
در سومین میدان شهری اصفهان توجه به کمبود
سرانههای فرهنگی ،آموزشی ،بهداشتی ،درمانی و
هتل مورد نیاز در مجاورت حرم حضرت زینب (س)
مورد توجه قرار گرفته است.
 450هکتار بافت فرسوده در منطقه  14شهرداری
اصفهان وجود دارد که از بــدو ورود به این منطقه
تالش کردیم تا برای جلوگیری از افزایش ریزدانهها

اقدامات اساسی انجام شود ،از این رو شاهد بودیم که
در سال  ۹۵کمتر از انگشتان یک دست ،پالکهای
ریزدانه احداث شد .در محله عمان سامانی بیشترین
پالکهای ریزدانه طی سالهای قبل ساخته شده
است؛ اما باتوجه به اینکه ساکنان این منطقه رغبتی
به آپارتمان نشــینی ندارند و بیشــتر پالکهای
مسکونی فاقد ســند مالکیت اســت ،نتوانستهایم
طرحی مشــابه طرح همت آبــاد را در این منطقه
اجرا کنیم.
برای دو صحرای ســودان با  ۲۸هکتار و باتان با ۳۴
هکتار «طرح جامع» برای تفکیکیهایی که دارای
سرانه هســتند به منظور ارتقای کیفیت ساخت و
سازها تبیین شده است.
در سال  ۹۵سرانه فضای سبز این منطقه  ۷.۳مترمربع
بوده که در سال گذشــته این رقم به هشت متر مربع
افزایش یافــت؛ اما همچنان کمترین ســرانه فضای
ســبز را در بین مناطق  ۱۵گانه شهر اصفهان داریم.
در صحرای سودان فضای ســبز پنج هکتاری پیش
بینی شــده و منتظر تایید اداره کل راه و شهرسازی
و استانداری اصفهان هســتیم تا در برنامههای سال
آینده اقدامات الزم برای احداث آن صورت گیرد.
سال گذشته با اجرای  ۱۸۰عنوان برنامه فرهنگی
که  ۷۰هزار مخاطب از آن اســتفاده کردند ،یکی

یک کارشناس شهر سازی مطرح کرد:

پارک سواریکی از بخشهای مهم توسعه حمل و نقل عمومی

یک کارشناس شهرسازی اظهار کرد :رویکرد اولیه
پارک سوار به معنی ایجاد پارکینگ خودروهای
شــخصی در اطراف ایســتگاههای حمل و نقل
عمومی ،منسوخ شده و رویکردهای نوین دیگری
مدنظر قرار گرفته اســت.همایون نورایی افزود:

استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی برای ورود به
شهر و جابه جایی در آن به عنوان رویکرد کارآمدتر
در ایجاد پارک سوار مدنظر است.این کارشناس
شهرســازی خاطرنشــان کرد :پارکســوارها
پارکینگهایی در نزدیکی محلهای رفت و آمد
و گرههای ترافیکی اســت و در ارتباط با حمل و
نقل عمومی تعریف میشود.نورایی خاطرنشان
کرد :پایانههــا یکی از مهمتریــن مکانها برای

استقرار ایستگاههای حمل و نقل عمومی است؛
پایانه صفه ،پایانــه کاوه و پایانه جی در نزدیکی
ایستگاههای حمل و نقل عمومی از جمله اتوبوس،
بیآرتی و مترو قرار دارند.وی افزود :پارک سوار
یکی از بخشهای مهم توســعه مبتنی بر حمل
و نقل عمومی یا توسعه حمل و نقل
عمومی محور اســت .پارکسوارها
نقطه اتصالی برای توزیع مســافران
برون شــهری بــه حســاب آمده و
جابهجایی آنان با وسایل حملونقل
عمومی در شــهر را آســان میکند.
این کارشناس شهرسازی با اشاره به
رویکرد نوین ایجاد پارک سوار ادامه
داد :رویکرد اســتفاده از حمل ونقل
عمومی به جای اســتفاده از خودروی شخصی
برای رسیدن به ایستگاههای حمل و نقل عمومی
کارآمدتر است؛ زیرا فرد با یک وسیله حمل و نقل
عمومی وارد شهر شده و با یک وسیله حمل و نقل
عمومی دیگر در شــهر جابه جا میشود.نورایی
تاکید کــرد :رویکرد نوین پارک ســوار موجب
کاهش هزینه مسافران و کاهش ترافیک و آلودگی
شهر میشود.

از پرجمعیتتریــن و جذابتریــن برنامهها را در
بین تمــام مناطق برای شــهروندان اجــرا کردیم
در واقع جــذب مخاطب باال ما را بر آن داشــت که
اجرای برنامههای نشــاط آور را نیــاز اصلی مردم
بدانیم و در ســال جــاری این برنامهها را توســعه
دهیم.
در ســال های گذشــته پنج محله از جمله دارک،
جلوان و حصه از داشــتن شــبکه هــای فاضالب
محروم بودنــد ولی خوشــبختانه در ســال  96با
همکاری بسیار خوب شــرکت آب و فاضالب استان
اصفهان ،شــبکه فاضالب ایــن محله هــا احداث
شد.
برداشــتن محرومیت از زیرســاختهای شهری
منطقه  ۱۴مهمترین هدف ما در این منطقه است؛
البته مهمترین زیرساخت شــهری «ساختن راه»
اســت؛ از این رو تقاطع غیرهمســطح در بزرگراه
شهید اردستانی که برای آزادسازی آن  ۵۰میلیارد
تومــان اعتبار توســط منطقه  ۱۴پرداخت شــده
و هزینههــای احــداث آن را شــهرداری مرکزی
پرداخت میکند ،ســاخته خواهد شــد تا پس از
آن به مجموعه پلهای پــروژه تقاطع نصف جهان
متصــل و مشــکالت ترافیکی شــمال را برطرف
کند.

نوبت اول

مدیر گروه قرآن و عترت اداره کل ارشــاد اســتان
اصفهان از برگزاری ششــمین کرسی تالوت قرآن
کریم اســتان اصفهان  ١٣اردیبهشــت در مسجد
امیرالمومنین(ع) خبر داد.حجتاالسالموالمسلمین
ابوالفضل یعقوبی ،مدیر گروه قرآن و عترت اداره کل
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان با اعالم این
خبر گفت :ششمین کرسی تالوت قرآن کریم استان
اصفهان جمعه  ١٣اردیبهشــت بعد از نماز مغرب
و عشا در مســجد امیرالمومنین(ع) خیابان رهنان
برگزار میشود .وی از همکاری گروه قرآن و عترت
اداره کل فرهنگ و ارشاد اســامی استان اصفهان
برای برگزاری ششــمین کرسی تالوت قرآن کریم
استان خبر داد و افزود :این مراسم که با حضور قاریان
برجسته و بینالمللی از جمله سید جواد حسینی
قاری بینالمللی همراه با اجرای گروه تواشیح برگزار
میشود ،توسط گروه تلویزیونی از شبکه قرآن سیما
ضبط و در ماه مبارک رمضان از این شــبکه پخش
خواهد شد .وی از تمامی استادان ،مربیان و عالقه
مندان به قرآن کریم به همراه خانواده برای حضور در
این محفل نورانی دعوت کرد.

ورود دومین کاترهد  ۶۰تنی
ماشینهای حفار خط دوم
قطار شهری
مدیرعامل سازمان قطارشهری اصفهان اظهار کرد:
دومین کاترهد یا تیغه برشی ماشــین حفار تونل
خط دوم قطار شــهری اصفهان(تی بی ام) به وزن
تقریبی  ۶۰تن و قطر نزدیک بــه هفت متر(۶.۹۲
متر) از طریق حمل بار ترافیکی وارد شهر اصفهان
شــد.محمدرضا بنکدار هاشــمی افزود :این قطعه
با بودجه بالغ بــر  ۸۱۶هزار یورو خریداری شــده
و با نصــب روی ماشــین حفار تونل شــرقی خط
دوم آماده حفــاری تونل خواهد شــد.مدیرعامل
سازمان قطارشــهری اصفهان تصریح کرد :پیش
از این ،حفاری تونل غربی خط دوم قطار شــهری
اصفهان با حضور مسئوالن شــهری در اسفندماه
امســال آغاز شــده و در حال حاضر حفــاری آن
به  ۱۱۰متر( ۸۰رینگ) رســیده که بــا ورود این
کاترهد ،عملیات حفاری مکانیزه شــمال شرق تا
میدان امام علی(ع) با ســرعت بیشتری ادامه پیدا
میکند.

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی شماره 980/6001

(شماره  2098001188000006در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)

شرکت فراخواننده :شرکت برق منطقه ای اصفهان
شماره فراخوان

موضوع فراخوان

شرایط و الزامات ورود به فراخوان

980/6001

ارزیابی کیفی توان انجام خدمات نگهبانی
و حراست از ایستگاه  400کیلوولت
لردگان و اداره بهره برداری شهرکرد

 ارائه گواهی نامه (تأییدیه) معتبر ازمرکز انتظام پلیس پیشگیری ناجا

نحوه دریافت اســتعالم های ارزیابی کیفی :کلیه مراحل برگزاری فراخــوان های ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اســناد
استعالم ارزیابی کیفی تا تهیه لیست کوتاه ،با مراجعه به «سـ�امانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد)» به آدر س �www.seta

 diran.irامکان پذیر خواهد بود( .اطالعات تماس «ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)» جهت انجام مراحل
عضویت در سامانه و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی (توکن) :مرکز تماس ، 021-41934 :دفتر ثبت نام 88969737 :و

 -021-85193768تماس با کارفرما ،در صورت لزوم در ساعات اداری روزهای کاری با شماره ) 031-36277687-36270820

مهلت دریافت استعالم های ارزیابی کیفی :از ساعت  10صبح روز چهارشنبه مورخ  1398/02/11لغایت ساعت  16روز یکشنبه
مورخ 98/02/22

مهلت و محل تحویل استعالم های ارزیابی کیفی :نسخه الکترونیکی کلیه مدارک و مستندات استعالم ارزیابی کیفی بایستی

حداکثر تا ساعت  12صبح روز دوشنبه مورخ  98/03/06در «سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)» بارگذاری و نسخه فیزیکی
آن در موعد مذکور به آدرس :اصفهان ،خیابان چهارباغ باال ،دبیرخانه شرکت برق منطقه ای اصفهان تحویل گردد.

شرایط فراخوان های ارزیابی:

آگهی تجدید مزایده

نوبت دوم

 -1پس از بررسی اسناد و مدارک واصله فراخوان ها در چهارچوب ضوابط و مقررات از شرکت های واجد شرایط برای دریافت اسناد

سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری نجف آباد در نظر دارد باستناد مصوبه شــماره  97/4619مورخ  1397/12/11شورای اسالمی شهر اماکن زیر را با
شرایط و مشخصات موجود از طریق مزایده به افراد واجد شرایط واگذار نماید.
مساحت (متر مربع) مبلغ پایه ماهیانه (ریال)

ردیف

مشخصات

10

اجاره کل مجموعه باغ موزه شهر جهت انجام فعالیت های بوم گردی،
متل و رستوران ،فروشگاههای صنایع دستی ،سنتی و تاریخی

 9750متر مربع

 100/000/000ریال

سپرده شرکت در مزایده(ریال)

لذا از متقاضیان شرکت در تجدید مزایده دعوت بعمل می آید جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اســناد مربوطه تا تاریخ  1398/02/24در ساعات اداری به امور مالی
سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی واقع در بلوار شهید محسن حججی فرهنگسرای خارون مراجعه نمایند.
شماره تلفن تماس 42658053
م الف442335:

L

E-MAI

zayanderoud8108@gmail.com

 -2شرکت برق منطقه ای اصفهان می تواند تا  2سال آینده از نتایج این فراخوان ها جهت اجرای پروژه های مشابه استفاده نماید.
 -3سایر شرایط و اطالعات مربوط به فراخوان ها در استعالم ارزیابی کیفی ،موجود می باشد.

 60/000/000ریال

محمد مهدی فردوسی -مدیر عامل سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری نجف آباد

و مدارک مناقصه دعوت به عمل خواهد آمد.

ضمن ًا می توانید این آگهی را در سایت های اینترنتی مشاهده کنید

www.setadiran.ir

www.erec.co.ir

www.tavanir.org.ir

روابط عمومی شرکت برق منطقه ای اصفهان
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مفاد آراء
 2/164آگهی ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت شرق اصفهان
دراجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند
رسمی و بر حسب ماده  3قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنی بر تایید انتقال
عادی و یا سهم مفروزی متقاضی صادر گردیده در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود
تا شخص یا اشخاصی که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض
فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواســت به دادگاه صالحه و ارایه گواهی مبنی بر طرح
دعوی اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه خواهد بود و در صورت
انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور
سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .
 -1راي شماره  139760302027007899مورخ  1397/08/27حمید وفای فرزند ابراهيم
بشماره شناسنامه  1730صادره از اصفهان بشماره ملي  1292545798در ششدانگ يکباب
خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پالک  237فرعي از اصلي  15201واقع در
بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  101/52مترمربع .خريداري مع الواسطه بصورت عادي
از مالک رسمي محمد علی بهارزاده .
 -2راي شماره  139760302027007966مورخ  1397/08/28مریم محمدی سمسوری
فرزند احمد بشــماره شناسنامه  441صادره از اصفهان بشــماره ملي  1293370101در
ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک  252فرعي از اصلي
 7725واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  118/20مترمربع .خريداري مع الواسطه
بصورت عادي از مالک رسمي رحیم محمدی سمسوری.
 -3راي شــماره  139760302027009186مورخ  1397/09/26مهین هوشیاری پور
فرزند سيف اله بشماره شناسنامه  34118صادره از اصفهان بشماره ملي 1282268775
در ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پالک  10510فرعي از
اصلي  15190واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مســاحت  195/60مترمربع .خريداري
طي سند رسمي.
 -4راي شماره  139760302027009294مورخ  1397/09/28قاسم جوانمردیان فرزند
حسينعلي بشماره شناســنامه  14674صادره از اصفهان بشماره ملي  1283848503در
ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک  11892واقع در بخش
 5ثبت اصفهان به مساحت  118/88مترمربع .خريداري طي سند رسمي.
 -5راي شماره  139760302027009422مورخ  1397/10/02اسمعيل اتحادي ابري
فرزند يداله بشماره شناسنامه  3صادره از اصفهان بشماره ملي  1291294856در ششدانگ
يکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پالک  12843واقع در بخش  5ثبت
اصفهان به مساحت  144/90مترمربع .خريداري طي سند رسمي.
 -6راي شماره  139760302027010452مورخ  1397/10/23قاسم اميني پزوه فرزند
حسين بشماره شناسنامه  661صادره از اصفهان بشماره ملي  1283913607در ششدانگ
يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک  28فرعي از اصلي  15316واقع
در بخش  5ثبت اصفهان به مســاحت  303/98مترمربع .خريداري مع الواسطه بصورت
عادي از مالک رسمي سید محمد قریشی خوراسگانی.
 -7راي شماره  139760302027010839مورخ  1397/11/04ابوالقاسم کمالي پائين
دروازه فرزند غالمحسين بشــماره شناســنامه  68069صادره از اصفهان بشماره ملي
 1281781002در ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک
 1واقع در بخش  18ثبت اصفهان به مســاحت  121/13مترمربع .خريداري مع الواسطه
بصورت عادي از مالک رسمي عبدالرحیم کشاورز .
 -8راي شــماره  139760302027011116مورخ  1397/11/11عباس جعفری فرزند
يداله بشماره شناسنامه  3صادره از نائين بشماره ملي  1249769922در ششدانگ يکباب
خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پالک  1واقع در بخش  18ثبت اصفهان به
مساحت  168/87مترمربع .خريداري طي سند رسمي.
 -9راي شماره  139760302027011128مورخ  1397/11/11جواد امینی پزوه فرزند
عباسعلي بشماره شناســنامه  3210صادره از اصفهان بشــماره ملي  1283697939در
ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک  10748واقع در بخش
 5ثبت اصفهان به مساحت  201/40مترمربع .خريداري طي سند رسمي.
 -10راي شــماره  139760302027011457مورخ  1397/11/24قربانعلي ســپیانی
فرزند اسداله بشماره شناسنامه  6صادره از فريدونشــهر بشماره ملي  1129558606در
ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پالک  1واقع در بخش 18
ثبت اصفهان به مساحت  160/20مترمربع .خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک
رسمي علی کشاورز .
 -11راي شــماره  139760302027011548مورخ  1397/11/25عباســعلی لطیفی
خوراســگانی فرزند محمود بشــماره شناســنامه  8909صادره از اصفهان بشماره ملي
 1283790963در ششــدانگ يکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک
 118فرعي از اصلي  10353واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  51/17مترمربع.
خريداري طي سند رسمي.
 -12راي شــماره  139760302027011686مورخ  1397/11/27عباس صفائي ارشد
فرزند علي بشماره شناســنامه  141صادره از اصفهان بشــماره ملي  1291349235در
ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پالک  3فرعي از اصلي
 10345واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  150/95مترمربع .خريداري مع الواسطه
بصورت عادي از مالک رسمي حاج یداله نائینی .
 -13راي شماره  139760302027011694مورخ  1397/11/27الهه محمدي فرزند
اكبر بشماره شناسنامه  8447صادره از اصفهان بشماره ملي  1293449482در ششدانگ
يکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پالک  11548واقع در بخش  5ثبت
اصفهان به مساحت  112/27مترمربع .خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي
حسین برزمهری فرزند غالم.
 -14راي شماره  139760302027011696مورخ  1397/11/27خديجه مطلبي فشارکي
فرزند عباس بشماره شناسنامه  744صادره از کوهپايه بشماره ملي  5659058876در سه
دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 5033
فرعي از اصلي  15190واقــع در بخش  5ثبت اصفهان به مســاحت  199/74مترمربع.
خريداري طي سند رسمي.
 -15راي شماره  139760302027011698مورخ  1397/11/27رضا مطلبي فشارکي
فرزند علي شاه بشماره شناسنامه  745صادره از کوهپايه بشماره ملي  5659058884در
سه دانگ مشاع از ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک
 5033فرعي از اصلي  15190واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  199/74مترمربع.
خريداري طي سند رسمي.
 -16راي شــماره  139760302027011703مورخ  1397/11/27شهال ذكايي وشاره
فرزند حيدر بشماره شناســنامه  765صادره از شهرضا بشــماره ملي  1198659874در
يکدانگ مشاع از ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پالک
 9161فرعي از اصلي  15190واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مســاحت  200مترمربع.
خريداري طي سند رسمي.
 -17راي شــماره  139760302027011707مورخ  1397/11/27ملوک صادقي قوام
آبادي فرزند اسداله بشماره شناسنامه  6صادره از شهرضا بشماره ملي  1199545211در
سه دانگ مشاع از ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک
 9161فرعي از اصلي  15190واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مســاحت  200مترمربع.
خريداري طي سند رسمي.
 -18راي شماره  139760302027011710مورخ  1397/11/27اسماعيل صادقي قوام
آبادي فرزند ابراهيم بشماره شناسنامه  1789صادره از اصفهان بشماره ملي 1287100392
در دو دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک
 9161فرعي از اصلي  15190واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مســاحت  200مترمربع.
خريداري طي سند رسمي.
 -19راي شماره  139760302027011714مورخ  1397/11/27محسن عبدالهی فرزند
بهمن بشماره شناسنامه  6700صادره از فريدن بشماره ملي  1159016275در ششدانگ
يکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پالک  12163واقع در بخش  5ثبت
اصفهان به مساحت  127مترمربع .خريداري طي سند رسمي.
 -20راي شــماره  139760302027011723مورخ  1397/11/27جواد عابدیان فرزند
احمد بشماره شناسنامه  298صادره از سمیرم سفلی بشماره ملي  5129658991در سه
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دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 12657
واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  173/5مترمربع .خريداري طي سند رسمي.
 -21راي شــماره  139760302027011725مورخ  1397/11/27زهرا فروغي ابري
فرزند رجبعلي بشماره شناسنامه  223صادره از اصفهان بشماره ملي  1291530126در سه
دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 12657
واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  173/5مترمربع .خريداري طي سند رسمي.
 -22راي شــماره  139760302027011739مــورخ  1397/11/27حیدر قالبی فرزند
محمدعلي بشماره شناسنامه  1721صادره از اصفهان بشــماره ملي  1283950197در
ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پالک  14فرعي از اصلي
 43واقع در بخش  18ثبت اصفهان به مساحت  218/40مترمربع .خريداري مع الواسطه
بصورت عادي از مالک رســمي کریم و عبدالرحیم حســینعلی زاده خراســانی و جالل
شفیعیون .
 -23راي شماره  139760302027011742مورخ  1397/11/27بتول صادقپور مهابادي
فرزند حسين بشماره شناسنامه  39صادره از اردستان بشماره ملي  1189494264در سه
دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 10388
واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  107/32مترمربع .خريداري طي سند رسمي.
 -24راي شــماره  139760302027011744مورخ  1397/11/27محمدتقي خليليان
مهابادي فرزند عليشاه بشماره شناسنامه  462صادره از جهرم بشماره ملي 2470676177
در سه دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک
 10388واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  107/32مترمربع .خريداري طي سند
رسمي.
 -25راي شــماره  139760302027011857مــورخ  1397/11/30محمــود نظري
خوراســگاني فرزند غالمرضا بشــماره شناســنامه  50صادره از اصفهان بشماره ملي
 1291273271در دو دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه
زمين پالک  7897واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  203/66مترمربع .خريداري
مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي رضا افغانی .
 -26راي شــماره  139760302027011862مورخ  1397/11/30زهرا بيگم حسيني
خوراســگاني فرزند ســيد علي بشــماره شناســنامه  3صادره از اصفهان بشماره ملي
 1291286438در چهار دانگ مشاع از ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي
از قطعه زمين پالک  7897واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  203/66مترمربع.
خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي رضا افغانی .
 -27راي شماره  139760302027012145مورخ  1397/12/11علیرضا مهدیان فرزند
قنبرعلي بشماره شناسنامه  5صادره از منظريه بشماره ملي  1199623008در ششدانگ
يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک  1واقع در بخش  18ثبت اصفهان
به مساحت  176مترمربع .خريداري طي سند رسمي.
 -28راي شماره  139760302027012149مورخ  1397/12/12زهرا عنايتي فرزند اكبر
بشماره شناسنامه  30صادره از اصفهان بشماره ملي  1291390545در ششدانگ يکباب
خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک  10199واقع در بخش  5ثبت اصفهان
به مساحت  175/50مترمربع .خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي حیدر
علی خانی کردآبادی فرزند غالمرضا.
 -29راي شــماره  139760302027012154مورخ  1397/12/12عبداله لطفی فرزند
ميرزا بشماره شناسنامه  6صادره از فریدن بشماره ملي  6219732774در ششدانگ يکباب
خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پالک  1واقع در بخش  18ثبت اصفهان به
مساحت  115/21مترمربع .خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي مصطفی
زارعی هفدانی.
 -30راي شــماره  139760302027012155مورخ  1397/12/12ناصر قاسمی فرزند
علي بشماره شناسنامه  1519صادره از اصفهان بشماره ملي  1284085201در ششدانگ
يکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پالک  35واقــع در بخش  18ثبت
اصفهان به مســاحت  195/71مترمربع .خريداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک
رسمي رمضان قاسمی پویا .
 -31راي شــماره  139760302027012160مورخ  1397/12/12سيد اصغر قريشي
خوراســگاني فرزند حســين بشــماره شناســنامه  121صادره از اصفهان بشماره ملي
 1291344098در ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک
 6053واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  164/15مترمربع .خريداري مع الواسطه
بصورت عادي از مالک رسمي محمدرضا دانشمند خوراسگانی.
 -32راي شــماره  139760302027012177مورخ  1397/12/12محسن كدخدائي
اليادرانــي فرزند نعمت اله بشــماره شناســنامه  1089صادره از اصفهان بشــماره ملي
 1284608931در سه دانگ مشاع از ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از
قطعه زمين پالک  11فرعي از اصلي  5736واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مســاحت
 150/50مترمربع .خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي حسین اکبرزاده.
 -33راي شماره  139760302027012178مورخ  1397/12/12هاله ميرمهديه فرزند
سيد حبيب بشماره شناسنامه  61صادره از آبادان بشماره ملي  1817466348در سه دانگ
مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک  11فرعي از
اصلي  5736واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مســاحت  150/50مترمربع .خريداري مع
الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي حسین اکبرزاده.
 -34راي شــماره  139760302027012179مورخ  1397/12/12يداهلل حقیقی فرزند
عبدالحسين بشماره شناسنامه  6صادره از دهاقان بشماره ملي  5129755634در سه دانگ
مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک  237فرعي از
اصلي  15201واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  150/30مترمربع .خريداري مع
الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي عباس شاهزیدی فرزند حسن.
 -35راي شــماره  139760302027012180مــورخ  1397/12/12عزت الســادات
سعادتمند فسائي فرزند سيد جليل بشماره شناســنامه  702صادره از شيراز بشماره ملي
 2295908078در سه دانگ مشاع از ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از
قطعه زمين پالک  237فرعي از اصلي  15201واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت
 150/30مترمربع .خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي عباس شاهزیدی
فرزند حسن.
 -36راي شــماره  139760302027012195مــورخ  1397/12/13احمد عســکري
شــروداني فرزند غالمعلي بشــماره شناســنامه  1841صادره از تهران بشــماره ملي
 0045552088در ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 3
فرعي از اصلي  6395واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  89/81مترمربع .خريداري
مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي حسن مشفقی .
 -37راي شماره  139760302027012240مورخ  1397/12/14محسن میزبانی فرزند
رسول بشماره شناسنامه  4322صادره از اصفهان بشماره ملي  1292196033در ششدانگ
يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک  258فرعي از اصلي  15234واقع
در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  187/95مترمربع .خريداري طي سند رسمي.
 -38راي شــماره  139760302027012241مــورخ  1397/12/14مهری قریشــی
خوراســگانی فرزند حسن بشــماره شناســنامه  114صادره از اصفهان بشــماره ملي
 1284032639در ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک
 7897واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مســاحت  182/80مترمربع .خريداري طي سند
رسمي.
 -39راي شــماره  139760302027012268مورخ  1397/12/14بهروز خواجه دهي
فرزند خليل بشماره شناســنامه  1396صادره از اصفهان بشماره ملي  1286505161در
ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک  10393واقع در بخش
 5ثبت اصفهان به مساحت  109/20مترمربع .خريداري طي سند رسمي.
 -40راي شــماره  139760302027012269مــورخ  1397/12/14طلعت افيون زاده
تلواژگاني فرزند عباس علي بشماره شناســنامه  22882صادره از اصفهان بشماره ملي
 1282156055در سه دانگ مشاع از ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از
قطعه زمين پالک  305فرعي از اصلي  15190واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت
 131/10مترمربع .خريداري طي سند رسمي.
 -41راي شــماره  139760302027012272مــورخ  1397/12/14بخشــنده افيون
زاده تلواژگاني فرزند عباســعلي بشماره شناســنامه  278صادره از اصفهان بشماره ملي
 1287473962در سه دانگ مشاع از ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از
قطعه زمين پالک  305فرعي از اصلي  15190واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت
 131/10مترمربع .خريداري طي سند رسمي.
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 -42راي شــماره  139760302027012278مــورخ  1397/12/14فاطمــه صغري
محمدي کمال آبادي فرزند ميرزا حسين بشماره شناسنامه  38صادره از اصفهان بشماره
ملي  5649792798در سه دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي
از قطعه زمين پالک  13074واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  135/51مترمربع.
خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي سلطان فروغی .
 -43راي شماره  139760302027012282مورخ  1397/12/14عباسعلي حيدري فرزند
حسين بشماره شناســنامه  15صادره از جرقويه عليا بشماره ملي  5649770123در سه
دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 13074
واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  135/51مترمربع .خريداري مع الواسطه بصورت
عادي از مالک رسمي سلطان فروغی .
 -44راي شــماره  139760302027012603مــورخ  1397/12/15رضا خداداديان
زغماري فرزند عباس بشماره شناسنامه  2صادره از اصفهان بشماره ملي 1291833511
در ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک  615فرعي از اصلي
 7897واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  207/73مترمربع .خريداري مع الواسطه
بصورت عادي از مالک رسمي محمد کریم پزوه .
 -45راي شــماره  139760302027012608مــورخ  1397/12/15علی فتحی فرزند
اکبر بشماره شناسنامه  1490صادره از اصفهان بشماره ملي  1284954341در ششدانگ
يکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک  1459فرعي از اصلي 15190
واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  29/32مترمربع .خريداري طي سند رسمي.
 -46راي شــماره  139760302027012609مــورخ  1397/12/15حســین اکبری
خوراسگانی فرزند اســمعیل بشماره شناســنامه  35480صادره از اصفهان بشماره ملي
 1282282212در ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک
 6057واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  376مترمربع .خريداري طي سند رسمي.
 -47راي شماره  139760302027012610مورخ  1397/12/15سيداصغر طباطبائي
پيكاني فرزند ســید جواد بشماره شناســنامه  3025صادره از جرقویه سفلی بشماره ملي
 5649203180در ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک
 305فرعي از اصلي  15190واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مســاحت  200مترمربع.
خريداري طي سند رسمي.
 -48راي شــماره  139760302027012611مورخ  1397/12/15محمدعلي اكبري
خوراســگاني فرزند نادعلی بشــماره شناســنامه  7596صادره از اصفهان بشماره ملي
 1283777754در ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک
 6057واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مســاحت  383/35مترمربع .خريداري طي سند
رسمي.
 -49راي شــماره  139760302027012833مورخ  1397/12/16سيد هادي حسيني
فرزند سيد حسين بشماره شناسنامه  63صادره از اصفهان بشماره ملي  1291364382در
ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک  10103واقع در بخش
 5ثبت اصفهان به مساحت  162/67مترمربع .خريداري طي سند رسمي.
 -50راي شماره  139860302027000025مورخ  1398/01/07اصغر بزرگیان فرزند
محمدعلي بشماره شناسنامه  56689صادره از اصفهان بشماره ملي  1281663913در
ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک  1727فرعي از اصلي
 15190واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  119/30مترمربع .خريداري طي سند
رسمي.
 -51راي شماره  139860302027000026مورخ  1398/01/07روح اله باقری کیچی
فرزند عباس بشماره شناسنامه  4339صادره از اصفهان بشماره ملي  1287159311در
ششدانگ يکباب کارگاه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک  1واقع در بخش 18
ثبت اصفهان به مساحت  240مترمربع .خريداري طي سند رسمي.
 -52راي شماره  139860302027000043مورخ  1398/01/10احمد ناظمي هرندي
فرزند قاسم بشماره شناسنامه  137صادره از هرند بشماره ملي  5659699103در ششدانگ
يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک  1واقع در بخش  18ثبت اصفهان
به مساحت  194/2مترمربع .خريداري طي سند رسمي.
 -53راي شــماره  139860302027000046مورخ  1398/01/10حسین امینی فرزند
تقی بشماره شناسنامه  369صادره از اصفهان بشماره ملي  1291461604در ششدانگ
يکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پــاک  7897واقع در بخش  5ثبت
اصفهان به مســاحت  175/23مترمربع .خريداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک
رسمي یداله امینی .
 -54راي شــماره  139860302027000066مورخ  1398/01/10رشــیده چنگیزی
محمدی فرزند رضا بشماره شناسنامه  214صادره از نائين بشماره ملي  1249459575در
ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک  11816واقع در بخش
 5ثبت اصفهان به مساحت  116مترمربع .خريداري طي سند رسمي.
 -55راي شماره  139860302027000068مورخ  1398/01/10عليرضا كاظم فر فرزند
حميد بشماره شناسنامه  -صادره از اصفهان بشــماره ملي  1270950290در ششدانگ
يکباب خانه باغ احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پالک  31فرعي از اصلي  2واقع
در بخش  18ثبت اصفهان به مساحت  2918/43مترمربع .خريداري طي سند رسمي.
 -56راي شماره  139860302027000070مورخ  1398/01/10جواد وفائی دهاقانی
فرزند علي بشماره شناســنامه  11647صادره از اصفهان بشماره ملي  1292645024در
ششدانگ يکباب کارگاه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک  22واقع در بخش 18
ثبت اصفهان به مساحت  861/65مترمربع .خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک
رسمي محمد علی گلستانی فر فرزند عبدالرحمن.
 -57راي شماره  139860302027000080مورخ  1398/01/11عباس نوجوکی فرزند
حسين بشماره شناسنامه  3صادره از نائين بشماره ملي  1249710928در چهار دانگ مشاع
از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پالک  12594واقع در
بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  146/92مترمربع .خريداري طي سند رسمي.
 -58راي شــماره  139860302027000081مورخ  1398/01/11آمنه نوجوكي فرزند
براتعلي بشماره شناسنامه  3صادره از نائين بشماره ملي  1249749867در دو دانگ مشاع از
ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک  12594واقع در بخش 5
ثبت اصفهان به مساحت  146/92مترمربع .خريداري طي سند رسمي.
 -59راي شماره  139860302027000082مورخ  1398/01/11سعید جعفر آقائی فرزند
مصطفي بشماره شناسنامه  -صادره از اصفهان بشماره ملي  1270847694در سه دانگ
مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک  1785فرعي
از اصلي  15190واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  239/75مترمربع .خريداري
طي سند رسمي.
 -60راي شــماره  139860302027000084مــورخ  1398/01/11بهروز جعفرآقائي
فرزند مصطفي بشماره شناســنامه  8828صادره از اصفهان بشماره ملي 1293310948
در سه دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک
 1785فرعي از اصلي  15190واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  239/75مترمربع.
خريداري طي سند رسمي.
 -61راي شــماره  139860302027000148مــورخ  1398/01/17مليحــه همتي
طالخونچه فرزند نصرت اله بشــماره شناســنامه  4000صادره از اصفهان بشماره ملي
 1292568488در سه دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه به مساحت  104/86مترمربع
قسمتي از پالک شــماره 6293فرعي از  15190اصلي به مساحت  40مترمربع و 3753
فرعي از  15190اصلي به مساحت  64/86مترمربع واقع در بخش  5ثبت اسناد و امالک
شرق اصفهان  .خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي حسن عبدالهی .
 -62راي شماره  139860302027000149مورخ  1398/01/17معصومه عليمرادي
فرزند رضا بشماره شناسنامه  474صادره از تهران بشماره ملي  0045201609در سه دانگ
مشاع از ششدانگ يکباب خانه به مساحت  104/86مترمربع قسمتي از پالک شماره6293
فرعي از  15190اصلي به مساحت  40مترمربع و  3753فرعي از  15190اصلي به مساحت
 64/86مترمربع واقع در بخش  5ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان  .خريداري مع الواسطه
بصورت عادي از مالک رسمي حسن عبدالهی .
 -63راي شــماره  139860302027000178مــورخ  1398/01/18هــادي كريمي
فرزند ولي اله بشماره شناســنامه  1922صادره از اصفهان بشماره ملي 1288125828
در ششــدانگ يکباب درمانگاه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پالک  3فرعي از
اصلي  6009واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مســاحت  1709/40مترمربع .خريداري
طي سند رسمي.
 -64راي شــماره  139860302027000179مورخ  1398/01/18حســين محسني
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پوراژيه فرزند آيت اله بشماره شناسنامه  25صادره از اژيه بشماره ملي  5659797725در
ششدانگ يکباب انبار احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک  15واقع در بخش 18
ثبت اصفهان به مساحت  1044/30مترمربع .خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک
رسمي محمدعلی نجاریان و حسین نجاریان فرزند عباس.
 -65راي شــماره  139860302027000186مورخ  1398/01/18شــهربانو موسوی
فرزند سيدرضا بشماره شناسنامه  609صادره از فریدونشهر بشماره ملي  1129389200در
ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک  39واقع در بخش 18
ثبت اصفهان به مساحت  97/59مترمربع .خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک
رسمي میرزا محمد برادران توتونچی فرزند میرزاحسین .
 -66راي شماره  139860302027000322مورخ  1398/01/20حسن کرمی کجانی
فرزند جليل بشماره شناسنامه  13صادره از نائين بشماره ملي  1249813158در ششدانگ
يکباب کارگاه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پالک  1واقــع در بخش  18ثبت
اصفهان به مساحت  80/75مترمربع .خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي
سید حسین میر اسماعیلی فرزند سید جعفر.
 -67راي شــماره  139860302027000372مــورخ  1398/01/20حســین علیزاده
کردآبادی فرزند حســنعلي بشــماره شناســنامه  2صــادره از اصفهان بشــماره ملي
 1291335382در ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک
 125فرعي از اصلي  10353واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  116/33مترمربع.
خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي شعبان قربانیان .
 -68راي شماره  139860302027000381مورخ  1398/01/21احمد اعتباری پور فرزند
علي بشماره شناسنامه  9424صادره از اصفهان بشماره ملي  1283796112در ششدانگ
يکباب انبار احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پالک  15234واقع در بخش  5ثبت
اصفهان به مساحت  350/36مترمربع .خريداري طي سند رسمي.
 -69راي شماره  139860302027000384مورخ  1398/01/21محمد شيروي فرزند
يداله بشماره شناسنامه  2936صادره از اصفهان بشماره ملي  1287004581در ششدانگ
يکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پالک  19واقــع در بخش  18ثبت
اصفهان به مساحت  60/93مترمربع .خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي
حسن دردشتی فرزند سید محمد حسین.
 -70راي شــماره  139860302027000402مورخ  1398/01/21عباســعلي حبيبي
خوراســگاني فرزند محمد بشــماره شناســنامه  135صادره از اصفهان بشــماره ملي
 1291344233در ششدانگ يکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک
 27فرعي از اصلي  15316واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  229/05مترمربع.
خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي سید محمد قریشی.
 -71راي شماره  139860302027000410مورخ  1398/01/22محمد علی علي آبادي
فرزند عبدالحسين بشماره شناسنامه  6صادره از شهرضا بشماره ملي  5129823613در
چهار دانگ مشاع از ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک
 1واقع در بخش  18ثبت اصفهان به مساحت  200مترمربع .خريداري طي سند رسمي.
 -72راي شــماره  139860302027000413مورخ  1398/01/22زهرا رمضانی فرزند
محمد علي بشماره شناسنامه  1451صادره از اصفهان بشماره ملي  1287955320در دو
دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک  1واقع
در بخش  18ثبت اصفهان به مساحت  200مترمربع .خريداري طي سند رسمي.
 -73راي شماره  139860302027000429مورخ  1398/01/24پروین فخري ميرآبادي
فرزند اسفنديار بشماره شناسنامه  804صادره از اصفهان بشماره ملي  1287992366در
ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک  280فرعي از اصلي
 15201واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  161/80مترمربع .خريداري طي سند
رسمي.
 -74راي شــماره  139860302027000484مورخ  1398/01/24الهام کشانی فرزند
مصطفي بشماره شناســنامه  2869صادره از اصفهان بشــماره ملي  1287196349در
ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پــاک  3126فرعي از
اصلي  15190واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مســاحت  148/05مترمربع .خريداري
طي سند رسمي.
 -75راي شماره  139860302027000551مورخ  1398/01/25مهدی رئیسی فرزند
محمد بشماره شناسنامه  3533صادره از اصفهان بشماره ملي  1287151361در ششدانگ
يکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک  118فرعي از اصلي 15234
واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  600/73مترمربع .خريداري طي سند رسمي.
 -76راي شــماره  139860302027000571مورخ  1398/01/26فاطمه کیانی ابری
فرزند سلطان محمود بشماره شناسنامه  20صادره از اصفهان بشماره ملي 1291318526
در ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پالک  12715واقع در
بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  156/85مترمربع .خريداري مع الواسطه بصورت عادي
از مالک رسمي علیرضا زارعی ابری.
 -77راي شــماره  139860302027001089مورخ  1398/02/04رضا بیاتی کمیتکی
فرزند عيسي بشماره شناسنامه  7صادره از تیران و کرون بشماره ملي  5759729136در
ششدانگ يکباب خانه قسمتي از پالک شماره 10453فرعي از  15190اصلی مجزی شده
از  1959فرعی واقع در بخش  5ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان به مساحت 138/81
مترمربع .خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي رحیم زارع .
 -78راي اصالحی شماره  139760302027012052مورخ  1397/12/09محمدعلي
پورسخي فرزند مشهدي رضا بشماره شناســنامه  23892صادره از اصفهان بشماره ملي
 1282166141در ســه و نيم دانگ يکباب یک قطعه زمین مزروعی و ساختمان متصله
احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پــاک  41واقع در بخــش  18ثبت اصفهان به
مساحت  139292/12مترمربع .خريداري طي ســند رسمی صحیح می باشد که در رای
شماره 139760302027002452مورخ  1397/03/05به اشتباه ثبت شده بود
 -79راي اصالحی شــماره  139760302027012053مــورخ  1397/12/09مهين
حاج كاظميان فرزند مصطفي بشماره شناســنامه  50272صادره از اصفهان بشماره ملي
 1281599794در دو و نيم دانگ يکباب یک قطعه زمین مزروعی و ســاختمان متصله
احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک  41واقع در بخش  18ثبت اصفهان به مساحت
 139292/12مترمربع .خريداري طي ســند رسمي صحیح می باشــد که در رای شماره
 139760302027002444مورخ  1397/03/05به اشتباه ثبت شده بود.
 -80راي اصالحی شماره  139860302027001109مورخ  1398/02/07محمدعلي
پورسخي فرزند مشهدي رضا بشماره شناســنامه  23892صادره از اصفهان بشماره ملي
 1282166141در ششدانگ يکباب واحد گاوداری شیری احداثي بر روي قسمتي از قطعه
زمين پالک  41واقع در بخش  18ثبت اصفهان به مساحت  10373/24مترمربع .خريداري
طي سند رسمي صحیح می باشد که در رای شــماره  139760302027002888مورخ
 1397/03/17به اشتباه ثبت شده بود.
 -81راي اصالحی شماره  139760302027008036مورخ  1397/08/30محمدعلي
پورسخي فرزند مشهدي رضا بشماره شناســنامه  23892صادره از اصفهان بشماره ملي
 1282166141در ششدانگ يکباب قطعه زمین مزروعی احداثي بر روي قسمتي از قطعه
زمين پالک  41واقع در بخش  18ثبت اصفهان به مساحت  96326/50مترمربع .خريداري
طي سند رسمي صحیح می باشد که در رای شــماره  139760302027001980مورخ
 1397/02/25به اشتباه ثبت شده بود.
 -82راي اصالحی شماره  139760302027008033مورخ  1397/08/30محمدعلي
پورسخي فرزند مشهدي رضا بشماره شناســنامه  23892صادره از اصفهان بشماره ملي
 1282166141در ششدانگ يکباب قطعه زمین کشــاورزی احداثي بر روي قسمتي از
قطعه زمين پالک  41واقع در بخش  18ثبت اصفهان به مساحت  177518/27مترمربع.
خريداري طي سند رسمي صحیح می باشد که در رای شماره 139760302027001982
مورخ  1397/02/25به اشتباه ثبت شده بود.
 -83راي اصالحی شماره  139760302027012158مورخ  1397/12/12رضا شجاعی
فرزند علي بشــماره شناســنامه  24صادره از اصفهان بشــماره ملي  1291360999در
ششدانگ يکباب انبار مواد غذایی احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک  15فرعي
از اصلي  12953واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  354/90مترمربع .خريداري
مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي علی محمد آزما صحیح است که در رای شماره
 139760302027007409مورخ  1397/08/12به اشتباه ثبت شده بود.
تاريخ انتشار نوبت اول1398/02/11 :
تاريخ انتشار نوبت دوم1398/02/26 :
م الف 451441 :مهدی شبان رییس منطقه ثبت اسناد وامالک شرق اصفهان

پیامبر اکرم (صلی ا ...علیه و آله):
در وصف مومن :بسيار محتاط است و كم لغزش ،
رفتارش مودبانه است.

روزنامه فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و ورزشی
صاحب امتیاز :شرکت توسعه رسانه برتر زایندهرود مدیرمسئول :محمدرضا شواخیزواره جانشین مدیرمسئول :بهمن زینالدین
نشانی :اصفهان ،خیابان ارتش ،جنب پل حسین آباد ،ساختمان  ،119واحد 3
چاپخانه :آینده

رتبه 4 :ضریب کیفی روزنامه33 :

تلفن 031-36284167-8 :فکس36284166 :

آدرس :ابتدای جاده حبیبآباد -روبهروی شهرک امام حسین (ع)

چهارشنبه  11اردیبهشت  25 | 1398شعبان  1440شماره  8 | 2685صفحه قیمت 1000 :تومان
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کهنترین اثر پای انسان

لگوی جدید برای کودکان نابینا

یک اثر پای  15هزار و  600ســاله در جنوب شــیلی کشف شــده است که
دانشمندان بر این باورند احتماال قدیمیترین اثر پای کشف شده از انسان در
قاره آمریکا باشد .نخستین بار این رد پا در سال  2010توسط یک دانشجوی اهل
شیلی پیدا شد .با پیدا شدن این اثر ،دانشمندان سالها روی این موضوع که این
رد پا مربوط به انسان است یا به گونه خاص حیوانی تعلق دارد و همچنین تخمین
عمر فسیل ،تحقیق کردند« .کارن مورنو» ،سرپرست این تحقیقات میگوید:
«به تدریج در آمریکای جنوبی ،در حال پیدا کردن مناطقی هستیم که اسنادی
مبنی بر حضور بشر در آنها وجود دارد؛ اما این مورد از قدیمیترین آنهاست».

شــرکت اســباببازی «لگو» قطعات جدید لگوی خود را با هدف کمک
به کودکان نابینا و کمبینا به منظور یادگیــری بهتر «خط بریل» تولید
میکند .این قطعات هم دارای برجستگی حروف خط بریل برای نابینایان
و هم دارای حرف و عدد مخصوص برای افراد عادی اســت که بتوانند آن
را به راحتی بخوانند .به گفته «جان گودوین» مدیر عامل این شــرکت،
کودکان نابینا هم به اندازه افراد عادی نیاز به کشــف جهان و اجتماع از
طریق بازی دارند؛ اما بیشتر آنها به دلیل برخی محدودیتهای جسمی
دچار انزوا میشوند.

کپسول آب به جای بطری پالستیکی
ماراتن بزرگ در لندن با حدود  41هزار دونده ،اولین مسابقهای بود که در آن
با هدف حفظ محیط زیست ،بهجای بطریهای پالستیکی آب ،هر دونده با
کپسولهای خوراکی و بازیافتشونده آب پذیرایی شد .این کپسولهای پر
شده از آب ،پوششی ارگانیک از جنس یک نوع جلبک دریایی دارد که عالوه
بر آب داخل آن ،پوشــش آن نیز خوردنی است .این کپسولها اگر مصرف
نشود در مدت  6هفته بازیافت میشود ،درحالی که بطریهای پالستیکی
در طول بیش از  450سال تجزیه میشوند.

عکس روز
دوخط کتاب

چرا همه کارهایمان
را نیمــه کاره رهــا
میکنیم؟
علــت اینکــه دنیــا در حال
حاضــر بــه چنیــن وضــع
اسفناکی افتاده این است
که همه کارشان را نیمه
کاره انجــام میدهنــد،
افکارشــان را نیمه کاره

بیان میکننــد و گناهکار
بــودن یــا پرهیــزگار
بودنشــان هم نیمه کاره
اســت .ای بابا! تا آخر برو و
محکم بکوب و نترس که
موفق خواهی شد.
«زوربای یونانی»
نیکوس کازانتزاکیس

اینستاگردی

شرایط دشوار
تدریس در میان
عشایر خراسان
شمالی
عشایر خراسان شمالی
در قالب  ۵هزار خانوار با
جمعیتی بالغبر  ۳۰هزار
نفر هستند که تعلیم و
تربیت فرزندان آنان با
تمام ســختیهایش در
نقاط دوردست خراسان
شــمالی توسط معلمان
سختکوش این استان
در حال انجام است.

وبگردی

تولد «آتیال پسیانی» در کنار دخترش

ستاره پســیانی با انتشار
ایــن عکــس نوشــت:
بزرگ مرد مــن تولدت
مبا ر ک  #آ تیــا _
پسیا نی  #ســتا ر ه _
پسیانی

«صبا راد» آماده کار سخت
صبا راد با انتشــار این عکس نوشــت:
بیا زندگی کنیم ،خورشــید روزی دو
بار طلوع نمیکند ،مــا هم دوبار به دنیا
نمیآییــم ،هر چــه زودتربــه آنچه از
زندگیات باقی مانده بچسب« ...آنتوان
چخوف»
زندگیتون چطوره رفقا؟ از خودم براتون
بگم به شدددددت درگیر کارم قصد دارم
تا مهر و آبان ســخت کار کنم و به همه
برنامهها و کارام برسم .حقیقتش اینه که
عاشق کار و فعالیتم .راستش خسته هم
میشم خیلی ولی فعال بودن رو به تنبلی
و بخور و بخواب ترجیح میدم .بزن دست قشنگه رو ،از خداوند برای همه
خیر و دلخوشی آرزو دارم.

متن پوریا پورسرخ برای
آقای کارگردان جنتلمن
پوریا پورســرخ با انتشار این
عکــس نوشــت :دیدنتونــم
خودش درســه چه برسه به
اینکه تو فیلمتون بازی کنم....
استاد...جنتلمن...بزرگ

ترسناکترین پلهای جهان()2
در میان پل های فراوانی که در جهان وجود دارند ،تعدادی از آنها به قدری عجیب و ترسناکند که هیچ کس جرات پا گذاشتن روی آنها را ندارد.
در ادامه با ما همراه باشید تا به معرفی تعدادی از ترسناکترین پلهای ساخته شده در جهان بپردازیم.
 -۴پل (Millau Viaductفرانســه) :این پل بلندترین پل در جهان به شــمار می رود که در جنوب فرانسه واقع شده است.
طول کلی این پل  ۲۴۶۰متر اســت و ماکزیمم ارتفاع آن در بخشهایی به عدد سرســام آور  ۳۴۳متر میرسد .هزینه احداث این
پروژه  ۴۴۵میلیون دالر بوده و یکی از تاثیرگذارترین دســتاوردهای مهندسی در جهان اســت .مرتفعترین نقطه این پل  ۱۹متر از
برج ایفل بلندتر اســت! به همین خاطر هوا مه گرفته بوده و حس رانندگی در ابرها به کســانی که در حال عبور از این پل هستند،
دست میدهد.
 -۵پل (U Beinمیانمار) :این پل یکی از قدیمیترین و طوالنیترین پلهای چوبی در جهان محســوب می شــود .داستانهای
زیادی درباره آن وجود دارد و در سال  ۱۸۵۰از چوبهایی که از کاخ سلطنتی قدیمی میانمار آورده شد ،ساخته شده است .با طول
 ۱۲۰۹متری ،این پل از روی دریاچه  Taungthamanکشیده شده است و در جوالی و آگوست که سطح آب دریاچه در باالترین
سطح خود است ،بازدیدکنندگان بسیاری را به خود جذب می کند .متاسفانه امروزه  ۱۰۸۶پایه این پل کامال قدیمی و پوسیده شده
است .حتی تعدادی از این پایهها کامال از جا کنده شدهاند .آیا ریسک راه رفتن روی این پل را قبول میکنید؟
 -۶پل (Hongyagu Glassچین) :اگر از طرفداران سرگرمیهای مهیج و دلهره آور هســتید ،باید این پل را به لیست سفر
بعدی خود اضافه کنید .بزرگترین و طوالنیترین پل شیشهای جهان در ســال  ۲۰۱۷افتتاح شد و بر فراز درهای زیبا احداث شده
است .طول این پل حدود  ۴۸۸متر و ارتفاع آن  ۲۱۳متر است و سطح آن با  ۱۰۷۷پنل شیشهای ساخته شده است!این بدین معنی
است که سطح عبور آن شفاف اســت و میتوانید به راحتی تصور کنید که روی هوا راه میروید! این پل افکتهای جذاب و خاصی
هم دارد!

کتاب

خبر
تولید مجموعه تلویزیونی
«سالم بر ابراهیم» با مشارکت مردم
سینا معتضدی ،مدیرکل تولیدات رسانهای بسیج سازمان صداوسیما
درباره تولید و ساخت سریال «سالم بر ابراهیم» که برگرفته از زندگی
و شخصیت شهید ابراهیم هادی است ،گفت :این سریال هنوز در
مرحله نگارش است و تا زمانی که متن کامل و قابل قبولی در دست
نداشته باشیم ،نمیتوانیم ســریال را کلید بزنیم .وی درباره قبول
کمکهای مردمی در تولید این سریال نیز بیان داشت :حمایت و
کمکهای مردمی در دســتور کار ما نبوده؛ اما از آنجایی که بسیج
صداوسیما به دلیل هزینههای سریالسازی ساالنه دو سریال کار
میکند ،در محدودیت هستیم و اگر بخواهیم عالوه بر این دو سریال،
کار جدیدی نیز در دستور تولید قرار دهیم با کمکهای مردمی بهتر
و با سرعت بیشتری به نتیجه میرسد و قطعا استقبال خواهیم کرد.
معتضدی ،با اشاره به منابعی که برای نگارش این سریال استفاده
شده است ،بیان داشت :عالوه بر کتاب «سالم بر ابراهیم» روی منابع
دیگری مثــل گفتوگو با خانواده این شــهید بزرگوار و همچنین
تحقیق و مطالعه درباره زندگی وی متمرکز شدیم .موضوع ساخت
سریال «شهید ابراهیم هادی» یکی از سوژههای ثبت شده در سامانه
فارس من با عنوان «ساخت سریال زندگی شهید ابراهیم هادی از
کتاب سالم بر ابراهیم» است.

یادداشت
روشهایی برای افزایش خالقیت کودکان ()2
رزیتا پورسینا
کودکان ،نوآورانی طبیعی با تخیالت قوی هســتند .خالقیت،
فواید ذهنی ،عاطفی و حتی ســامتی بسیاری دارد .تخیالت
کودکان در مقابله بــا درد به آنها کمــک میکند .خالقیت به
کودکان کمک میکند تا مطمئنتر باشند ،مهارتهای اجتماعی
را پرورش دهند و بهتر یاد بگیرنــد .درادامه با راهکارهایی که
میتواند خالقیت را افزایش دهد آشنا میشوید:
 .۷از مدیریت و کنترل برای افزایش خالقیت کودکان
خودداری کنید
به گفته مایک النزا نویســنده کتاب «زمین بازی :اطراف خانه
خود را به مکانی برای بازی تبدیل کنید» ،وقتی کودکان آزادانه
بازی میکنند ،توانایی درونی شگفت انگیزی برای خالق شدن
دارند و متاســفانه مراقبت خیلی زیاد والدین مانع این توانایی
درونی میشود .بنابراین از نظر او بهتر است که بفهمیم چگونه
میتوانیم خالقیت کــودکان را بدون کنتــرل و مدیریت آن،
تسهیل کنیم.
النزا و همسرش زمانی که سه پسرشان در حال بازی هستند،
مدام باالی سر آنها نمیروند و همچنین آنها را درفعالیتهای
زیاد ثبت نام نمیکنند .به تازگی بزرگترین پسر النزا ،یک بازی
پیچیده با تیله ابداع کرده اســت که قوانین خاص خود را دارد
(آنگونه که النزا میگوی ،واقعا بازی را نمیفهمد) .او قوانین
را طوری ساخته است که برادر کوچکترش نیز بتواند یک بار
برنده شود و بازی ادامه پیدا کند.
کودکان از آزادانه بازی کردن چیزهــای زیادی یاد میگیرند.
النزا به نوشــته «پیاژه» اشــاره میکند که کــودکان چگونه
احساسات اخالقی و منطق را از طریق تیله بازی آزادانه پرورش
میدهند.
او همچنین به کار الیســون گوپنیک به نام کودک فلســفی
اشاره میکند که نحوه عملکرد مغز کودک را توضیح میدهد.
گوپنیک تاکید میکند که کودکان ،دانشمندان تجربی متولد
میشوند و با امتحان کردن چیزها و دستکاری آنها ،به اطالعات
زیادی دست پیدا میکنند .آزادی بیشــتر به کودکان کمک
میکند تا حل مسئله را یاد گرفته و روشهای مخصوص خود
را خلق کنند.
 .۸به کودکان کمک کنید که خواستههای خود را دنبال
کنند
به عالیق کودکان خــود توجه کرده و مــواد و فعالیتها را در
دسترس آنها قرار دهید .پسر بزرگ النزا عالقه خاصی به زمین
شناســی دارد؛ بنابراین النزا کتابی در این زمینه و چند نمونه
سنگ برای او خریده است.
 .۹به خالقیت خود نیز زمان دهید
«رزنیک» میگوید چون کــودکان از نگاه کردن به والدین یاد
میگیرند ،شما نیز خالق باشید .زمانی که کودک دارد نقاشی
میکشد یا چیزی میسازد یا رنگ میکند ،به او ملحق شوید .او
میگوید یک دختربچه از والدین خود خواست تا در ساخت یک
جنگل هنری در اتاق پذیرایی بــه او کمک کنند .مادر در ابتدا
تردید داشت؛ اما این کار به خانواد کمک کرد که به هم نزدیک
شده و اوقات خوشی بگذرانند.

دیدگاه
نخل و نارنج

کتاب «نخل و نارنج» نوشته وحید یامینپور درباره زندگی و زمانه
شیخ مرتضی انصاری توسط انتشــارات کتاب جمکران منتشر و
راهی بازار نشر شده است .اثرگذاری شیخ مرتضی انصاری بر جریان
فقه شیعه مشهور است و تالش مثالزدنی و ستودنی او در تربیت
شاگردانی که ساختار علمی دین را قوت بخشیدند و شاگردان آنها
بعدها دنیا را تکان دادند بر همه مشخص است؛ شاگردانی که این
عالم تربیت کرد ،پرچمدار مبارزات سیاسی تاریخسازی در خاورمیانه
شدند .بهعنوان نمونه میرزا محمدحسن شیرازی عهدهدار زعامت
دینی شــیعیان شد وتوانســت در برابر قرارداد اســتعماری عصر
ناصرالدین شــاه فتوای مهم تحریم تنباکو را صادر کند و مردم را
به مقاومت فرابخواند .پیروزی میرزای شــیرازی توانست راه را بر
جنبشهای بعدی فراهم کند و دیگر شاگردان شیخ انصاری در ربع
نخست قرن چهاردهم هجری توانستند نخستین انقالب  ۱۰۰ساله
اخیر را در منطقه خاورمیانه رهبری کنند .مکتب علمی و فقهی او
شاگردانی چون امام خمینی (ره) داشت که اولین حکومت دینی
در دوران غیبت کبری را بنا کردند .نویسنده کتاب «نخل و نارنج»
میگوید :شیخ مرتضی انصاری مرجع دوران شکست است؛ دورانی
که ایران در بدترین شرایط سیاسی ـ اجتماعی قاجار قرار داشت و
 ۲بار از روسها شکست خورده بود.

مردم ما غربزدگی را
با «جالل آل احمد» شناختند
نشست علمی «آل احمد ،روشنفکران و داستان غربزدگی» با
حضور محمد رجبی ،محمدرضا کائینی و محمدحسین دانایی
در پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشه اســامی برگزار شد .محمد
رجبی در این نشست با موضوع «سرمایه داری به مثابه تمامیت
غربزدگی» به ســخنرانی پرداخت .وی گفت :آل احمد ابعاد
مختلفی دارد .صاحب ســبک جدیدی در نثر فارســی است و
سبک مقاله نویسی را تغییر داد .دکتر براهنی هر وقت از جالل
یاد میکرد میگفت« :جالل پدر من و پدر نثر من است» .جالل
به عنوان داستان نویس و منتقد ادبی جایگاه مهمی دارد و نقد او
به نیما یوشیج و صادق هدایت شایان ذکر است .رجبی ادامه داد:
او به خاطر تعهدی که داشت مثل یک دیدبان نگران هر اتفاقی
بود که از دید او جامعه فرهنگی و سیاســی ما را دچار چالش
میکند .آل احمد به طور خاص مســئله غربزدگی را مطرح
کرد و غربزدگی ای که مردم ما شناختند ،غربزدگی به روایت
جالل است نه فردید .وی ادامه داد :جالل به نوعی مبارز سیاسی
بود بدون اینکه حزبی باشد.به تازگی روشنفکران به جالل حمله
میکنند و این به دلیل برداشــتهایی است که امروز در مورد
جالل صورت می گیرد.

