رفتارهای غیر متعارف دیپلماتهای خارجی
در کشور در حال افزایش است؛

خوشگذرانی با چراغ سبز
مصونیت

بسم ا ...الرحمن الرحیم

یکی از وزرای کابینه انگلیس به خاطر مصرف
مواد مخــدر در یک عروســی عذرخواهی
میکنــد ،دو دیپلمــات در یــک میهمانی
مختلط شبانه دستگیر میشوند ،سفارت...

اللهم و ّفر ّ
ب فیهِ
بإحضا ِر ال َمسائِلِ و َق ّر ِ
حظی فیهِ من النّوا ِفلِ وا ْک ِر ْمنی فیهِ ْ
ّ
وسیلتی َ
الحاح ال ُمل ِّحین.
بین الوسائل یا من ال یَ ْش َغ ُلهُ
الیک من ِ
ُ

خدایا! زیاد کن بهره مرا در آن از اقدام به مستحبات وگرامى دار در آن به حاضر
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کردن ویا داشتن مسائل ونزدیک گردان در آن وسیله ام به سویت از میـان
وسیله ها .اى آنکه سرگرمش نکند اصرار وسماجت اصرار کنندگان.
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سرمقاله

فراق حضرت روح ا ...سی ساله شد؛

سی سال بعد ...

زینب ذاکر

ظرفیتهای قانونی شهرداری
در اختیار گردشگری سالمت

اصفهان در جایگاه سوم دریافت بیشترین تسهیالت مسکن مهر قرار گرفت؛

هزینه برای هیچ
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معاون حفاظت و بهره برداری شرکت
آب منطقهای خبر داد:
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تداوم جریان آب زایندهرود
فعال تا پایان خرداد

عکس :ایرنا

سی سال از رفتنت گذشت؛ از نبودنت ،از تک تک روزها و ماهها و سالهایی که از پی هم آمدند و رفتند و بغض
نبودن و ندیدنت ،دست بردار گلوی بی تاب از فریاد ما نبود و نشد .فریاد بی صدای امتی خسته از روزگار بی
امام بودن و ماندن.هرچه فریاد داشتیم در این سالها بر سر «آمریکا» زدیم؛ اما  ...اما حضرتِ تا همیشه پدر! به
جایی رسیدیم که به دشمن نیازی نیست! خودمان دشمن همدیگر شدهایم و میشویم .انگار خواب و خیال
بوده آن روزها و ســالهایی که با خاطر خاطراتش عمری افتخار کردیم و سرمان را باال نگه داشتیم؛ همان
روزگاری که کافی بود شما اشاره کنید و ملت به صف شوند .ملت  ،هنوز هم خار به پای این مرزهای پرگهر
همیشه دوست داشتنی برود ،به صف میشوند .هنوز هم اینجا جوانانی داریم که جان میدهند و یک وجب
از خاک را به غریبهها نمیدهند .مدافعان حریم و حرم و وطن هنوز هم هستند تا سند عشق و غیرت نسلی
باشند که به «یاران خمینی» اقتدا کردند و درس پس میدهند؛ اما اخبار ناخوشایند هم کم نیست حضرت
نامردان به ظاهر مرد .از
روح ا !...شما که از آن باالها ،حتما میبینید .نفس وطن بریده از این حجم نامردی
ِ
دزدها و رانت خواران و مفسدین اخالقی و اقتصادی و ژن خوبها و آقازادههایی که حکم مرگ مردم را به جرم
«نداری» صادر میکنند! و پدرانشان جای مهر بر پیشانی و تسبیح به دست ،از
آرمانهای شما برایمان می گویند! س ِر رهبرمان سالمت اما رهبری هم
گالیه مندند .خودشان گالیه مندند از همین آقایانی که تیشه به ریشه
همه آن باورهای مقدسی زدند و میزنند که به خاطرش خون دادیم،
جان دادیم ،شهید دادیم .اصال انقالب کردیم.گفتند «مردم گالیه مندند».
رسیدگی کنید؛ اما گالیههای مردم در البه الی خوشیها و اشرافی گری
ها و بخوربخورهای برخی آقایان گم شــده است!جایتان عجیب خالی
است .سی سال گذشت و صدایتان هنوز در گوشمان است« :روزی که
مسئوالن خوی کاخ نشینی پیدا کنند باید فاتحه کشور را بخوانیم».رهبر
انقالب گفته بودند« :اگر ملــت به آرمانهای
امام(ره) پشــت کند سیلی خواهد
خورد ».صورتمان از سیلی آنها که
عکس شما را به قاب دیوار اتاق کارشان
نصب کردند و عکس شما عمل کردند ،سرخ
است اما سرمان هنوز باالست .پای درخت آرزوهایی که
برای ملت و امت کاشــتید ،میمانیم تا روزی که بارور
شده و پیچکهای فساد از آن قطع شود.

شهردار اصفهان تاکید کرد:
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در راستای افزایش کیفیت زندگی شهری؛

شاخصهای ارتقای زندگی
در محالت اصفهان مورد
ارزیابی قرار میگیرد

استاندار در آیین تکریم و معارفه فرماندار جدید اصفهان:

باید تالش کنیم شرمنده خون شهدا نشویم

6

آیین معارفه فرماندار جدید اصفهان بعــد از ظهر دیروز با حضور
استاندار و جمعی از مسئوالن برگزار شد تا رسما حسین سیستانی
 63ساله رسما بر کرسی فرمانداری اصفهان تکیه زند.
استاندار اصفهان در این مراسم همدلی و همراهی را نیاز ضروری پیشبرد امور در
شرایط کنونی برشمرد و گفت  :باید به شهرستان اصفهان توجه ویژه ای شود و برای
تامین نیازها و رفع مشکالت موجود تالش کنیم تا شرمنده شهدا و مردم نشویم.
عباس رضایی افزود :مسائل آب و سایر مســایل کالن شهرستان ایجاب می کند،
فردی پخته ،با تجربه ،اصیل و شایسته در مسند فرمانداری قرار گیرد.وی اضافه کرد:
از دغدغه های مردم استان و شهرستان حل مشکل کشاورزان شرق اصفهان است.
استاندار اصفهان با اشاره به ضرورت بهره گیری از تجربیات افراد با مجرب ،بیان کرد:
از سوی دیگر شرایط روز کشور ایجاب می کند از نیروهای جوان و ارزشمند استفاده
شود.رضایی اظهارداشت :از مدیران خواسته ام در کنار خود از جوانان استفاده کنند
زیرا در این استان کمتر کادرسازی شد و این یکی از مشکالت ماست.وی ادامه داد:
حسین سیســتانی از چهرهای موفق و دارای سابقه فرمانداری در شهرستان های
خمینی شهر ،نجف آباد ،کاشان ،شــهرضا و چهار سال معاونت استاندری در زمان
اســتانداری آقای زرگرپور بوده اند.اســتاندار اصفهان همچنین از زحمات آقایان
امیری و رضوانی سرپرســت فرمانداری و فرماندار سابق اصفهان تقدیر کرد.وی با
اشاره به خطیر بودن وظایف فرمانداری گفت :از اقای سیستانی خواسته ام با توجه به
خطیر بودن مسوولیت فرمانداری با تمرکز بیشتر در این سمت حضور داشته باشند.
رضایی گفت :به گفته نهج البالغه امنیت ،عدل و انصاف و آسایش سه خواسته مردم
از والی است و یکی از مهمترین اقدامات برای توشه آخرت رفع نیاز مردم است.وی
تاکید کرد :همه مسووالن باید جوانمرد باشند زیرا جوانمرد کسی است که همه را
با هر گرایش خانواده خود می داند ،بین شــکم مردم و دین مردم فرق نمی گذارد،
نگاه او پاک است و نمک خورده نمکدان نمی شکند.استاندار اصفهان تاکید کرد:

مسوولیت ها برای ما بسیار سنگین است و میزهای محاکمه بیشتری در آخرت قرار
برای ما وجود دارد.وی ادامه داد :باید تالش کنیم شرمنده خون شهدا و مردمی که
با سختی در این شرایط تحریم های ناجوانمردانه با سیلی صورت های خود را سرخ
نگاه داشته اند ،نشویم.
به امور جوانان و بانوان را در دستور کار داریم
حسین سیســتانی نیز در این مراســم گفت :با وجود تمام مشکالت ،آنچه مسلم
است این است که مردم به نظام و انقالب دلبستگی دارند که این امر در روز قدس و
راهپیمایی باشکوه این روز در سراسر کشور به اثبات رسید .وی با بیان اینکه همیشه
اصفهان در جهان سرآمد بوده اســت ،گفت :اصفهان شهر انقالب ،ایثار ،شهادت و
فداکاری در زمان جنگ بوده است و در طول تاریخ این شهر همچون ستاره درخشیده
است .امیدواریم همیشه بتوانیم خدمتگزار صدیق برای مردم باشیم .سیستانی افزود:
بنده به عنوان یک انســان وظیفه خود میدانم به کرامت انسانها احترام بگذارم و
در ســمت محوله به عنوان فرماندار ،ســعی خواهم کرد این مهم را رعایت کنم و
خدمتگزاری صدیق برای مردم شهید پرور اصفهان باشم .وی با بیان اینکه امسال
سال پر اهمیتی است ،تصریح کرد :هم اکنون مشکالت اقتصادی وجود دارد ،اما با
همکاری و همدلی مردم و مسئوالن این مشکالت قابل حل است .همچنین انتخابات
مجلس شورای اسالمی را در پیش داریم که در برگزاری این انتخابات ،یاری همه
مردم و مسئوالن را خواستارم تا بتوانیم امین آرا مردم باشیم .فرماندار اصفهان گفت:
یکی از برنامههای مهم بنده ،ایجاد اشتغال در شهر اصفهان و توجه به امور جوانان و
بانوان است که بدون شک سعی می کنیم در برخی پستها از نیروهای جوان و خانم
بهره ببریم.سیستانی خاطرنشان کرد :شهرداریها در جلب و تامین رضایت عمومی،
نقش مهمی بر عهده دارند که امیدواریم با کمک شهرداری اصفهان ،شاهد تحوالت
چشم گیری در عرصههای گوناگون باشم.در پایان این مراسم  ،حسین سیستانی به
عنوان فرماندار جدید اصفهان معرفی و منصوب و از خدمات احمد رضوانی تقدیر شد.

*

خیابان چهارباغ عباسی جنب ایستگاه
مترو (انقالب)استخر هتل عالی قاپو
تلفن تماس:
۳۳۲۰۸۱۷۴ _ ۳۲۲۲۷۹۲۹

شروع کالس ها با انتخا ب شما

*

کارت های اشتراک تا  50درصد
تخفیف
کالس ورزش در آب و سینکرو
نایر و یوگا

*

طرف قرارداد با شرکت نفت و
زیبا موج نوین
آموزش عمومی و نیمه خصوصی
انواع ماساژ
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عکس روز

پمپئو ،میهمان ناخوانده همایش
محرمانه بیلدربرگ سوئیس
وزیر امور خارجه آمریکا در حالی برای شرکت در
نشستهای محرمانه با حضور میهمانان قدرتمند
و میلیاردرهایی از جهان ،وارد بیلدربرگ سوئیس
شد که نام او در لیست مدعوین قرار نداشت.

پیشنهاد سردبیر:

«آبه» با رهبر عالی ایران دیدار میکند
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جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران:

دشمن در منجالبی که برای خود ساخته ،در حال فرو رفتن است
جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران با تاکید بر اینکه دشمنیها علیه
کشور هر لحظه پیچیدهتر میشــود ،گفت :امروز انواع دشمنیهای
پیچیده که بصیرتهــای ویژه برای مقابله میخواهد بر کشــور ما
تحمیل میشود .سردار علی فدوی تصریح کرد :نطفه انقالب اسالمی
در ایران بسته شــد؛ اما این انقالب به یک محدوده جغرافیا محدود
نماند و همچنان که شــهدا نیز به یک جغرافیا و یک ملیت محدود

کافه سیاست

یکی از وزرای کابینه انگلیس به خاطر مصرف مواد
مخدر در یک عروســی عذرخواهــی میکند ،دو
دیپلمات در یک میهمانی مختلط شــبانه دستگیر
میشوند ،سفارت انگلیس عدهای سیاستمداران را
در سفارتش در تهران به افطاری دعوت میکند و...
اینها تنها بخشی از گاف های دیپلماتهای خارجی
طی هفتههای اخیر در تهران است .دیپلماتها در
ایران تقریبــا همه کار میکننــد! از ایران گردی و
عکاسی از اقوام ایرانی تا معاشــرت بی حد و حصر
با مردم عــادی و حتی شــرکت در میهمانیهای
آنچنانــی؛ موضوعی که به نظر میرســد کم کم از
کنترل خارج شود.
رفتارهای خــارج از عرف دیپلماتهــای اروپایی
در ایران مربوط به امروز و دیروز نیســت .حتی در
چندین مورد مانند رســوایی غیر اخالقی کارمند
ســفارت ســوئیس در ایران ،این کشــورها برای
عملهای نامتعــارف دیپلماتهای خود مجبور به
عذرخواهی از ایران شــدند .هر چند این روزها به
دلیل مدارای بیش از حد ایران و قلدری اروپاییها
دیگر حتــی از عذرخواهی هم خبری نیســت در
جدیدترین مورد از این رفتارها دو دیپلمات انگلیسی
و هلندی در پارتی با حضور دختران ایرانی در منطقه
ولنجک تهران دستگیر شدند؛مسئله ای که معاون
اول دســتگاه قضایی معتقد اســت دستهایی در
پشــت پرده جهت برگزاری این میهمانی توســط
دیپلماتها قرار دارد .چنــدی پیش یک دیپلمات
ژاپنی هم در یک میهمانی دستگیر شد .غالمحسین
محسنیاژهای ،سخنگوی قوه قضاییه درباره پارتی
شبانه سعادتآباد و دستگیری دیپلمات ژاپنی گفت:
شواهدی دال بر هدایت این میهمانیها در تهران و
برخی استانهای دیگر از جمله مازندران و خراسان
وجــود دارد و برخی با افرادی که از ســفارتخانه

زمان پیگیری لوایح
چهارگانه در مجمع تشخیص
یک عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام در
تشریح نحوه تصمیم گیری مجمع در مورد لوایح
چهار گانه گفت :این لوایح در دستور کار مجمع
قرار دارد و تصمیمگیری درباره کنوانســیون
پولشویی به دلیل اینکه مربوط به مسائل داخلی
بود ،تمام شده اســت .آیت ا ...محسن مجتهد
شبســتری ادامه داد :تصمیم گیــری در مورد
کنوانسیون پالرمو و  cftبه دلیل اینکه بعد بین
المللی دارد ،کمی در کمیسیونها معطل بود و
بعد از ماه مبارک رمضان دوباره در دستور کار
قرار میگیرد .وی تصمیم گیری در مورد زمان
بندی مصوبات را یکی دیگــر از علل به تعویق
افتادن این لوایح دانست و گفت :امیدواریم که
این مباحث تا پایان خرداد ماه به اتمام برسد.

روزنامه ژاپنی:

«آبه» با رهبر عالی ایران
دیدار میکند
یک روزنامه ژاپنی گزارش داد نخســت وزیر
این کشــور در ســفر با ایران با مقام معظم
رهبری دیــدار خواهد کرد .بــه گزارش این
روزنامه ،آبه در سفر خود به تهران قرار است
با آیت ا ...خامنهای ،رهبر عالی ایران دیدار و
گفت وگو کند .اگر این اتفاق رخ دهد ،اولین
دیدار نخســت وزیر ژاپن با رهبر ایران رقم
خواهــد خورد.هدف آبه از ســفر به تهران و
مالقات با مقامات عالی ایــران ،تالش برای
کاهش تنش میان تهران و واشنگتن است.

نماندند و هر کــس در هر کجای این عالم طبــق قاعدههای انقالب
اسالمی که همان قاعدههای قرآنی است ،قدم بردارد در این انقالب
نقش دارد .جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران با بیان اینکه حضور
ایران در سوریه ،عمل به تکلیف الهی است تصریح کرد :ما تنها مقید به
عمل به تکالیف خود هستیم که اگر درست عمل کنیم خداوند نیز به
وعده خود در پیروزی جبهه حق عمل میکند و این یک قاعده دینی

و الهی است .سردار فدوی خاطرنشان کرد 40 :سال است که دشمن
هر حربهای را بهکار گرفته تا به انقالب اســامی لطمه وارد کند؛ اما
نتوانسته هیچ خدشهای به مسیر انقالب وارد کند ،شهدا با دست خالی
در مقابل دنیای استکبار ایستادند و امروز نیز همه مردم ایستادهاند تا
مبادا جبهه باطل قدم از قدم بردارد و همانطور که میبینیم دشمن
در منجالبی که برای خود ساخته در حال فرو رفتن است.

وزارت خارجه آمریکا تایید کرده که کمک مالی
به پروژه «ایران دیساینفــو» که برای مقابله
با تبلیغات سیاســی جمهوری اسالمی ایجاد
شــده بود را متوقف کرده است .به نوشته این
رسانهها ،توقف حمایت مالی از این پروژه پس از
آن صورت گرفت که توئیتر «ایران دیساینفو»
علیه شــماری از روزنامهنــگاران آمریکایی،
فعاالن حقوق بشــر و چهرههای دانشــگاهی
مطالبی منتشر کرد و آنها را به ارتباط با ایران
یا جانبداری از آن متهم کرد .به نوشته گاردین،
وزارت خارجه آمریکا اعالم کرده است :بخش
عمدهای از فعالیت ایران دیساینفو در راستای
گستره توافق شده با وزارت خارجه بود.

خوشگذرانی با چراغ سبز مصونیت

آمده بودند صحبت و آنها را نشــان کرده و قرارهای
خود را در پارتی میگذاشتند .هر چند همگی این
دیپلماتها آزاد شــدهاند؛ اما قانون شکنی در میان
نماینــدگان دیپلماتیک کشــورها در ایران نگران
کننده به نظر می رســد .این قانون شکنیها البته
بیشتر فرهنگی است تا سیاسی؛ اما به نظر میرسد
مصونیت سیاسی این جرأت را به خارجیها داده تا
عرف و قوانین فرهنگی کشورمان را زیر پا بگذارند.
مصونیت دیپلماتیک؛ به معنای عدم تعقیب قضایی
برای یک فرد اســت .هر چنــد در اقدامی متقابل
نیروهای ایرانی در کشــورهای دیگر هم از چنین

مصونیتهایی برخوردار هستند؛ اما این به معنای
زیر پا گذاشتن قانون صریح کشورها نیست .برخی از
کارشناسان حقوقی معتقدند زمانی که دیپلماتها
در سفارت ،داخل ماشــین خود یا در محل اقامت
شخصیشان هستند ،مصونیت دیپلماتیک دارند؛اما
در اماکنی غیر از موارد مذکور یا در خصوص اقدامات
خارج از وظایف ذاتــی و اداریشــان ،اگر اقدامی
مخالــف قواعد مقرر در کشــور پذیرنــده مرتکب
شــوند ،از مصونیت دیپلماتیک برخوردار نیستند؛
چرا کــه دیپلماتها مصونیت مطلــق ندارند بلکه
مصونیتشان نسبی است.

نماینده مردم دلیجان:

آمریکا به دنبال
نرمالیزه کردن ایران
است

«ظریف» باید به خاطر
گفت وگو با آمریکا
پاسخگو باشد

نماینده مردم دلیجان و محالت در مجلس گفت :آمریکا در مذاکره به دنبال نرمالیزه کردن ایران است
و قصد دارد ایران مانند عربستان رفتار کند.
علیرضا ســلیمی اظهار کرد :در بحث مذاکره اخیر که آمریکا بر آن اصرار میورزد ،باید توجه داشــت
که مذاکره به معنای معامله و بده و بستان اســت .آنان به صراحت گفتهاند در بحث مذاکره باید ایران
تواناییهای موشــکی خود را کاهش دهد ،اگر توان دفاعی کشور تضعیف شود قطعا برخی کشورهای
منطقه به دنبال جنگ با ایران خواهند رفت .وی تصریح کرد :در جنگ تحمیلی ایران و عراق داشــتن
موشک برای دفاع از کشور از جمله آرزوهای کشور بود .نماینده مردم دلیجان و محالت در مجلس افزود:
متاسفانه برخی افراد نفوذی در کشور به دنبال دوگانه سازی مشکالت اقتصادی و ترس از جنگ هستند
تا نظام را وادار به مذاکره و تسلیم در برابر آمریکا کنند.

آگهی مزایده (چاپ دوم)

سیانان ،دلیل حضور قطر در
نشستهای مکه را فاش کرد

به نظر میرســد قانون مصونیت به تمام جنبههای
عملی این اشــخاص تعمیم داده شــده اســت به
خصوص اینکــه وزارت خارجه تــاش دارد تا در
شرایط کنونی از هر گونه تنش با کشورهای اروپایی
جلوگیری کند تا شــاید راه حلی برای حمایت آنها
در مقابل تحریمهای آمریکا پیدا کند؛ اما مســئله
این اســت که این انفعــال باعث زیــاده روی این
دیپلماتها به خصوص در ماههای اخیر شده است
موضوعی که بایــد با جدیت از ســوی وزارت امور
خارجه پیگیری و نســبت به آن تذکرات الزم داده
شود.

منابع فلسطینی ،زمزمه تعویق
معامله قرن را تایید کردند
منابع فلســطینی گفتند با توجه به مخالفت قاطع
برخی کشــورها با معامله قرن و برگزاری انتخابات
مجــدد در رژیم صهیونیســتی آمریــکا ،ارائه این
طرح حداقل تا ســال  2020به تعویق انداخت؛ اما
طرحهای خطرناکی را در همین مدت اجرا میکند.
این منابع افزودند :دلیل اصلــی که دولت آمریکا را
وادار کرد معامله قرن را تا اطــاع ثانوی به تعویق
بیندازد ،به پسلرزهای سیاســی شکست بنیامین
نتانیاهو در تشکیل کابینه اسرائیل ،انحالل کنست
و برگزاری مجدد انتخابات مربوط اســت .به گفته
منابع فلسطینی ،عدم موفقیت نتانیاهو ،پدرخوانده
معامله قرن ،در تشکیل کابینهای که آویگدور لیبرمن
هم وزیر جنگ آن باشــد ،موجب بــه هم ریختن
برنامههای ترامپ برای ارائه معامله سیاســی خود
درباره منطقه شد.

تخممرغهای گندیده در
انتظار ترامپ در سفر به انگلیس

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس تاکید کرد :ظریف باید به خاطر گفت وگویی
که با آمریکاییها در این شرایط انجام داده ،پاسخگو باشــد .سیدحسین نقوی حسینی اظهار داشت:
متاسفانه مطلع شدیم که آقای ظریف به عنوان وزیر امور خارجه کشورمان در این شرایط با یک سناتور
آمریکایی گفت وگو کرده اســت .وی ادامه داد :تا این لحظه علت ،موضوع و محور گفت وگوی فوق به
اطالع نمایندگان رسانده نشده است .در کمیسیون امنیت ملی مجلس منتظر هستیم که تا از موضوع
و محور مذاکرات و گفــت وگوهای ظریف ،اطالع حاصل کنیم تا بدانیم چــرا وزیر امور خارجه در این
شرایط حساس کشور حاضر به گفت وگو با یک ســناتور آمریکایی شده است .عضو کمیسیون امنیت
ملی مجلس گفت :به طور قطع مجلس با احضار وزیر خارجه ،از او درباره این موضوع سوال خواهد کرد
و گزارش آن را به مردم نیز ارائه میکنیم.

رای الیوم نوشت :انتظار اســتقبال گرم از رییس
جمهور آمریکا در جریان سفر رسمی او به انگلیس
وجود داشت؛ اما پس از سخنان غیرمسئوالنه وی
در مصاحبه با روزنامه انگلیسی «سان» و حمایت او
از بوریس جانسون ،وزیر امور خارجه سابق انگلیس
برای جانشــینی ترزا می ،به نظر میرسد مقامات
لندن با بحران تخم مرغ گندیده به علت آمادگی
میلیونها نفر برای پرتــاب آن به طرف ترامپ در
اعتراض به موضع نژادپرستانه و دخالت آشکار وی
در امور داخلی این کشور ،روبه رو خواهند شد.

فروش کشتارگاه نیمه صنعتی دام و فروش میدان فروش دام مرحله اول(نوبت دوم)

ردیف

طبقه

شماره قطعه

مساحت تجاری
متر مربع

شماره
انباری

مساحت انباری
مترمربع

قیمت پایه هر متر
مربع تجاری (ریال)

قیمت پایه هر متر
مربع انباری (ریال)

 %5سپرده واریزی
شرکت در مزایده(ریال)

1

همکف

33

28.24

13

13.56

160.000.000

20.000.000

239.480.000

2

همکف

34

24.56

16

17.48

150.000.000

20.000.000

201.680.000

3

همکف

38

22.46

21

16.55

130.000.000

20.000.000

162.540.000

4

همکف

43

19.34

7

37.02

170.000.000

20.000.000

201.410.000

5

همکف

44

18.82

18

17.72

170.000.000

20.000.000

177.690.000

6

زیرزمین

1

17.92

.......

.......

100.000.000

.......

89.600.000

7

زیرزمین

17

26.18

23

14.33

120.000.000

20.000.000

171.410.000

8

زیرزمین

13

24.25

1

3.74

120.000.000

20.000.000

149.240.000

9

زیرزمین

11

35.91

.......

.......

120.000.000

.......

215.460.000

10

زیرزمین

9

29.47

.......

.......

120.000.000

.......

176.820.000

_تاریخ بازگشایی پیشنهادات :ساعت  10صبح روز یکشنبه مورخ 98/3/26
_مدت اعتبار پیشنهادها :یکشنبه 98/4/9
_اصالح ،جایگزینی و پس گرفتن پیشــنهادها نیز در زمان مهلت و محل تسلیم
پیشنهادها انجام نمی شود.

علی اصغر حاج حیدری_ شهردار خمینی شهر
L

سکوت قانون مقابل دروغ
سیاسیون

مزایده

شهرداری خمینی شهر در نظر دارد نسبت به انجام مزایده با مشخصات زیر از طریق آگهی اقدام نماید:
موضوع مزایده  :فروش واحد تجاری دوشنبه بازار

E-MAI

ظریف:عربســتان آماده
باشد فردا به ریاض می روم

یک شبکه آمریکایی علت حضور قطر در نشستهای
مکه را فشــارهای آمریکا دانست .شبکه آمریکایی
«سی ان ان» با انتشــار گزارشی درباره سه نشست
اضطراری شــورای همکاری خلیج فارس ،ســران
اتحادیه عرب و ســازمان همکاری اسالمی در شهر
مکه ،به دالیل مشــارکت قطر در این نشســتها
پرداخت .در این گزارش آمده اســت که فشارهای
آمریکا قطر را وادار به اعزام یک هیئت بلند پایه به
نشســتهای مکه کرد و عبدا ...بن ناصر آل ثانی،
نخســتوزیر قطر و رییس هیئت مشارکت کننده
این کشور تنها نمایندهای بود که طبق رسم سنتی
کشورهای عربی،پادشاه عربستان را نبوسید.

عضو کمیسیون امنیت ملی:

الف -شرایط شرکت کنندگان
 مهلت ارائه پیشنهادهای مزایده :پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 98/3/25 محل دریافت اسناد :امور قراردادهای شهرداری مرکزی خمینی شهر -محل ارائه پیشنهادات :دبیرخانه شهرداری مرکزی خمینی شهر

هشدار تهران به دهلی نو

بین الملل

چهره ها

کمک به پروژه «ایران
دیساینفو» متوقف شد

مقاومت در مکه

رفتارهای غیر متعارف دیپلماتهای خارجی در کشور در حال افزایش است؛

علیرضا کریمیان

نوبت دوم

پیشخوان

zayanderoud8108@gmail.com

شهرداری شــهرضا در نظر دارد به اســتناد نامه شــماره  4674مورخ  98/02/24و
مصوبه دوم صد و پنجاه و هفتمین جلسه رسمی مورخ  98/02/04شورای اسالمی شهر
کشتارگاه نیمه صنعتی دام و میدان فروش دام را از طریق مزایده عمومی به افراد یا
شرکتهای واجد شرایط بفروش برساند.
لذا متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار آگهی به مدت  10روز کاری جهت دریافت اسناد
مزایده به شهرداری مراجعه و یا با تلفن  53241010داخلی  127مسئول امور قراردادهای
شهرداری تماس حاصل نمایند.
آخرین مهلت دریافت و تحویل اسناد و محل آن :ســاعت  14:30روز دوشنبه
مورخ 98/03/27
دبیرخانه محرمانه شهرداری واقع در واحد حراست شهرداری مرکزی

تاریخ گشایش اسناد :ساعت  15روز سه شنبه مورخ  98/03/28در محل شهرداری
شهرضا (حضور متقاضیان بالمانع می باشد)
به پیشنهادات مخدوش ،مشروط یا خارج از تاریخ فوق ترتیب اثر داده نخواهد شد.
پیشنهاد دهندگان باید مبلغ  5درصد مبلغ پایه مزایده را ضمانت نامه بانکی و یا وجه
نقد به حســاب ســپرده  3100000052002بانک ملی در پاکت الف الک و مهر شده
تحویل نمایند.
سپرده نفر اول ،دوم و سوم در صورت برنده شدن در مزایده و عدم عقد قرارداد به ترتیب
به نفع شهرداری ضبط می گردد.
شهرداری در رد و یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
م الف488896:

حبیب قاسمی -شهردار شهرضا

نوبت دوم

آگهی مزایده

شهرداری زیباشــهر در نظر دارد با عنایت بــه مصوبه /5/61ش
مورخ  98/2/5شــورای محترم اسالمی شهر نســبت به فروش یک
عدد منبع آب هوایی فلزی اســقاطی از طریق مزایده عمومی اقدام
نماید.

م الف483931 :

Politic,Society,Cultural & Sport Newspaper

متقاضیان میتوانند جهت تهیه اســناد مزایده تا روز شــنبه مورخ
 98/3/18به شهرداری زیباشهر واقع در بلوار امام خمینی(ره) میدان
امام حسین(ع) خیابان امامزادگان مراجعه و نسبت به دریافت اسناد
اقدام نمایند.

مصطفی رحیمی -شهردار
ZAYANDE ROUD NEWSPAPER

م الف481338:
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پیشنهاد سردبیر:

تداوم جریان آب زاینده رود فعال تا پایان خرداد
روزنامه فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و ورزشی | شماره  | 2712دوشنبه  13خرداد  28 | 1398رمضان 1440

کافه اقتصاد
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

گمرک ،کاالها را
نسیه ترخیصکند

عضو کمیســیون اقتصادی مجلس ،گفت :گمرک
با اخذ ضمانت نامه  ۳ماهــه ۶ ،ماهه و گاهی حتی
نزدیک به یک سال ،میتواند کاالها را ترخیص کند.
سیدناصر موسوی الرگانی ،با اشاره به نحوه ترخیص
کاال از گمرکات کشور ،گفت :گمرک ،جدا از اینکه به
صورت نقدی با ترخیص کنندگان کاال تسویه حساب
میکند ،گاهی با اخذ ضمانتنامه به صورت نسیه 3
ماهه 6 ،ماهه و گاهی حتی نزدیک به یک سال نیز
کاال را ترخیص میکند .نماینده مردم فالورجان در
مجلس شورای اســامی ،با بیان اینکه در شرایط
تحریمی و افزایش قیمت کاالهای اساسی ترخیص
کاالها از گمرک باید تسریع شود ،افزود :باید تمامی
وزارتخانهها ،نهادها و سازمانها دست به دست هم
دهند تا شاهد ایجاد نارضایتی در بین مردم نباشیم
و اعتراضات به حداقل برسد .موسوی الرگانی با بیان
اینکه گمرک با تعهد و تضمین براســاس آنچه که
قانون اجازه داده میتوانــد حق و حقوق گمرکی را
در بازه زمانی طوالنی دریافت کند ،تاکید کرد :این
موضوع میتواند تاثیر جدی در رضایتمندی مردم و
ترخیص به موقع کاالها به ویژه کاالهای اساسی و
مواد اولیه محصوالت تولیدی داشته باشد.

 ۸۲درصداز مخازن سدهای
کشور ،پر آب شد

مرضیه محب رسول
در حالیکه مســکن مهــر در اصفهان نتوانســت
انتظارها رابرای جذب اصفهانیها به خارج از شهر
محقق کند و حاال تنها در بخشــی از این واحدها
افرادی جسته و گریخته ساکن هستند و همچنان
این واحدهــا نه مکانی مناســب برای ســکونت
خانوادههاست و نه امکانات الزم برای یک زندگی
حداقلی را دارد؛ اما همین واحدها بخش عظیمی از
تسهیالت بانکی کشــور را دریافت کرده اند؛ بدون
آنکــه بتوانند حتی اندکی از تب و تاب مشــکالت
مسکن در اصفهان بکاهند.
اصفهان از جمله کالنشهرهایی است که مسکن
در آن اوضاع وخیمی دارد؛ قیمتهای سرسام آور
خرید ملک ،مردم را وادار به اجاره نشینی کرده؛ اما
قیمتها همچنان گریبان مســکن اصفهانیها را
رها نمیکند و رهن و اجارهها هم در حال افزایش
نجومی است .یکی از اصلیترین علل گرانی خانه در
اصفهان ،کمبود مسکن ذکر میشود .قرار بود این
مشکل با راه اندازی پروژههای مسکن مهر برطرف
شــود؛ اما عالوه بر  50هزار خانه مسکن مهر بدون
متقاضی ،باقی مانده واحدهای تحویل شده هم در
جذب ســاکنان اصفهان موفق نبوده و تنها محلی
برای استقرار مهاجران و ساکنان شهرهای اطراف
اصفهان شده است.
ایــن وضعیــت در حالــی اســت که بر اســاس
جدیدتریــن آمــار ارائه شــده ،اصفهــان در رده
سوم دریافت تســهیالت مســکن مهر در کشور
قرار دارد .بانک مســکن به عنوان بانک تخصصی
پرداخت تســهیالت به ایــن پروژه اعــام کرده
اســت که تا پایان فروردین امســال ،سه میلیون
و  ۱۰۲هزار و  ۷۷۷فقره تســهیالت به واحدهای
طرح مسکن مهر در سراســر کشور پرداخت کرده
است.
بر این اســاس ،از ابتدای اجرای این طرح تا پایان
ماه نخست سال جاری ،مجموعا سه میلیون و ۱۱۶
هزار و  ۱۸۴واحد مسکن مهر برای اخذ تسهیالت
به شــعب بانک مسکن معرفی شــدهاند که از این
تعداد ،به ســه میلیون و  ۱۰۲هــزار و  ۷۷۷واحد،
تسهیالت به صورت کامل پرداخت شده است .رقم

خبر

میزان پر شدگی مخازن ســدهای کشور در حالی
درسال آبی جاری (از اول مهرماه تا هفتم خردادماه)
به  ۸۲درصد رســید که این میزان در مدت مشابه
پارسال  ۵۴درصد بود .کشورمان اکنون دارای ۹۶۶
سد دردســت بهره برداری ،دردســت احداث و در
دست مطالعه است که ظرفیت کل مخازن سدهای
درحال بهره برداری در سال آبی جاری  ۵۰میلیارد
متر مکعب گزارش شــده اســت .براساس گزارش
شــرکت مدیریت منابع آب ایران ،میزان خروجی
سدهای کشور درسال آبی جاری به  ۵۵.۴۳میلیارد
متر مکعب رسیده اســت؛ درحالی که درسال آبی
پارسال میزان خروجی  ۱۷.۴۲میلیارد متر مکعب
گزارش شده بود و تفاوت میزان خروجی این  ۲سال
رقم  ۳۸.۰۱میلیارد متر مکعب را نشــان میدهد.
موجودی فعلی مخازن ســدها به  ۴۱.۱۵میلیارد
مترمکعب رســیده و این درحالی است که پارسال
میزان موجودی سدها  ۲۶.۹۱میلیارد مترمکعب بود.
اختالف میزان موجودی امسال و پارسال سدهای
کشور  ۵۳درصد اعالم شده است.

اصفهان در جایگاه سوم دریافت بیشترین تسهیالت مسکن مهر قرار گرفت؛

معاون حفاظت و بهره برداری
شرکت آب منطقهای خبرداد:

تداوم جریان
آب زاینده رود
فعال تا پایان خرداد

هزینه برای هیچ

تسهیالت پرداخت شده به این تعداد واحد مسکن
مهر در این مدت ،معادل  ۵۰هزار و  ۳۸۵میلیارد و
 ۹۹۴میلیون تومان است و مطابق برآوردهای انجام
شده مجموع تســهیالتی که باید برای واحدهای
معرفی شــده در قالب این طرح پرداخت شــود،
به لحاظ ریالی معادل  ۵۳هــزار و  ۳۱۱میلیارد و
 ۲۹۳میلیــون و  ۲۰۰هزار تومــان ارزش دارد .بر
اســاس این آمار ،مسکنمهرهای اســتان تهران
بیشترین میزان تسهیالت را از بانک مسکن دریافت
کردهاند؛ پس از استان تهران ،سه استان آذربایجان
شــرقی ،اصفهان و فارس از میان  ۳۱استان کشور
بیشترین میزان اخذ تسهیالت به لحاظ تعداد واحد
مسکونی در پروژه مسکن مهر را به خود اختصاص
دادهاند .بر اســاس آمار ارائهشــده از سوی بانک

اصفهان از جمله کالنشهرهایی
است که مسکن در آن اوضاع وخیمی
دارد؛ قیمتهای سرسامآور خرید ملک،
مردم را وادار به اجاره نشینی
کرده است
مسکن ،حجم تسهیالت پرداخت شده به واحدهای
مسکن مهر سه استان آذربایجان شرقی ،اصفهان
و فارس تا پایان فروردین ماه سال جاری به ترتیب
 ۱۹۲هزار و  ۱۳۷واحــد ۱۶۸ ،هزار و  ۷۷۴واحد و
 ۱۶۷هزار و  ۲۵۸واحد بوده است.
اگر چه دولت وعده داده که به زودی پرونده مسکن
مهر در اســتان اصفهان بسته شــود؛ اما همچنان

 80درصد گندم تولیدی اصفهان
تضمینی خریداری میشود
مدیرعامل شــرکت غلــه و خدمــات بازرگانی
اصفهان گفت 80 :درصــد از مجموع  300هزار
تُن گندم تولیدی این استان در سال زراعی جاری
به صورت تضمینی خریداری میشود .رضا نیک
نداف افزود :برای خرید تضمینی این میزان گندم
در استان اصفهان  ۴۴مرکز خرید مباشری ،سه
ســیلوی ملکی و  ۱۱کارخانه آرد آماده شدهاند.
وی با اشــاره به اینکه خریــد تضمینی گندم در
شهرستان کاشان شروع شده است ،اضافه کرد:
خرید تضمینی این محصول در شهرســتانهای
اردســتان ،نطنز و آران و بیدگل ،نائین و خور و
بیابانک نیز به مرور آغاز خواهد شــد .نیک نداف
نیاز اســتان به گندم برای تولیــد آرد را حدود
 ۵۰۰هزار تن اعالم کرد و گفت :در صورت نیاز از
خوزستان ،گلستان ،کرمانشاه ،همدان و لرستان
گندم مورد نیاز استان تامین میشود .امیدواریم
شرایط به گونهای باشد که تولید کننده و مصرف
کننده از قیمت این محصول آرامش خاطر داشته
باشند.
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به عنوان نمونه ای از تدابیر درنظر گرفته شده
که باعث تشویق صادرات خدمات و کاالهای غیر
نفتی و جلوگیری از صادرات مواد خام و ...خواهد
شــد ،می توان به ماده  ۱۴۱قانون مالیاتهای
مستقیم اشاره کرد .براســاس ماده ۱۴۱قانون
مالیــات های مســتقیم  ،صد در صــد درآمد
حاصل از صادرات خدمات وکاالهای غیر نفتی
و محصــوالت بخش کشــاورزی و  ۲۰درصد
درآمد حاصــل از صادرات مواد خام مشــمول
مالیات با نرخ صفر می شود.با اجرای این ماده
قانون تشویقی ،انتظار می رود در آینده شاهد
بهره برداری بیشــتر از ظرفیتهای داخلی در
زمینه ارائه خدمات مشاوره ای و ظرفیت های
بالقوه صادراتی و جلوگیری از خام فروشــی در
کشور باشیم.
تمکین مالیاتی و نقش آن در استقالل
اقتصادی
اســتقالل اقتصادی به معنی خودبســندگی
در رفع نیازهای اساســی و جلوگیری از سلطه
کشــورهای دیگر بــر اقتصاد بومی اســت .از
مهمترین شــاخصهای اســتقالل اقتصادی،
عدم تاثیرپذیری گسترده از نوسانات و بحران
اقتصادی در ســطح جهان و ثبات ارزش پول و
نداشتن اقتصاد تک محصولی است.
همانطور که در ســالهای گذشته دیده شده
اســت ،تک محصولی بــودن اقتصــاد ایران و
اتکای بودجه به نفت ،با تحریم های کشورهای
اســتکباری باعث به وجود آمدن مشکالتی در
استقالل اقتصادی کشور شده است؛ به همین
منظور کارشناسان اقتصادی معتقد هستند برای
برون رفت از این وضعیت ،مالیات میتواند نقش
فعالی را بازی کند؛ به طــوری که با جایگزین
شــدن درآمدهای مالیاتی به جای درآمدهای
نفتی ،اســتقالل اقتصادی کشــور را به همراه
داشته باشد.
به همین منظور توجه به بحث پرداخت مالیات
برای همه شــهروندان و بــه خصوص تمکین
مالیاتی فعاالن اقتصادی کشور ،ضرورت انکار
ناپذیری است.

بازار

معاون حفاظت و بهره برداری شــرکت آب منطقهای اصفهان گفت :توزیع آب کشاورزی تا پایان خردادماه ادامه
خواهد داشــت و تصمیم درباره تمدید زمان جاری بودن آب ،بر عهده شورای هماهنگی حوضه آبریز زاینده رود
است .حسن ساسانی اظهار کرد :طبق برنامه ابالغشده از سوی شــورای هماهنگی زایندهرود در بهمنماه سال
گذشته و قبل از بارندگیهای سال جاری ،آب تا پایان خردادماه در زایندهرود جریان خواهد داشت و هر تغییری
در این برنامه ،نیازمند تشکیل جلسه شورای هماهنگی حوضه آبریز زایندهرود است و تا این لحظه چنین جلسهای
برگزار نشده است .معاون حفاظت و بهرهبرداری شــرکت آب منطقهای اصفهان با بیان اینکه تا پایان خردادماه
توزیع آب کشاورزی ادامه دارد ،افزود :امروز حجم ذخیره آب پشت سد  732میلیون متر مکعب است و دبی آب
ورودی و خروجی سد به ترتیب  135و  101متر مکعب بر ثانیه گزارش شده است.

کاهش  ۹۰هزار تومانی
حباب سکه
رییس کمیســیون تخصصی طال و جواهر کشور
با بیان اینکه نرخ طال و ســکه در هفته گذشــته
به طور میانگین حدود پنج درصد کاهش یافت،
گفت :به دلیل کاهش تقاضا و افت سرمایه گذاری
مردم ،حباب ســکه از  ۵۷۰هزار بــه  ۴۸۰هزار
تومان کاهش یافت .محمد کشتی آرای گفت :به
دلیل کاهش تنشهای سیاسی و اقدامات بانک
مرکزی ،نرخ دالر در بــازار ،افت زیادی یافت که
کاهش قیمتها در بازار طال را به دنبال داشــت.
کاهش قیمت دالر ،این انتظار را به دنبال داشت
که افت شدید قیمت طال و سکه را موجب شود؛ اما
افزایش قیمت اونس جهانی طال مانع ریزش زیاد
بهای سکه و طال شد.

معضل خانههای بدون تقاضــا دراین پروژه وجود
دارد و البته خانههایی که بدون سکونت در چرخه
داللی خرید و فروش میشوند .خانههایی که تنها
در بهارســتان پیشبینی اســکان  320هزار نفر
برای آن میشــد؛ اما در عمل حتی نیمی از آن هم
محقق نشد؛ حتی به نظر نمیرســد برخی از این
شــهرکهای همچنان نیمه کاره تا چندین سال
امکان جذب جمعیتی از اصفهان را داشــته باشند
واحدهای ده طبقه بدون آسانســور ،مجتمعهای
بدون امکانات رفاهی و خدماتــی اولیه مانند نبود
بیمارستان مدرســه ،پایین بودن کیفیت ساخت و
عدم استانداردهای اولیه ساختمان سازی ،مسکن
مهر را تبدیل به یک موجــود بی فایده و نیمه جان
کرده است.

سیاست های تشویقی برای
صادرات در قانون
مالیاتهای مستقیم

گلدان
12,500
تومان

گلدان دکوگل طرح نهنگ آبی

عکس روز

معاون وزیر صمت در اصفهان:

الزمه رونق تولید ،سرمایه در گردش است
معاون امور صنایع وزارت صنعت ،معدن و تجارت گفت :یکی از اولویتهای ما ،ساخت داخل است
و با تمام قوا و ظرفیت در این بخش متمرکز شدهایم .فرشــاد مقیمی در حاشیه بازدید از برخی
واحدهای صنعتی در شهرستان گلپایگان ،اظهار کرد :تامین مواد اولیه ،سرمایه در گردش و تامین
ارز مورد نیاز ،از مشکالتی است که واحدهای صنعتی با آن دســت به گریبان هستند ،همچنین
گاهی ممکن است مشکالتی با برخی از دستگاهها از جمله سازمان امور مالیاتی یا تامین اجتماعی
داشته باشند که راهکارهای حل این مشکالت را کمیته تامین مواد اولیه در وزارت صمت و ستاد
تسهیل در استانها در دستور کار دارند.
وی در خصوص تامین مواد اولیه خارجی ،ادامه داد :راهکارهای مقابلــه با تحریم را با همکاری
تشــکلهای مختلف حوزه صنعت پیدا کردیم؛ ضمن اینکه واحدهای صنعتی نیز توانستهاند در
این زمینه ،دستاوردهای خوبی داشته باشند و ما نیز آنچه راکه مربوط به سیاستهای مربوط به
تامین ارز واحدهای صنعتی است،پیگیری کردهایم.
معاون امور صنایع وزارت صنعت ،معــدن و تجارت گفت :مدیریت واردات را با دســتور وزیر به
صورت خاص در کشــور دنبال کردهایم؛ همچنین موضوعات مربوط به نیازمندیهای کشور در
حوزه تولید را در اولویت قرار دادیم و با مشــخص کردن تعرفهها و رعایت میزان تولید با توجه به
نیاز را نیز در دســتور کار قرار دادهایم .مقیمی در خصوص تامین سرمایه در گردش ،اظهار کرد:
سرمایه در گردش ،از الزامات اساســی در رونق تولید اســت ،پس در این زمینه نیازمندیهای
خود را به بانک مرکزی اعــام کردهایم و امیدواریم بانکها نیز در این زمینه همراهی بیشــتری
داشــته باشــند؛ چرا که الزمه افزایش تولید ،ســرمایه در گردش اســت .همچنین تامین مواد
اولیه و ایجاد ســاز و کارهای مناســب برای تولیــد ،نیازمند تزریق نقدینگــی در حوزه صنعت
است.

نوبت دوم

روی دریاچه دال که دریاچه معروفی در سرینگار در کشمیر هند است ،بازار شناوری قرار
دارد؛ این دریاچه همیشه پر از فروشــندگان و خریدارانی است که در حال خرید و فروش
سبزی و میوه هستند.

83,000
تومان

گلدان چوبی وینگ وود
مدل روستیک

مدت اعتبار پیشنهادات :روز یکشنبه 98/4/9
اصالح ،جایگزینی و پس گرفتن پیشنهادها نیز در زمان مهلت و محل تسلیم
پیشنهادها انجام نمی شود.
جهت اطالعات بیشتر به امور رفاهی ســازمان واقع در میدان شهداء ،خیابان
مدرس ،کوچه شماره  14خانه تاریخی مجیر مراجعه نمایید.

سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری خمینی شهر
Politic,Society,Cultural & Sport Newspaper

22,000
تومان

گلدان طرح دست

آگهی مزایده (چاپ دوم)

 -1تجدید مزایده اجاره ساختمان مستقر در پارک پیروزی جهت فروش اغذیه
و فست فود به مدت دو سال شمسی
مهلت ارائه پیشنهادهای مزایده :تا پایان وقت اداری دوشنبه 98/3/27
محل دریافت اسناد :امور قراردادهای سازمان
محل ارائه پیشنهادات :دبیرخانه سازمان
تاریخ بازگشایی پیشنهادات :ساعت  11صبح روز سه شنبه مورخ 98/3/28

ZAYANDE ROUD NEWSPAPER

بازارهای شناور در کشمیر هند

م الف483333 :

اصفهان  ،معین فارس برای مبارزه باهجوم ملخها
مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت :بنا بر گزارش سازمان خواربار و کشاورزی ملل
متحد (فائو) ،موج جدید ملخهای صحرایی با جمعیتی بیشتر از آنچه تاکنون شاهد بودهایم ۲۰ ،خردادماه به استان
فارس میرسند .حمید دبیری در مورد افزایش ورود ملخها به ایران افزود :بنا بر اعالم فائو ،کانونهای صحرای
عربستان در حال خالی شدن از ملخهای صحرایی است؛ اما این ملخها به سمت ایران در حال حرکت هستند.
وی گفت :استانهای خراسان شمالی و اصفهان دو استانی هستند که به عنوان استان معین فارس در مبارزه با
ملخها معرفی شدهاند .استانهای معین در بخش کارشناس و ادوات مبارزه با ملخها به فارس کمک خواهند کرد.

zayanderoud8108@gmail.com

L
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4
مفاد آراء
 3/130آگهی موضوع ماده  3قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی و ماده  13آئين نامه اجرائي آن
برابر آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وســاختمانهای
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شــهرضا تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان
محرز گردیده است  ،لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور
اطالع عموم در دو نوبت به فاصله  15روز در روزنامه های زاينده رود و اصفهان امروز چاپ
اصفهان آگهی می شود و در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان
اعتراضی دارند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی نسبت به بند(الف) به مدت  2ماه و
نســبت به بند(ب) به مدت یک ماه 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 است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد
بند الف)
بخش يك ثبتي شهرضا
يكم  :شماره هاي فرعي از  -1اصلي ابنيه
 -۱رای شماره  - 98 /02 /23 - 139860302008001720مهدي مرادي فرزند نصراله
نسبت به چهل و شش حبه وهشــت صدم حبه مشاع از هفتادودوحبه ششدانگ یک باب
خانه مخروبه قديمي مجزی شــده از پالک  688فرعي به مســاحت دويست ونودوپنج
متروشصت صدم متر مربع
 -2رای شماره  - 98 /02 /23 - 139860302008001721آرزوعموهادي فرزند مهدي
نسبت به بيست وپنج حبه ونودودوصدم حبه مشــاع از هفتادودوحبه ششدانگ یک باب
خانه مخروبه قديمي مجزی شــده از پالک  688فرعي به مســاحت دويست ونودوپنج
متروشصت صدم متر مربع
 - 3رای شــماره  - 97 /04/28 - 139760302008002336حميدرضاطالبيان فرزند
پرويز نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ :
الف ) قسمتي ازيك باب مغازه مجزی شده از پالک  1407فرعي به مساحت سي وشش
متروبيست و سه صدم متر مربع كه به انضمام قسمتي از پالك  1408فرعي جمع ًا تشكيل
يك باب مغازه راداده است.
ب ) قسمتي ازيك باب مغازه مجزی شده از پالک  1408فرعي به مساحت يازده متروپنجاه
و چهار صدم متر مربع كه به انضمام قسمتي از پالك  1407فرعي جمع ًا تشكيل يك باب
مغازه راداده است.
 - 4رای شماره  - 97 /04/28 - 139760302008002337حميدطالبيان فرزند پرويز
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ :
الف ) قسمتي ازيك باب مغازه مجزی شده از پالک  1407فرعي به مساحت سي وشش
متروبيست و سه صدم متر مربع كه به انضمام قسمتي از پالك  1408فرعي جمع ًا تشكيل
يك باب مغازه راداده است.
ب ) قسمتي ازيك باب مغازه مجزی شده از پالک  1408فرعي به مساحت يازده متروپنجاه
و چهار صدم متر مربع كه به انضمام قسمتي از پالك  1407فرعي جمع ًا تشكيل يك باب
مغازه راداده است
 - 5رای شــماره  - 98 /02/ 30 - 139860302008001918محمودمتوســل فرزند
عباسعلي نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک .1
 2680فرعي كه به شماره  9301فرعي تبديل شده به مساحت يكصدويك مترونودوپنج
صدم متر مربع
 - 6رای شــماره  - 98 /02/30 - 139860302008001919نسرين آقائي فرزند علي
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک  2680 .1فرعي
كه به شماره  9301فرعي تبديل شده به مساحت يكصدويك مترونودوپنج صدم متر مربع
 - 7رای شماره  - 98 /02/ 31 - 139860302008001947سيدمحسن ميرمحمدي
فرزند اصغرششدانگ :
الف ) قسمتي ازيك باب مغازه مجزی شده از پالک  3569فرعي به مساحت نوزده مترونود
ال شماره  3568فرعي
صدم متر مربع كه به انضمام قسمتي از پالك  8643فرعي كه قب ً
بوده جمع ًا تشكيل يك باب مغازه راداده است.
ب ) قسمتي ازيك باب مغازه مجزی شــده از پالک  8643فرعي كه قبالًشماره 3568
فرعي بوده به مساحت سه متروپنجاه ودو صدم متر مربع كه به انضمام قسمتي از پالك
 3569فرعي جمع ًا تشكيل يك باب مغازه راداده اســت درازاء يك – پانزدهم حبه مشاع
ازهفتادودوحبه ششدانگ انتقال عادي ازطرف سيد اصغرميرمحمدي.
 - 8رای شماره  - 98 /02/14 - 139860302008001340معصومه سادات مدينه فرزند
سيدجالل ششدانگ یک باب خانه قديمي مخروبه مجزی شده از پالک  9568فرعي كه
ال شماره  2999 .4فرعي بوده به مساحت يكصدوشصت و يك متر وچهل صدم متر مربع
قب ً
دوم  :شماره های فرعی از  -2اصلی مزرعه فضل آباد
 - 9رای شــماره  - 97 /12/26 - 139760302008008832سيدرضاطبائيان فرزند
سيدمحمدتقي ششــدانگ یک باب مغازه مجزی شــده از پالک  59فرعي به مساحت
يكصدوپنجاه وهفت متروپنجاه صدم متر مربع
 - 10رای شــماره  - 98 /02/14 - 139860302008001349عبدالخالــق
شريفاني شهرضائي فرزند اكبر نســبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه
مجزی شــده از پالک  149فرعي بــه مســاحت يكصدوپنجــاه وچهارمترونودصدم
متر مربع
 - 11رای شــماره  - 98 /02/14 - 139860302008001350گوهرباقرپــور فرزند
محمدحسين نسبت به سه دانگ مشــاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک
 149فرعي به مساحت يكصدوپنجاه وچهارمترونودصدم متر مربع
 - 12رای شــماره  - 98 /02/14 - 139860302008001341ســيداحمدبحريني
فرزند ســيدمحمدرضا نســبت به يك دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه مجزی
شــده از پالک  255فرعي به مســاحت يكصدوچهل و ســه متروهشتادوســه صدم
متر مربع
 - 13رای شــماره  - 98 /02/14 - 139860302008001342زهرابرزگــري فرزند
محمدعلي نسبت به پنج دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 255
فرعي به مساحت يكصدوچهل و سه متروهشتادوسه صدم متر مربع
 - 14رای شماره  - 98 /02/28 - 139860302008001852مرضيه انصاري پور جرم
افشادي فرزند علي نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ :
الف ) قســمتي ازيك باب خانه مجزی شــده از پالک  475فرعي به مســاحت هشت
مترمربع كه به انضمام قســمتي از پالك  476فرعي جمع ًا تشــكيل يــك باب خانه را
داده است.
ب ) قسمتي ازيك باب خانه مجزی شده از پالک  476فرعي به مساحت يكصدودومترو
يازده صدم مترمربع كه به انضمام قســمتي از پالك  475فرعي جمع ًا تشكيل يك باب
خانه راداده است.
 - 15رای شماره  - 98 /02/28 - 139860302008001853مهدي سبزواري شهرضا
فرزند محمدحسن نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ:
الف ) قســمتي ازيك باب خانه مجزی شــده از پالک  475فرعي به مســاحت هشت
مترمربع كه به انضمام قســمتي از پالك  476فرعي جمع ًا تشــكيل يــك باب خانه را
داده است.
ب ) قسمتي ازيك باب خانه مجزی شده از پالک  476فرعي به مساحت يكصدودومترو
يازده صدم مترمربع كه به انضمام قســمتي از پالك  475فرعي جمع ًا تشكيل يك باب
خانه راداده است.
 - 16رای شــماره  - 98 /02/11 - 139860302008001179بهنام حيدريان فرزند
قاسم ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک  513فرعي به مساحت يكصدوبيست

روزنامه فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و ورزشی | شماره  |2712دوشنبه  13خرداد  28 | 1398رمضان 1440

وسه متر مربع
 - 17رای شــماره  - 98 /02/07 - 139860302008001018سيدفتح اله مصطفائي
فرزند سيداحمد ششــدانگ یک باب خانه دوطبقه مجزی شــده از پالک  541فرعي به
مساحت يكصدونود و سه متروپنجاه وپنج صدم متر مربع
 - 18رای شماره  - 98 /02 /15 - 139860302008001355محمودرضادهقان شهرضا
فرزند حسينعلي نسبت به سه دانگ مشاع به اســتثناء بهاء ثمنيه اعياني يك دانگ ونيم
مشاع آن از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک  708فرعي به مساحت يكصدو
سه متروپنجاه صدم متر مربع
 - 19رای شــماره  - 98 /02/15 - 139860302008001356عاطفــه مهندس زاده
فرزند جمال نسبت به سه دانگ مشاع به استثناء بهاء ثمنيه اعياني يك دانگ ونيم مشاع
آن از ششدانگ یک باب خانه مجزی شــده از پالک  708فرعي به مساحت يكصدو سه
متروپنجاه صدم متر مربع
 - 20رای شــماره  - 97 /11/25 - 139760302008007036مهران اسحاقي فرزند
عزيزاله نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 738
فرعي به مساحت يكصدوهشتادويك متر مربع
 - 21رای شــماره  - 97 /11/25 - 139760302008007037مريم الســادات خليفه
سلطاني فرزند سيدعبدالحسين نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی
شده از پالک  738فرعي به مساحت يكصدوهشتادويك متر مربع
 - 22رای شماره  - 97 /12 /26 - 139760302008008835سيدمرتضي صالح فرزند
سيد حسين نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دوطبقه مجزی شده از
پالک هاي  886و  887و  887 .1فرعي كه به شماره  13935فرعي تبديل شده به مساحت
يكصدو هشتادوپنج متروبيست وپنج صدم متر مربع
 - 23رای شــماره  - 97 /12 /26 - 139760302008008836مژگان طاوسي فرزند
نوراله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دوطبقه مجزی شده از پالک
هاي  886و  887و  887 .1فرعي كه به شــماره  13935فرعي تبديل شــده به مساحت
يكصدو هشتادوپنج متروبيست وپنج صدم متر مربع
 - 24رای شماره  - 98 /02 /08 - 139860302008001062زهره رحمتي فرزند حسين
نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه دوطبقه نيمه تمام مجزی شده از
پالک  976 .1فرعي كه به شــماره  15429فرعي تبديل شده به مساحت يكصدو پنجاه
وشش متر مربع
 - 25رای شــماره  - 98 /02/08 - 139860302008001063احسان رجبعلي فرزند
رمضانعلي نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دوطبقه نيمه تمام مجزی
شده از پالک  976 .1فرعي كه به شماره  15429فرعي تبديل شده به مساحت يكصدو
پنجاه وشش متر مربع
 - 26رای شــماره  - 98 /01/22 - 139860302008000640اصغرصفدريان فرزند
حسين ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک  986فرعي به مساحت يكصدو پنجاه
متر وپنجاه صدم متر مربع
 - 27رای شــماره  - 98 /01/24 - 139860302008000666اصغرصفدريان فرزند
حسين ششدانگ یک باب خانه مجزی شــده از پالک  1008فرعي به مساحت دويست
وچهارمتر وهفتاد صدم متر مربع
 - 28رای شماره  - 98 /02/17 - 139860302008001453محمدعلي مرداني فرزند
حسن ششدانگ یک باب انبار مجزی شــده از پالک  1050فرعي به مساحت پانزده متر
و ده صدم متر مربع
 - 29رای شــماره  - 98 /01/20 - 139860302008000577حسين همايوني فرزند
قهرمان ششدانگ قسمتي ازیک باب خانه دوطبقه مجزی شده از پالک  1121فرعي به
مساحت پنجاه وپنج متروهفتادوچهار صدم متر مربع كه به انضمام قسمتي ازپالك 1122
فرعي جمع ًا تشكيل يك باب خانه دوطبقه راداده است
 - 30رای شماره  - 98 /02/24 - 139860302008001730غالمرضابرزگري فرزند
رحمت اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه نيمه تمام مجزی شده
از پالک  1149فرعي به مســاحت يكصدوهفتادمترونودوهفت صدم متــر مربع درازاء
هشتادوپنج سهم وپنجاه صدم سهم مشاع ازپانصدوچهل سهم وهشتادصدم سهم هيجده
حبه ازهفتادودوحبه ششدانگ انتقال عادي مع الواسطه ازطرف منيجه قانع احدي ازورثه
سيف اله قانع
 -31رای شماره  - 98 /02/ 24 - 139860302008001731زهرابرزگري فرزند حجت
اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه نيمه تمام مجزی شده از پالک
 1149فرعي به مســاحت يكصدوهفتادمترونودوهفت صدم متر مربع درازاء هشتادوپنج
ســهم وپنجاه صدم سهم مشــاع ازپانصدوچهل سهم وهشتادصدم ســهم هيجده حبه
ازهفتادودوحبه ششــدانگ انتقال عادي مع الواســطه ازطرف منيجه قانع احدي ازورثه
سيف اله قانع
 -32رای شماره  - 98 /02/ 26 - 139860302008001828ابراهيم حياتي فرزند علي
ششدانگ یک باب خانه دوطبقه نيمه تمام مجزی شده از پالک  1149فرعي به مساحت
يكصدوشصت وشش متروچهل وپنج صدم متر مربع
 -33رای شماره  - 98 /02/ 26 - 139860302008001829ابراهيم حياتي فرزند علي
ششدانگ یک باب خانه دوطبقه نيمه تمام مجزی شده از پالک  1149فرعي به مساحت
يكصدونودو پنج متروبيست وسه صدم متر مربع
 -34رای شماره  - 98 /02/ 28 - 139860302008001876ناصرالدين براهيمي فرزند
محمد ششدانگ یک باب خانه نيمه تمام مجزی شده از پالک  1160فرعي به مساحت
يكصدونودوسه متروسه صدم متر مربع
 -35رای شــماره  - 98/02/16 - 139860302008001411مرصع شــریعتی فرزند
محمدتقی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 1484
فرعی به مساحت یکصدو شصت و سه متر و نود و هفت صدم مترمربع
 -36رای شماره  - 98/02/16 - 139860302008001418علی رضائی فرزند محمود
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک  1484فرعی به
مساحت یکصدو شصت و سه متر و نود و هفت صدم مترمربع
 -37رای شــماره  - 98/02/31 - 139860302008001945قدرت اله نادعلی فرزند
عبدالحسین نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مجزی شده از
پالک  1621فرعی به مساحت یکصدو هشتاد و سه مترمربع
 -38رای شماره  - 98/02/31 - 139860302008001946فیروزه کشور فرزند فتح اله
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مجزی شده از پالک 1621
فرعی به مساحت یکصدو هشتاد و سه مترمربع
 -39رای شــماره  - 98/02/15 - 139860302008001385شــکیبا یاحقــی فرزند
منوچهر ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مجزی شده از پالک  1622فرعی به مساحت
یکصدو بیســت و دو متر و هفتاد و پنج صدم مترمربع در ازاء تمامت یکصدو ســی و پنج
سهم مشــاع از یک هزار و پانصد سهم ششدانگ که میزان بیســت و هفت سهم مشاع
آن انتقال عــادی از طرف جالل فاضلی و ميزان پنجاه و چهار ســهم مشــاع آن انتقال
عادی از طرف جمال فاضلــی و میزان پنجاه و چهار ســهم مشــاع آن انتقال عادی از
طرف طاهره فاضلی
 -40رای شــماره  - 98/01/21 - 139860302008000585نســرین ســادات
میرطالئی فرزند ســید نوراله ششــدانگ یک بــاب خانه مجزی شــده از پالک های
 1641و  5289و  9178فرعی به مســاحت یکصدو پنجاه و هشت متر و سی و پنج صدم
مترمربع
 -41رای شــماره  - 98/02/16 - 139860302008001424ســید جهانگیر موسوی
بارند فرزند سید محمد شفیع نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دوطبقه
مجزی شده از پالک  1762فرعی به مســاحت یکصدو بیست و هفت متر و هشتاد صدم
مترمربع
 -42رای شــماره  - 98/02/16 - 139860302008001427ســید جمال موســوی

فرزند سید جهانگیر نســبت به سه دانگ مشــاع از ششــدانگ یک باب خانه دوطبقه
مجزی شده از پالک  1762فرعی به مســاحت یکصدو بیست و هفت متر و هشتاد صدم
مترمربع
 -43رای شماره  - 98/02/24 - 139860302008001763ابراهیم دهقان فرزند یداله
نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک  1780فرعی به
مساحت یکصدو هفتاد و پنج متر و شصت و هفت صدم مترمربع
 -44رای شــماره  - 98/02/24 - 139860302008001765معصومــه هدائــی
فرزند حســین نســبت به چهار دانگ مشــاع از ششــدانگ یک باب خانه مجزی شده
از پــاک  1780فرعی به مســاحت یکصدو هفتــاد و پنج متر و شــصت و هفت صدم
مترمربع
 -45رای شــماره  - 97/12/27 - 139760302008008926علی اصغر گالبی فرزند
عبدالخلیل ششدانگ یک باب مغازه با ساختمان احداثی بر روی آن مجزی شده از پالک
های  1883و  9921فرعی به مساحت نود و دو مترمربع
 -46رای شماره  - 98/02/16 - 139860302008001399اشرف خیرمند فرزند علی
ششدانگ یک باب خانه قدیمی مجزی شــده از پالک  1963فرعی به مساحت دویست
و دوازده مترمربع
 -47رای شماره  - 98/02/16 - 139860302008001400ابراهیم حیاتی فرزند علی
ششدانگ یک باب خانه قدیمی مجزی شــده از پالک  1963فرعی به مساحت دویست
و نه مترمربع
 -48رای شماره  - 98/02/23 - 139860302008001712نسرین برهان فرزند یداله
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه قدیمی مجزی شده از پالک 1963
فرعی به مساحت دویست و سیزده متر و چهل صدم مترمربع
 -49رای شماره  - 98/02/23 - 139860302008001713نوراله فرمانی فرزند مصطفی
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه قدیمی مجزی شده از پالک 1963
فرعی به مساحت دویست و سیزده متر و چهل صدم مترمربع
 -50رای شماره  - 98/02/23 - 139860302008001714حسین مطهری فر فرزند
نعمت اله ششدانگ یک باب خانه قديمي مجزي شده ازپالك  1963فرعي به مساحت
دويست و هفت متروپنجاه صدم مترمربع
 -51رای شــماره  - 98/2/17 - 139860302008001434محمــد چوقادی فرزند
ابوالقاسم ششدانگ یک باب مغازه مجزی شده از پالک  2047فرعی به مساحت بیست و
یک متر و پانزده صدم مترمربع
 -52رای شــماره  - 98/2/17 - 139860302008001435محمــد چوقــادی فرزند
ابوالقاسم ششدانگ یک باب مغازه مجزی شده از پالک  2047فرعی به مساحت بیست
و دو متر و بیست صدم مترمربع
 -53رای شــماره  - 98/2/12 - 139860302008001233ســیدصادق میرمحمدی
فرزند سیدنصراله ششــدانگ یک باب مغازه به شــماره پالک  2430فرعی به مساحت
هفت متر و نــود و پنج صــدم مترمربع در ازاء ششــدانگ انتقال عــادی از طرف وراث
مرحوم مهین جوی
 -54رای شماره  - 98/2/30 - 139860302008001925عباسعلی رفیعی فرزند فریدون
ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزی شده از پالک  3757فرعی به مساحت یکصدو
هفتاد و یک مترمربع
 -55رای شماره  - 97/11/23 - 139760302008006974پروانه موسوی فرزند ساعد
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک  3764فرعی به
مساحت دویست و بیست و هشت متر و ده صدم مترمربع
 -56رای شماره  - 97/11/23 - 139760302008006976سیداسماعیل موسوی فرزند
رضا نسبت به سه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک  3764فرعی
به مساحت دویست و بیست و هشت متر و ده صدم مترمربع
 -57رای شماره  - 98/2/08 - 139860302008001079آال کاظمینی به والیت پدرش
محسن ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک  7691فرعی به مساحت دویست و
چهار متر و چهل صدم مترمربع در ازاء یکصدو هشتاد سهم مشاع از یک هزار و چهل و نه
سهم ششدانگ بالسویه انتقال عادی از طرف محسن کاظمینی و زهرا خادم
 -58رای شــماره  - 98/2/08 - 139860302008001080محســن کاظمینی فرزند
حسینعلی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 7691
فرعی به مساحت سیصد و هشتاد و شش متر و پنجاه و پنج صدم مترمربع
 -59رای شماره  - 98/2/08 - 139860302008001081زهرا خادم فرزند عباس نسبت
به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک  7691فرعی به مساحت
سیصد و هشتاد و شش متر و پنجاه و پنج صدم مترمربع
 -60رای شماره  - 98/2/14 - 139860302008001354محمد متقی فرزند ابراهیم
ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک  9858فرعی به مساحت یکصدو نوزده متر
و پنجاه و شش صدم مترمربع
 -61رای شــماره  - 98/2/15 - 139860302008001357عبدالمجیــد متقی فرزند
ابراهیم ششدانگ یک باب خانه مجزی شــده از پالک  9858فرعی به مساحت یکصدو
نوزده متر و چهل و شش صدم مترمربع
سوم :شماره های فرعی از  -3اصلی مزرعه موغان
 -62رای شماره  - 97/12/11 - 139760302008007528محمد عابدی فرزند خلیل
ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک  394فرعی به مساحت یکصدو پنجاه و هشت
متر و هشتاد صدم مترمربع
 -63رای شماره  - 98/2/14 - 139860302008001336زهرا همتی فرزند اله یار نسبت
به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک  433فرعی به مساحت
یکصدو شصت و دو مترمربع
 -64رای شــماره  - 98/2/14 - 139860302008001337محمد عطائی فرزند جعفر
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک  433فرعی به
مساحت یکصدو شصت و دو مترمربع
 -65رای شــماره  - 98/2/16 - 139860302008001408سیاوش خوش نظر فرزند
حسین ششــدانگ یک باب خانه مجزی شــده از پالک  433فرعی به مساحت یکصدو
پنجاه و نه مترمربع
 -66رای شــماره  - 97/07/07 - 139760302008003782مسیح میرمصیب فرزند
سیدرضا نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 523
فرعی به مساحت سیصدو سی و هشت متر و شانزده صدم مترمربع
 -67رای شماره  - 97/07/07 - 139760302008003785نصرت نباتی فرزند مهدی
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک  523فرعی به
مساحت سیصدو سی و هشت متر و شانزده صدم مترمربع
 -68رای شــماره  - 98/2/17 - 139860302008001456مهــدی مهرعلیــان
فرزند ســلیمان ششــدانگ یک باب خانــه نیمه تمام مجــزی شــده از پالک 787
فرعی به مســاحت یکصدو ســی و دو متر و چهل و پنج صدم مترمربــع در ازاء یکصدو
چهل و سه سهم مشــاع از یک هزار و پانصد ســهم ششــدانگ انتقال عادی از طرف
محمدعلی مهرعلیان
 -69رای شــماره  - 97/11/18 - 139760302008006904زهرا پیرمرادیان فرزند
جمشید ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک  788فرعی به مساحت یکصدو چهل
و سه متر و چهل صدم مترمربع
 -70رای شــماره  - 98/2/26 - 139860302008001822اقــدس ســاعدی فرزند
افراسیاب ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مجزی شده از پالک  793فرعی به مساحت
یکصدو سی و پنج متر و پانزده صدم مترمربع
 -71رای شــماره  - 98/2/15 - 139860302008001359محمدحســین طیارئــی
فرزند ولی اله نسبت به یک دانگ و نیم مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از
پالک های  806و  807فرعی به مساحت یکصدو سی و یک متر و بیست و هشت صدم
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مترمربع
 -72رای شــماره  - 98/2/15 - 139860302008001360ســلیمه باقرپــور فرزند
حسینعلی نســبت به چهار دانگ و نیم مشاع از ششــدانگ یک باب خانه مجزی شده از
پالک های  806و  807فرعی به مساحت یکصدو سی و یک متر و بیست و هشت صدم
مترمربع
 -73رای شــماره  - 98/2/31 - 139860302008001943حمیدرضا انصاری فرزند
حبیب اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 824
فرعی به مساحت یکصدو بیست و پنج متر و بیست صدم مترمربع
 -74رای شماره  - 98/2/31 - 139860302008001944زهرا حبادی شهرضا فرزند
هوشنگ نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 824
فرعی به مساحت یکصدو بیست و پنج متر و بیست صدم مترمربع
 -75رای شــماره  - 98/2/23 - 139860302008001701طاهــر موالئیــان فرزند
غالمرضا ششدانگ یک باب مغازه مجزی شده از پالک  1026فرعی به مساحت شصت و
یک متر و بیست و شش صدم مترمربع در ازاء شصت و یک سهم مشاع از دو هزار و سیصد
سهم ششدانگ انتقال عادی مع الواسطه از طرف رمضانعلی مقصودی
 -76رای شــماره  - 98/2/11 - 139860302008001177احسان اله حیدرپور فرزند
نعمت اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 1380
فرعی به مساحت یکصد و ده متر و پانزده صدم مترمربع
 -77رای شماره  - 98/2/11 - 139860302008001178شهال ضیائی فرزند جمشید
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک  1380فرعی به
مساحت یکصد و ده متر و پانزده صدم مترمربع
 -78رای شــماره  - 98/2/26 - 139860302008001820محمدرضا فرهادی فرزند
علی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک هاي 1456
و  3262فرعی به مساحت دویست و نوزده متر و نود و پنج صدم مترمربع
 -79رای شماره  - 98/2/26 - 139860302008001821فروغ فرهادی شهرضا فرزند
حسن نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک هاي
 1456و  3262فرعی به مساحت دویست و نوزده متر و نود و پنج صدم مترمربع
 -80رای شــماره  - 98/2/16 - 139860302008001401حســین ابــازری فرزند
عبدالرسول ششدانگ یک باب خانه قدیمی مجزی شده از پالک  2945فرعی به مساحت
پنجاه و پنج متر و بیست و سه صدم مترمربع
چهارم  :شماره های فرعی از  -21اصلی مزرعه رشکنه
 -81رای شــماره  - 94/4/14 - 139460302008004329محمدرضــا تــن ســاز
فرزند رحمت اله نســبت به ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یک باب خانه دو طبقه
مجزی شــده از پالک  103فرعی به مساحت یکصدو بیســت و هفت متر و هفتاد صدم
مترمربع
 -82رای شماره  - 94/4/14 - 139460302008004330زینب رحمتی فرزند عباس
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مجزی شده از پالک 103
فرعی به مساحت یکصدو بیست و هفت متر و هفتاد صدم مترمربع
 -83رای شــماره  - 98/1/28 - 139860302008000813مرتضی بهنام فرزند داود
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک  117فرعی به
مساحت یکصدو سی و دو متر و پنجاه صدم مترمربع
 -84رای شــماره  - 98/1/28 - 139860302008000814مجتبی بهنام فرزند داود
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک  117فرعی به
مساحت یکصدو سی و دو متر و پنجاه صدم مترمربع
 -85رای شــماره  - 98/2/29 - 139860302008001882محمد اسکندرزاده فرزند
فیض اله ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک های  225و  1253فرعی به مساحت
یکصدو و سی و پنج متر و هشتاد صدم مترمربع
 -86رای شــماره  - 98/2/28 - 139860302008001874مرضیه صادق زاده فرزند
محمدرضا ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک های  399و  1365و  1366فرعی
به مساحت یکصدو چهل و دو مترمربع
 -87رای شــماره  - 98/2/04 - 139860302008000979علی کاظمزاد فرزند حسن
نسبت به چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک  412فرعی به
مساحت یکصدو شصت و دو متر و پنجاه صدم مترمربع
 -88رای شماره  - 98/2/04 - 139860302008000980فاطمه صغري اباذری شهرضا
فرزند جعفر نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 412
فرعی به مساحت یکصدو شصت و دو متر و پنجاه صدم مترمربع در ازاء تمامت شصت و
دو صدم قفیز مشاع از بیست قفیز ششدانگ از قسمت مجهولی آن
 -89رای شــماره  - 98/2/30 - 139860302008001922اداره تبلیغات اســامی
شهرســتان شــهرضا به شناســه ملی  10100201700ششــدانگ یک بــاب خانه
به شــماره پالک  863فرعی در ازاء ششــدانگ انتقــال عادی از طرف وراث شــهید
حیدرعلی اسمعیلی
 -90رای شماره  - 97/11/30 - 139760302008007188زهرا جلی فرزند ابوالقاسم
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دوطبقه مجزی شده از پالک های
ال شــماره  132فرعی بوده به مساحت نود و نه متر و بیست
 2611و  2612فرعی که قب ً
صدم مترمربع
 -91رای شــماره  - 97/11/30 - 139760302008007189عباســعلی جلی فرزند
عبدالرسول نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دوطبقه مجزی شده از
ال شماره  132فرعی بوده به مساحت نود و نه متر
پالک های  2611و  2612فرعی که قب ً
و بیست صدم مترمربع
پنجم :شماره های فرعی از  -23اصلی مزرعه سودآباد
 -92رای شماره  - 98/2/29 - 139860302008001904سید امین اولیائی فرزند سید
عباس ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک  88.3فرعی که به شماره  3011فرعی
تبدیل شده به مساحت دویست و چهل متر و بیست و نه صدم متر مربع در ازاء دویست و
چهار سهم و شصت و دو صدم سهم مشاع از یک هزار و هفتصد و پنجاه سهم ششدانگ
انتقال عادی از طرف ورثه فتح اله براهیمی
 -93رای شماره  - 98/2/29 - 139860302008001905حبیب اله وقار فرزند فتح اله
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک  88.3فرعی که
به شماره  3011فرعی تبدیل شده به مساحت دویست و بیست و هفت متر و هفتاد و سه
صدم متر مربع در ازاء نود و شش سهم و نود و شش صدم سهم مشاع از یک هزار و هفتصد
و پنجاه سهم ششدانگ انتقال عادی از طرف ورثه فتح اله براهیمی
 -94رای شــماره  - 98/2/29 - 139860302008001907نصرت سالک فرزند رضا
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک  88.3فرعی که
به شماره  3011فرعی تبدیل شده به مساحت دویست و و بیست و هفت متر و هفتاد و سه
صدم متر مربع در ازاء نود و شش سهم و نود و شش صدم سهم مشاع از یک هزار و هفتصد
و پنجاه سهم ششدانگ انتقال عادی از طرف ورثه فتح اله براهیمی
 -95رای شــماره  - 98/1/28 - 139860302008000806حســین طاهــری فرزند
عزیزاله نسبت به سه دانگ مشــاع از ششــدانگ یک باب خانه دوطبقه مجزی شده از
پالک  168فرعی به مســاحت دویســت و هفتاد و دو متر و نود و پنج صدم متر مربع در
ازاء یکصدو سی و شش سهم و پنجاه صدم سهم مشــاع از چهار هزار سهم ششدانگ از
قسمت مجهولی آن
 -96رای شــماره  - 98/1/28 - 139860302008000807زهرا باباربیع فرزند محمد
علی نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه دوطبقه مجزی شده از پالک
 168فرعی به مســاحت دویســت و هفتاد و دو متر و نود و پنج صدم متــر مربع در ازاء
یکصدو ســی و شش سهم و پنجاه صدم ســهم مشاع از چهار هزار ســهم ششدانگ از
قسمت مجهولی آن
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 -97رای شــماره  - 98/02/16 - 139860302008001416میــاد کاجــی فرزند
محمدمهدی نســبت به چهار دانگ مشــاع از ششــدانگ یــک باب خانــه نیمه تمام
مجزی شده از پالک  779فرعی به مســاحت یکصدو پنجاه و شش متر و هشتاد صدم
متر مربع
 -98رای شماره  - 98/02/16 - 139860302008001417فاطمه السادات میرهادی
فرزند سيد علي نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزی شده
از پالک  779فرعی به مساحت یکصدو پنجاه و شش متر و هشتاد صدم متر مربع در ازاء
پنجاه و پنج سهم و دو – سوم سهم مشاع از بیست و پنج هزار و سی سهم ششدانگ انتقال
عادی از طرف میالد کاجی
 -99رای شماره  - 98/02/15 - 139860302008001358فرشته قدیری فرزند نعمت
اله ششدانگ قســمتی از یک باب خانه مجزی شــده از پالک  1084فرعی به مساحت
یکصدو پنجاه متر و سیزده صدم متر مربع که به انضمام قسمتی از راه متروکه جمع ًا تشکیل
یک باب خانه را داده است.
ششم :شماره های فرعی از  – 32اصلی مزرعه دست قمشه
 -100رای شــماره  - 98/02/15 - 139860302008001371محمد فاتحی پیکانی
فرزند علیرضا ششدانگ یک باب مغازه با ســاختمان های تحتانی و فوقانی مجزی شده
از پالک های  59و  2312و  2313فرعی به مســاحت هفتاد و نه متر و پنجاه و پنج صدم
متر مربع
 -101رای شماره  - 97/12/26 - 139760302008008867اقدس امینی فرزند طالب
ششدانگ یک باب خانه مجزی شــده از پالک  63فرعی به مساحت هفتاد و هفت متر و
هفت صدم متر مربع
 -102رای شماره  - 93/8/22 - 139360302008007406معصومه ممیز فرزند نصراله
ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک  172فرعی به مساحت یکصدو شصت و یک
متر و نود و چهار صدم متر مربع
 -103رای شــماره  - 98/02/31 - 139860302008001977فــرزاد نصیــری
فرزند ابراهیم نســبت به ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یک باب خانه مجزی شده
از پــاک  268فرعــی به مســاحت ســیصد و شــصت و پنــج متــر و دوازده صدم
متر مربع
 -104رای شــماره  - 98/02/31 - 139860302008001978مرضیــه میرزائــی
فرزند ابوالفتح نســبت به ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یک باب خانه مجزی شده
از پــاک  268فرعــی به مســاحت ســیصد و شــصت و پنــج متــر و دوازده صدم
متر مربع
 -105رای شماره  - 98/02/25 - 139860302008001800حمیده بختیار تل محمدی
فرزند بهروز ششدانگ یک باب مغازه مجزی شده از پالک  761فرعی به مساحت چهل
و دو متر و ده صدم متر مربع
 -106رای شماره  - 98/02/26 - 139860302008001816حمیده بختیار تل محمدی
فرزند بهروز ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک  878فرعی به مساحت دویست
و چهارده متر مربع
هفتم :شماره های فرعی از  - 33اصلی مزرعه مهرقویه
 -107رای شماره  - 95/9/25 - 139560302008005527محمدحسین جوهری فرزند
احمد ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزی شده از پالک  28فرعی به مساحت یکصدو
چهل و چهار متر و هجده صدم متر مربع
 -108رای شــماره  - 98/02/31 - 139860302008001934الهــه خاقانــی فرزند
ابوالقاسم ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک  81فرعی به مساحت یکصدو یازده
متر و پنجاه و پنج صدم متر مربع
 -109رای شماره  - 97/12/27 - 139760302008008998سید سعید میراجاق فرزند
سید مصطفی ششــدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزی شده از پالک  1034فرعی به

مساحت یکصدو شصت و نه متر و هشتاد صدم متر مربع
هشتم :شماره های فرعی از  -50اصلی مزرعه اله آباد
 -110رای شماره  - 98/02/22 - 139860302008001652فضل اله طالبیان فرزند
یداله نسبت به چهار دانگ و نیم مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 16
فرعی به مساحت دویست و پنج متر و سی و چهار صدم متر مربع
 -111رای شــماره  - 98/02/22 - 139860302008001654نورالــه آقاســی
فرزند عبدالکریم نســبت به یــک دانگ و نیم مشــاع از ششــدانگ یک بــاب خانه
مجزی شــده از پالک  16فرعی به مساحت دویســت و پنج متر و ســی و چهار صدم
متر مربع
 -112رای شماره  - 97/12/11 - 139760302008007532حسین علی کافی فرزند
ابوالقاسم ششدانگ یک باب مغازه مجزی شــده از پالک  39فرعی به مساحت بیست و
هشت متر و پنجاه صدم متر مربع
 -113رای شــماره  - 98/02/14 - 139860302008001343ابوالفتح نصیری فرزند
محمدحسین ششدانگ یک باب مغازه مجزی شده از پالک  42فرعی به مساحت چهل و
پنج متر و سی و پنج صدم متر مربع در ازاء هشتاد و هفت سهم مشاع از چهار هزار و پانصد
سهم ششدانگ موروثی از محمدحسین نصیری و تقسیم نامه عادی فی مابین متقاضی
و حسن نصیری
 -114رای شــماره  - 98/02/14 - 139860302008001344ابوالفتــح نصیــری
فرزند محمدحســین ششــدانگ یک باب مغازه مجزی شــده از پــاک  42فرعی به
مســاحت دوازده متر مربع در ازاء بیســت و سه سهم مشــاع از چهار هزار و پانصد سهم
ششــدانگ موروثی از محمدحســین نصیری و تقســیم نامه عادی فی مابین متقاضی
و حسن نصیری
 -115رای شــماره  - 98/02/14 - 139860302008001345ابوالفتح نصیری فرزند
محمدحسین ششدانگ یک باب مغازه مجزی شده از پالک  42فرعی به مساحت سیزده
متر و پنجاه صدم متر مربع در ازاء بیست و شش سهم مشــاع از چهار هزار و پانصد سهم
ششدانگ موروثی از محمدحسین نصیری و تقسیم نامه عادی فی مابین متقاضی و حسن
نصیری
 -116رای شماره  - 98/02/28 - 139860302008001856رضا باقی فرزند حیدرعلی
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک  187فرعی به
مساحت یکصدو چهل و سه متر مربع
 -117رای شماره  - 98/02/28 - 139860302008001857آرزو سری فرزند حیدرعلی
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک  187فرعی به
مساحت یکصدو چهل و سه متر مربع
 -118رای شماره  - 97/10/22 - 139760302008006164احمدرضا صالحپور شهرضا
فرزند حسن نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک های
ال شماره  73فرعی باقیمانده بوده به مساحت یکصدو هشت
 1775و  2281فرعی که قب ً
متر و پنجاه و پنج صدم مترمربع
 -119رای شــماره  - 97/10/22 - 139760302008006165فریده نورا فرزند حبیب
اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک های 1775
ال شــماره  73فرعی باقیمانده بوده به مساحت یکصدو هشت متر و
و  2281فرعی که قب ً
پنجاه و پنج صدم مترمربع
 -120رای شماره  - 97/11/15 - 139760302008006823اصغر طالبیان فرزند رحمت
اله ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک های  1775و  2281فرعی به مساحت
یکصدو یک متر و شصت و پنج صدم مترمربع
نهم :شماره های فرعی از  -100اصلی مزرعه فیض آباد
 -121رای شــماره  - 98/02/14 - 139860302008001353احمد موســوی فرزند
فضل اله ششدانگ یک باب خانه سه طبقه مجزی شــده از پالک  70فرعی به مساحت

دویست مترمربع
 -122رای شماره  - 98/02/10 - 139860302008001161محمدحسین جمشیدی
فرزند شکراله ششــدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزی شــده از پالک  227فرعی به
مساحت یکصدو پنجاه و دو متر و شصت و چهارصدم مترمربع
 -123رای شــماره  - 98/02/10 - 139860302008001162لیال یلمه فرزند گودرز
ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک  227فرعی به مساحت یکصدو شصت متر
و شصت و هشت صدم مترمربع
 -124رای شماره  - 97/11/28 - 139760302008007095عبدالرسول ایزدی وصفی
فرزند علی اصغر ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزی شده از پالک  496فرعی به
مساحت یکصدو سی و یک متر و ســی و یک صدم مترمربع در ازاء یکصدو سی و یک
سهم مشاع از چهارده هزار و پانصدو بیست سهم ششــدانگ انتقال عادی مع الواسطه از
طرف محمود فرهمند
 -125رای شماره  - 98/02/10 - 139860302008001159روح اله محمودی فرزند
اسماعیل نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه دو طبقه مجزی شده از
پالک  496فرعی به مساحت یکصدو پنجاه متر و هشتاد و نه صدم مترمربع در ازاء هفتاد
و پنج سهم مشاع از چهارده هزار و پانصدوبيست سهم ششدانگ انتقال عادي مع الواسطه
ازطرف محمودفرهمند
 - 126رای شــماره  - 98 / 02 / 10 - 139860302008001160موســي محمودي
فرزند اسماعيل نسبت به ســه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه دوطبقه مجزی
شده از پالک  496فرعي به مســاحت يكصدوپنجاه متروهشتادونه صدم مترمربع درازاء
هفتادوپنج سهم مشاع ازچهارده هزاروپانصدوبيست سهم ششــدانگ انتقال عادي مع
الواسطه ازطرف محمود فرهمند
 - 127رای شماره  - 98 / 01 / 22 - 139860302008000635محمدعلي امامي فرزند
حسين ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک  498فرعي به مساحت شصت وهشت
متر و نودصدم مترمربع
 - 128رای شماره  - 98 / 02 / 15 - 139860302008001361رمضانعلي انصاري پور
فرزند قربانعلي ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک هاي  513فرعي كه به شماره
 1761فرعي تبديل شده به مساحت يكصدوشصت و يك متر و بيست وپنج صدم مترمربع
دهم  :شماره فرعی از  -157اصلی مزرعه محموديه
 - 129رای شماره  - 98 / 02 / 15 - 139860302008001387محمدمحمدي فرزند
رستم ششدانگ یک باب خانه به مساحت دويست و شصت متروچهل وپنج صدم مترمربع
يازدهم  :شماره فرعی از  -170اصلی مزرعه سپهرآباد
 - 130رای شــماره  - 98 / 02 / 21 - 139860302008001602سعيدپورغالم فرزند
رمضانعلي ششدانگ يك باب انباري باساختمان مسكوني برروي آن مجزي شده ازپالك
 1فرعي به مساحت سيصدونودوچهارمتروپنجاه صدم مترمربع
دوازدهم  :شماره فرعی از  -171اصلی مزرعه مهديه
 - 131رای شماره  - 98 / 02 / 24 - 139860302008001762محمدنوروزي فرزند
حسن ششــدانگ يك باب خانه نيمه تمام مجزي شــده ازپالك  15فرعي به مساحت
دويست وده مترمربع
تاریخ انتشار نوبت یکم 1398 / 03 / 13 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1398 / 03 / 28 :
م الف 485698 :سید اسداله موسوی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا
ابالغ وقت رسیدگی
 3/148شماره 234/98 :حل ، 11مرجع رسیدگی :شعبه یازدهم حقوقی شورای حل اختالف
خمینی شهر به نشانی :خمینی شهر ـ بلوار پاســداران ـ روبروی کوی مهستان ـ مجتمع
شوراهای حل اختالف اصفهان ،وقت رسیدگی :ساعت  08:30صبح روز دوشنبه مورخه
 ، 1398/04/17مشخصات خواهان-1 :نام و نام خانوادگی :مصطفی جورکش  ،نام پدر:

مفاد آراء
 3/156آگهی مفاد آراء «قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند
رسمی» هیات حل اختالف مستقردراداره ثبت اسناد وامالک زواره
آگهی مفاد آراء «قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی»
که در اجرای ماده یک قانون مذکور توســط هیات حل اختالف مستقردراداره ثبت اسناد
و امالک زواره صادر گردیده و در اجرای ماده  3قانون مذکور در دو نوبت به فاصله ی 15
روز از طریق روزنامه های کثیر االنتشار و محلی آگهی می شــود ودر روستاها عالوه بر
انتشار آگهی ،رأی هیئت باحضور نماینده شورای اسالمی روستا در محل الصاق می گردد
تا شخص یا اشخاصی که به آراء مذکور اعتراض دارند در شــهرها از تاریخ انتشار اولین
آگهی ودر روســتاها از تاریخ الصاق در محل ظرف مدت دو ماه اعتــراض خودرا به اداره
ثبت اسناد و امالک زواره تسلیم و رسید اخذ نمایند واز تاريخ تسليم اعتراض به اداره ثبت
ظرف يكماه مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه عمومی محل نموده و گواهي تقديم
دادخواست را اخذ و به اداره ثبت زواره تسليم نمايند ،در اين صورت اقدامات ثبت موکول
به ارائه حکم قطعی دادگاه است.در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا
معترض،گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل راارائه نکند،اداره ثبت مبادرت
به صدور سند مالکیت می نماید .صدور سند مالکیت مانع ازمراجعه متضرر به دادگاه نیست:
 -1رای شماره  139860302021000030مورخ  -98/02/26خانم طیبه نسترن فرزند
محمد رسول به شماره ملی  2593133295ششدانگ قطعه زمین محصور با بنای احداثی
بر روی قسمتی از پالک شــماره  8153فرعی واقع در زواره  16اصلی دهستان گرمسیر
بخش  17ثبت اصفهان به مساحت  626/57متر مربع خریداری عادی از ورثه ایرج رحیمی
تاریخ انتشار نوبت اول1398/03/13 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1398/03/28 :
م الف 487807 :ذبیح اله فدائی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زواره
ابالغ وقت رسیدگی
 3/136شماره 1590/97 :حل ، 1مرجع رسیدگی :شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف
خمینی شهر به نشانی :خمینی شهر ـ بلوار پاســداران ـ روبروی کوی مهستان ـ مجتمع
شوراهای حل اختالف اصفهان ،وقت رسیدگی :ساعت  16:45بعدازظهر روز شنبه مورخه
 ، 1398/04/15مشــخصات خواهان-1 :نام و نام خانوادگی :عزت اله پور محمدی  ،نام
پدر :یداله  ،نشانی :خمینی شهر خ شــریعتی جنوبی کوچه پنجشنبه بازار فروشگاه متین
؛ مشخصات خوانده-1 :نام و نام خانوادگی :عباســعلی حاج هاشمی  ،نام پدر :حسینعلی ،
خواسته و بهای آن :صدور قرار تامین خواسته وفق مواد  108و  117ق.آ.د.م صدور حکم
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ  15/000/000ريال بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی
و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه  ،دالیل خواهان :کپی مصدق چک و کپی مصدق
گواهی عدم پرداخت  ،گردش کار :خواهان.خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ
دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار
وفق ماده  73قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است.
لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده
می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نموده و در وقت
مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد .م الف 482923 :رئیس شعبه اول حقوقی شورای
حل اختالف خمینی شهر( 224کلمه 2 ،کادر)
ابالغ وقت رسیدگی
 3/137شماره 45/98 :حل ، 1مرجع رسیدگی :شــعبه اول حقوقی شورای حل اختالف
خمینی شهر به نشانی :خمینی شهر ـ بلوار پاســداران ـ روبروی کوی مهستان ـ مجتمع
شوراهای حل اختالف اصفهان ،وقت رسیدگی :ســاعت  04:30بعدازظهر روز یکشنبه
مورخه  ، 1398/04/16مشــخصات خواهان-1 :نام و نام خانوادگی :فاطمه رضایی  ،نام
پدر :اکبر  ،نشانی :خمینی شهر محله اسفریز کوچه غسالخانه ؛ مشخصات خوانده-1 :نام
و نام خانوادگی :علی اکبر شــیری تلخاب  ،نام پدر :غالمحســین  ،خواسته و بهای آن:
رســیدگی و صدورحکم به محکومیت خوانده به پرداخت  40/000/000ريال وجه یک
فقره چک به انضمام کلیه خســارات وارده اعم از هزینه دادرســی و حق الوکاله وکیل و

خسارت تاخیر تادیه به شرح متن دادخواست بدواً صدور اجرای فوری قرار تامین خواسته ،
دالیل خواهان :کپی چک و کپی گواهی عدم پرداخت و کالتنامه ملحق به تمبر مالیاتی ،
گردش کار :خواهان.خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت
رسیدگی به وی از طریق نشــر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73
قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است .لذا در اجرای
قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با
مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت
رسیدگی حاضر گردد .م الف 485402 :رئیس شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف
خمینی شهر( 232کلمه 2 ،کادر)
اخطار اجرایی
 3/139مشخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی :جعفر ایزدی  ،نشانی :مجهول المکان
؛ مشخصات محکوم له :نام و نام خانوادگی :امیر واحدی  ،نام پدر :عبداله  ،نشانی :خمینی
شهر خ امام شمالی ک دباغی بن بست گلبهار ، 6محکوم به:به موجب رای شماره 2111
تاریخ  97/09/24حوزه سوم شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهرکه قطعیت یافته
است .محکوم علیه محکوم است به :پرداخت مبلغ  200/000/000ريال بابت اصل خواسته
و پرداخت مبلغ  3/530/000ريال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از
تاریخ  96/12/6تقدیم دادخواست لغایت زمان اجرای حکم و پرداخت نیم عشر دولتی رای
صادره غیابی است .ماده 34قانون اجرای احکام :همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ
شد محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به از آن
میسر باشــد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور
صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریح ًا اعالم نماید.
م الف 483950 :ایمان بختیاری قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف خمینی شهر
( 193کلمه 2 ،کادر)
اخطار اجرایی
 3/140شــماره 1754/97 :ح ، 2مشــخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی :حسین
یادگاری  ،نام پدر :عباس  ،نشــانی :مجهول المکان ؛ مشــخصات محکوم له :نام و نام
خانوادگی :تقی سعدی  ،نام پدر :کربالیی محمد  ،با وکالت :خانم مریم مشتاقی  ،نشانی:
خمینی شهر کشتارگاه خ سعدی پ ، 2وکیل :خمینی شهر خ بوعلی ،محکوم به:به موجب
رای شماره  3122تاریخ  97/08/30حوزه دوم شــورای حل اختالف شهرستان خمینی
شهرکه قطعیت یافته اســت .محکوم علیه محکوم است به :پرداخت مبلغ 30/000/000
ريال به عنوان اصل خواســته و پرداخت مبلغ  425/000ريال به عنوان هزینه دادرسی و
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک لغایت زمان پرداخت در حق محکوم له و حق
الوکاله طبق تعرفه به انضمام پرداخت نیم عشر دولت در حق صندوق دولت ضمن ًا در اجرای
حکم تبصره  2ماده  306رعایت گردد .ماده 34قانون اجرای احکام :همین که اجرائیه به
محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد
یا ترتیبی برای پرداخــت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف
مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریح ًا
اعالم نماید .م الف 485403 :محمد رضایی قاضی شــعبه دوم شورای حل اختالف
خمینی شهر ( 229کلمه 2 ،کادر)
اخطار اجرایی
 3/141شماره 2974/97 :ح ، 2مشخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی :رضا رضایی
کلج  ،نام پدر :انوشیروان  ،شــغل :آزاد  ،نشــانی :مجهول المکان ؛ مشخصات محکوم
له :نام و نام خانوادگی :اکبــر بابایی نژاد  ،نام پدر :جواد  ،با وکالت :خانم مریم مشــتاقی ،
نشانی :خمینی شهر منظریه آپارتمان های مســکن مهر  ،وکیل :خمینی شهر خ بوعلی،
محکوم به:به موجب رای شماره  3747تاریخ  97/10/23حوزه دوم شورای حل اختالف
شهرستان خمینی شهرکه قطعیت یافته اســت .محکوم علیه محکوم است به :پرداخت
مبلغ  200/000/000ريال به عنوان اصل خواســته و پرداخت مبلغ  2/500/000ريال به

عنوان هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه  97/8/5لغایت زمان پرداخت
و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق محکوم له به انضمام پرداخت نیم عشــر دولت در
حق صندوق دولت ضمن ًا در اجرای حکم تبصره  2ماده  306رعایت گردد .ماده 34قانون
اجرای احکام :همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف
ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگــذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکــوم به بدهد یا مالی
معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود قادر
به اجــرای مفــاد اجرائیه ندانــد باید ظــرف مهلــت مزبور صــورت جامــع دارایی
خود را بــه قســمت اجرا تســلیم کنــد و اگــر مالی نــدارد صریحــ ًا اعــام نماید.
م الف 485405 :محمد رضایی قاضی شــعبه دوم شورای حل اختالف خمینی شهر
( 234کلمه 2 ،کادر)
ابالغ اجراییه
 3/142شــماره پرونــده ، 139804002121000050/1 :شــماره آگهــی ابالغیــه:
 ، 139803802121000013شــماره بایگانــی پرونــده ، 9800066 :تاریــخ صدور:
 ، 1398/02/29آگهی ابالغ اجرائیه پرونده اجرایی  9800066بدین وسیله به آقای سجاد
فرهادی کوشکی  ،نام پدر :مهدی  ،تاریخ تولد 1376/11/16 :شماره ملی1130434729:
شماره شناسنامه 1130434729 :به نشانی :خمینی شهر خ شریعتی جنوبی متصدی واحد
صنفی فروش موبایل ابالغ می شود که شهرداری مرکزی خمینی شهر جهت وصول مبلغ
 7/420/000ريال به استناد رای کمیسیون ماده  77شهرداری به شماره -97/1/14040
 1397/12/13علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به بایگانی  9800066در این
اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ  1398/2/4مامور محل اقامت شما به شرح متن
سند شناخته نشده لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده  18آئین نامه اجرا مفاد اجراییه فقط
یک مرتبه در روزنامه آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت بیست روز از تاریخ این آگهی
که روز ابالغ محسوب می گردد نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماید عملیات اجرایی
جریان خواهد یافت .م الف  485766 :نبی اله یزدانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک
خمینی شهر ( 174کلمه 2 ،کادر)
ابالغ وقت رسیدگی
 3/135شــماره 148/98 :حل ، 12مرجع رسیدگی :شــعبه دوازدهم حقوقی شورای حل
اختالف خمینی شهر به نشانی :خمینی شــهر ـ بلوار پاسداران ـ روبروی کوی مهستان ـ
مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان ،وقت رسیدگی :ساعت  09:15صبح روز چهارشنبه
مورخه  ، 1398/04/19مشخصات خواهان-1 :نام و نام خانوادگی :سیدروح اله مرتضوی
 ،نام پدر :فخرالدین  ،نشــانی :فالورجان روســتای شــرودان کوچه یاس پالک  20/2؛
مشخصات خوانده-1 :نام و نام خانوادگی :فرهاد رحمتی  -2 ،نام و نام خانوادگی :علیرضا
قلی زاده  ،خواســته و بهای آن :تقاضای الزام خوانده به حضور در دفترخانه و تنظیم سند
رسمی انتقال اتومبیل شــماره  392ب  38 – 89مقوم به  60/000/000ريال به انضمام
خسارت دادرسی  ،گردش کار :خواهان.خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ
دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار
وفق ماده  73قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است.
لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده
می تواند با مراجعه به این شــورا نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت نموده و در
وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد .م الف 476219 :رئیس شعبه دوازدهم حقوقی
شورای حل اختالف خمینی شهر( 205کلمه 2 ،کادر)
ابالغ رای
 3/138کالســه پرونــده، 1423/97:شــماره دادنامــه، 97/12/15- 2891:مرجــع
رسیدگی:شعبه سوم شورای حل اختالف خمینی شهر خواهان :امیر واحدی نشانی :خمینی
شهر خ امام شمالی ک دباغی گلبهار 6پ 30؛ خواندگان :علی اکبر خواجه حسینی نشانی:
مجهول المکان  ،خواسته :مطالبه وجه چک ،گردشکار :پس از ارجاع پرونده به این شعبه
و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاءقاضی شورا
ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید .رای قاضی شورا:
در خصوص دعوی آقای امیر واحدی فرزند عبداله علیه آقای علی اکبر خواجه حســینی
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حسن  ،نشانی :خمینی شهر خ شریعتی شــمالی کوچه  108؛ مشخصات خوانده-1 :نام و
نام خانوادگی :محمد حاج بابائی  ،نام پدر :رحیم  ،خواســته و بهای آن :مطالبه وجه چک
شماره  92/10/20-428262مبلغ پنجاه میلیون ريال  ،دالیل خواهان :کپی مصدق چک و
گواهی عدم پرداخت  ،گردش کار :خواهان.خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ
دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار
وفق ماده  73قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است.
لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده
می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نموده و در وقت
مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد .م الف 485873 :رئیس شعبه یازدهم حقوقی شورای
حل اختالف خمینی شهر( 193کلمه 2 ،کادر)
ابالغ وقت رسیدگی
 3/144شماره 448/98 :حل ، 3مرجع رسیدگی :شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف
خمینی شهر به نشانی :خمینی شهر ـ بلوار پاســداران ـ روبروی کوی مهستان ـ مجتمع
شوراهای حل اختالف اصفهان ،وقت رسیدگی :ســاعت  05:30بعدازظهر روز سه شنبه
مورخه  ، 1398/04/25مشخصات خواهان-1 :نام و نام خانوادگی :حیدرعلی ساداتیان ،
نام پدر :قنبرعلی  ،نشانی :خمینی شهر کشتارگاه خ خیام پ 44؛ مشخصات خوانده-1 :نام
و نام خانوادگی :اصغر لطفی چم یوسفعلی  ،نام پدر :اکبر  ،خواسته و بهای آن :الزام خوانده
به تسویه حساب و پرداخت الباقی و همراه با خسارات دادرسی  ،دالیل خواهان :اظهار نامه
 ،گردش کار :خواهان.خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت
رسیدگی به وی از طریق نشــر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73
قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است .لذا در اجرای
قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با
مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت
رسیدگی حاضر گردد .م الف 485771 :رئیس شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف
خمینی شهر( 193کلمه 2 ،کادر)
تبصره  3ماده 120
 3/147شــماره نامه 139885602024001452 :نظر به اینکه سند مالکیت ششدانگ
پالک  5000/13463واقع در بخش  5ثبت اصفهان ذیل صفحه  517دفتر  577امالک
به شماره چاپی دفترچه ای  251143به نام آقای رحیم غفاری ثبت صادر و تسلیم گردیده
و به موجب گواهی حصر وراثت  2163مورخ  1389/5/24شعبه دهم حصر وراثت فوت
گردیده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از  3پســر و  3دختر و یک عیال دائمی به اسامی
محمود و فرهاد و فریدون و فرزانه و زهرا و زینب شــهرت همگی غفاری و خانم جواهر
علی آبــادی عیال متوفی و الغیر ســپس همگی ورثه به جز آقای فرهــاد غفاری برابر
وارده به شــماره  1397/12/8 -1397/041234و نیز دو برگ استشــهادیه محلی که
امضا شهود آن ذیل شــماره  83407مورخ  1397/7/4به گواهی دفترخانه اسناد رسمی
 6اصفهان رسیده است درخواست صدور سند مالکیت سهم االرث خود را از پالک ثبتی
 5000/13463واقع در بخش  5ثبت اصفهان متعلق به آقــای رحیم غفاری را نموده و
اعالم داشته ،دفترچه ســند مالکیت مذکور نزد آقای فرهاد غفاری می باشد ،در همین
راســتا به موجب تبصره  3ذیل ماده  120آییــن نامه قانون ثبت بدواً بــه نامبرده اخطار
شــده که به جهت انقضای مدت ده روز از تاریــخ ابالغ و عدم مراجعه و تحویل ســند
مالکیت به این منطقه ثبتــی ،مراتب یکبار آگهی تا چنانچه کســی مدعی انجام معامله
نسبت به ملک مرقوم می باشــد و یا مجوز قانونی جهت نگهداری سند مالکیت دارد به
این منطقه ثبتی ارائه و یا نسبت به تحویل دفترچه ســند مالکیت اقدام نماید درغیر این
صورت پس از پایان مهلت ده روز از انتشــار آگهی و عدم وصول اعتراض موجه دفترچه
ســند مالکیت وراث طبق مقررات صادر و دفترچه اولیه از درجه اعتبار ساقط خواهدشد.
م الف 486118 :قویدل رئیس منطقه ثبت اســناد و امالک جنوب اصفهان (295
کلمه 3 ،کادر)

فرزند اله وردی به خواسته مطالبه مبلغ  35/000/000ريال وجه یک فقره چک به شماره
770737مورخ  94/6/28بانک صادرات به انضمام خسارت دادرسی و تاخیر تادیه نظر به
مفاد دادخواست مالحظه رونوشــت مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت و اینکه وجود
اصول مستندات در ید خواهان ظهور در اشتغال ذمه صادر کننده و متعهدین آن دارد و اینکه
از ناحیه خوانده دلیلی که برائت ذمه خود را مدلل بدارند ارائه نداشته اند با استصحاب دین
دعوی خواهان ثابت تشخیص می گردد با اســتناد به مواد  9و  18و  19و  25و  27قانون
شوراهای حل اختالف و مواد  313 ، 311 ، 310از قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده
 2قانون صدور چک و مواد 198و  519و  522از قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی
و انقالب در امور مدنی حکم به محکومیت خوانــده به پرداخت مبلغ  35/000/000ريال
بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ  1/477/500ريال بابت خسارات دادرسی و پرداخت
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک لغایت استهالک کامل دین بر مبنای شاخص
بهای کاال و خدمات مصرفی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد .این رای غیابی است
و ظرف 20روز قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف  20روز قابل تجدیدنظرخواهی
در محاکم عمومی و حقوقی خمینی شهر می باشد .م الف 483948 :ایمان بختیاری
قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر( 322کلمه 3 ،کادر)
مزایده
 3/79شعبه ششم اجرای احکام شورای حل اختالف اصفهان در خصوص پرونده کالسه
 973447ش ج  6له آقای محسن عطریان با وکالت محســن فاتحی علیه مینا کیمیایی
به آدرس اصفهان خ آتشگاه خ بهشت ک  17فرعی دوم سمت چپ منزل کیمیایی بابت
محکوم به و هزینه های اجرایی به مبلغ  73/516/974ریال اموال توقیفی به شرح خودروی
سواری سیستم پراید تیپ سی دی  5مدل  1375رنگ ســفید روغنی ظرفیت چهار نفر،
تعداد سیلندر  ،4نوع سوخت بنزین ،تعداد محور  ،2تعداد چرخ  ،4شماره موتور ،00814655
شماره شاسی  s1442274108255شماره انتظامی ایران  638 -53و  35در زمان بازدید
از خودرو موتور روشن شد بنابراین در مورد وضعیت فنی اظهار نظر نمی شود با نگرشی به
وضعیت ظاهری و تیپ (سی دی  ) 5و مدل و ماندگاری در فضای پارکینگ در حال حاضر
به مبلغ  38/000/000ریال معادل سه میلیون و هشــتصد هزار تومان که مورد اعتراض
هیچ یک از طرفین قرار نگرفته است در نظر دارد جلســه مزایده ای در مورخ  98/4/2در
ساعت  10تا  11صبح در محل اجرای احکام واقع در خیابان آتشگاه روبروی پمپ بنزین
ساختمان شــماره  2شــورای حل اختالف برگزار می گردد .طالبین شــرکت در مزایده
می توانند با واریز ده درصد از مبلغ پایه صبح روز قبل از جلســه مزایده و ارائه آن فیش به
شماره حساب  2171350205001از اموال بازدید نمایند پیشنهاد دهنده باالترین قیمت
برنده مزایده خواهد بود .مالف 468664:شعبه ششــم اجرای احکام حقوقی مجتمع
شماره دو شورای حل اختالف اصفهان ( 241کلمه 2،کادر)
ابالغ وقت رسیدگی
 3/143شماره 447/98 :حل ، 3مرجع رســیدگی :شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف
خمینی شهر به نشانی :خمینی شهر ـ بلوار پاســداران ـ روبروی کوی مهستان ـ مجتمع
شوراهای حل اختالف اصفهان ،وقت رسیدگی :ســاعت  05:40بعدازظهر روز سه شنبه
مورخه  ، 1398/04/25مشــخصات خواهان-1 :نام و نام خانوادگی :حیدرعلی ساداتیان
 ،نام پدر :قنبرعلی  ،نشــانی :خمینی شهر کشــتارگاه خ خیام پ 44؛ مشخصات خوانده:
-1نام و نام خانوادگی :مرتضی فتحی  ،نام پدر :یاور  ،خواســته و بهــای آن :الزام خوانده
به پرداخت هزینه تهیه ســنگ تمیزکــردن بارگیری و حمل قــرارداد تعیین هزینه های
مربوطه  ،دالیل خواهان :رونوشــت قرارداد ـ اظهار نامه  ،گردش کار :خواهان.خوانده را
مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواســت و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر
آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده  73قانون آئین دادرسی دادگاه های
عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است .لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست
و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نســخه
ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد.
م الف 485768 :رئیس شعبه سوم حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر(197
کلمه 2 ،کادر)
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چهره ها
شهردار اصفهان تاکید کرد:

ظرفیتهای قانونی شهرداری
در اختیار گردشگری سالمت
شهردار اصفهان در آیین امضای قرارداد و آغاز به
کار احداث ســاختمان پژوهشکده و بیمارستان
تخصصی پیوند اعضای کوثر سپاهان ،اظهار کرد:
سیاست شهرداری این است که تا حد توان از ارائه
چنین خدماتی حمایت کرده و گســتره خدمات
خود را در یک نقطه و یک محدوده متمرکز نکند.
زمانی که کار فرهنگی انجــام میدهیم ،مناطق
کمتر برخوردار بــا دیگر مناطــق ،تفاوتی برای
شهرداری ندارد .قدرت ا ...نوروزی با بیان اینکه با
توجه به ویژگیها و حساسیتهای چنین پروژهای،
شرکت پردیس ساخت و شــرکت سامان گستر
اصفهان به دلیل توانمندی و ســوابق موثری که
در اجــرای پروژههای ســاختمانی مهم و بزرگ
داشتهاند ،به عنوان مجری احداث پژوهشکده و
بیمارســتان پیوند اعضای کوثر انتخاب شدهاند،
اظهار کرد :برای احداث پروژهای مانند بیمارستان
و پژوهشکده پیوند کوثر باید پارکینگهای الزم،
دسترسیها ،مراکز اقامتی و خدماتی و  ...از قبل
پیش بینی شود .وی با بیان اینکه ساخت چنین
بیمارستانی میتواند به گردشگری سالمت کمک
کند ،گفت :این بیمارستان میتواند به عنوان محور
گردشگری سالمت تبدیل شود .وی تصریح کرد:
آرزو داریم این چنین خدماتی در شــهر اصفهان
نهادینه شده و شهر اصفهان بتواند به عنوان یک
مرکز خدمات رسانی ،نه تنها برای کشور؛ بلکه برای
منطقه تبدیل شود.

در دیدار با اصحاب نشر اصفهان
مطرح شد؛

تاکید مدیرکل ارشاد اصفهان بر
افزایش کتابفروشیها در استان
در نشســت مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی
اصفهان با دستاندرکاران حوزه نشر و کتابفروشی
در این استان ،بر لزوم پاســخ به نیاز این شهر با
افزایش تعداد کتابفروشــیها برای پاسخگویی
به نیاز شــهروندان تاکید شــد .حجت االسالم
و المســلمین محمدعلــی انصــاری در دیدار با
دســتاندرکاران کتــاب در بخشهای مختلف
صنفی در این استان ،با اشاره به اهمیت مطالعه و
جایگاه کتاب گفت :اسالم که دینی عالمگیر است،
با کتاب و کتابت عجین شده و معجزه آن ،کتاب
(قرآن کریم) اســت و به اندازه الزم در تشویق و
ترغیب به این امر سفارش کرده است .در این دیدار
که اعضای هیئت مدیره شرکت تعاونی ناشران و
صنف لوازمالتحریر و کتابفروشان اصفهان حضور
داشتند ،مسائل و مشکالت حوزه کتاب عنوان شد.
در این نشست ضمن اشــاره به مسائل مربوط به
حوزه کاغذ ،در خصوص گسترش کتابفروشیهای
استان اصفهان و برگزاری نمایشگاه کتاب ،بحث و
تبادل نظر شد .یادآوری میشود ،دیدار مدیرکل
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان با فعاالن و
دستاندرکاران حوزه کتاب استان با حضور اصغر
مختاری معاون فرهنگی و رضا مهندسی رییس
اداره فرهنگی و برخی کارشناســان حوزه کتاب
اداره کل برگزار شد.

رییس شورای هماهنگی جبهه
اصالحات:

ایجاد باغ کتاب برای کودکان شهر
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اخبار

نایب رییس شورای اسالمی شهر:

تکلیف پمپ بنزین بزرگراه شهید ردانیپور پس از  ۲۰سال مشخص شود
نایب رییس شورای اسالمی شهر اصفهان در بخش تذکرات هفتاد
و نهمین جلسه علنی شورای اسالمی شهر اصفهان با بیان اینکه
بارها از تریبون شورای شهر به شــهرداران قبلی و فعلی اصفهان
در خصوص ساماندهی ســاختمانهای نیمهکاره تذکر دادهام،
اظهار کرد :برخی از این ســاختمانها ،مدتهاست که منجر به
خدشه دار شدن سیما و منظر شهری شــده است .علیرضا نصر

اصفهانی از جمله پروژههای نیمه کاره شهر اصفهان را پروژه پمپ
بنزین و پمپ گاز بزرگراه شهید ردانی پور اعالم کرد و گفت :این
پروژه ،حدود  ۲۰سال است که شهر ،شهروندان و مالکان را معطل
گذاشته است .نایب رییس شورای اسالمی شهر با بیان اینکه در
سه دوره مدیریت شهری هنوز ســاماندهی این امر انجام نشده
است ،افزود :از این رو درخواست دارم در این دوره به این موضوع

فیصله دهند ،شهر و شهروندان را بیش از این متضرر نکنند و این
پروژه را با حفظ حقوق مالکان و شهروندان از روی ریل بالتکلیفی
خارج کنند .وی اضافه کرد :ضروری است با تشکیل کارگروهی از
افراد متخصص این موضوع تا به دست آمدن نتیجه پیگیری شود.
نصر اصفهانی در ادامه از شهرداری اصفهان به دلیل برگزاری ویژه
برنامههای ماه مبارک رمضان قدردانی کرد.

در راستای افزایش کیفیت زندگی شهری؛

شاخصهای ارتقای زندگی در محالت اصفهان مورد ارزیابی قرار میگیرد
نرگس طلوعی
بدون شــک تمایز زیاد میان محالت شــهری در
اصفهان ،اولین نکتهای اســت که جلوی چشمان
بینندگان خودنمایی میکند .از یک سو محالتی
که هنوز گذر زمان را احساس نکرده اند ،کوچههای
تو درتــو با بافتهای فرســودهای کــه امروزه به
مکانهایــی برای زندگی طبقــات ضعیف جامعه
تبدیل شــده و از کوچکترین امکانات شــهری
محروماند و از سوی دیگر محالتی که با رواج یافتن
اقدامات شهرسازی جدید با بیتوجهی به ماهیت
محالت سنتی و تسلط ماشــین بر انسان مفهوم
کامال غریب و عجیبی پیدا کرده و تنها در حد یک
واحد تقیسمات شهری به کار گرفته میشوند.
محالتی که برخورداری زیاد آنها از امکانات شهری
سبب شده اســت که با اســتقبال و پذیرش همه
مردم ،به خصوص طبقــات اجتماعی و اقتصادی
باال مواجه شــوند .بی توجهی به ایــن تمایز زیاد
دردسرهای فراوانی را برای مدیران شهری ایجاد
میکند؛ چرا که محالت فقیرنشین شهر به محلی
برای معضالت بــزرگ اجتماعی همچون اعتیاد و
کارتن خوابی تبدیل شــده است ،معضالتی که به
تدریج کل مجموعه شــهر را تحت تاثیر خود قرار
میدهد .از این رو رییس کمیســیون حمل و نقل
و فناوری اطالعات شورای اسالمی شهر در جلسه
علنی این هفته شورا ،خواستار ارزیابی شاخصهای
زندگی در محالت مختلف شهر و برنامه ریزی برای

محالت از پیشاندیشیده
بهبــود آنها در راســتای
افزایــش کیفیت زندگی
شــده به طور خاص ،رو
در بحث کیفیت زندگی شهری تالش
شهری شد.
بــه فزونی یافته اســت.
میشود تا شاخصهای زندگی
شــهری
زندگی
کیفیت
محالت از پیشاندیشده
ساکنین که نقش مهمی در بهبود
شــده به دلیــل طراحی
یکــی از مهمتریــن
کیفیت زندگی آنها دارد ،به صورت
و برنامهریــزی اولیــه،
مســائل مطالعــات و
چند جانبه مورد بررسی قرار بگیرند
پژوهش شهری و دارای
انتظــارات و باورهایــی
خاص را در خود به وجود
مولفههــای اجتماعــی،
آوردهاند که بر اســاس آن انتظار باال بودن سطح
محیطی ،کالبدی و اقتصادی اســت .توجه به این
کیفیت زندگی در آنها نســبت به ســایر محالت
شاخصها در شــهرها به دلیل نقش آن در تعیین
شهر نیز دیده میشود.احمد زندآور در این رابطه
میزان قابل زیســت بودن شــهرها به طور عام و

میگوید :در بحث کیفیت زندگی شــهری تالش
میشود تا شــاخصهای زندگی ساکنین که نقش
مهمی در بهبود کیفیت زندگی آنها دارد ،به صورت
چند جانبه مورد بررسی قرار بگیرند.
به گفته این عضو شورای شهر ،سنجش مطلوبیت
محالت مســکونی برای شــناخت الگوی زندگی
شهری بسیار با اهمیت است؛ به طوری که امروزه
ارتقای کیفیت محیط ســکونت ،بــه عنوان یکی
از اهداف اساسی سیاســتگذاران و برنامهریزان
شهری بدل شده اســت.زند آور ادامه میدهد :با
توجه به بررســیهای صورت گرفته در سالهای
اخیر ،مطالعات مربوط به ارتقــای کیفی محالت
با انتخاب مشــاوران دارای صالحیت در دســتور
کار معاونت شهرســازی و معماری قــرار گرفته
اســت ولی همانگونه کــه هدف تدویــن برنامه و
پیش بینی پروژه در راســتای بهبود منظر محله،
بازنگری بافت موجــود و طراحی مجدد آن ،ایجاد
فضاهای پاتوق و فعالیتهای جمعی ،تقویت بخش
اشــتغالزایی ،اصالح معابر و گلوگاههای محالت
اســت ،باید این امر بیش از گذشــته مورد توجه
باشد.
بهبــود وضعیت بهداشــت و ســاماندهی زبالهها
و ضایعــات ،مباحــث مرتبط با ایمنــی و امنیت،
آبگرفتگــی و هدایت آبهای ســطحی از دیگر
مسائلی است که رییس کمیســیون حمل و نقل
و فناوری اطالعات شورای شهر ،خواستار بررسی
آنها در تمام مناطق  15گانه شهر شده است.

سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی استان اصفهان:

الزمه تحقق بیانات رهبری ،تربیت دانش آموختگانی است که مهارت داشته باشند
مهدی قیصری سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی استان اصفهان
در همایش «توســعه نظام آموزشهای مهارتی» در مرکز آموزش علمی
کاربردی شهرداریهای استان اصفهان ،اظهار کرد :این تفاهم نامه با هدف
آموزشهای مهارتی و کاهش مشــکالت هنرستانها ،به امضا رسید؛زیرا
زمینههای همکاری بین دانشــگاه علمی کاربــردی و آموزش و پرورش
وجود دارد .وی با بیان اینکه دانشگاه علمی کاربردی آمادگی کامل برای
محقق شدن سند تحول آموزش و پرورش را دارد ،تصریح کرد :این دانشگاه
مهارتی و کاربردی است و این سند به دنبال پرورش دانش آموختهای است
که دارای مهارت باشد ،از این رو امضای این تفاهم نامه در راستای تحقق

خطبههای نماز جمعه آیتا...
طاهری سرشار از معارف بود
رییس شــورای هماهنگی جبهــه اصالحات در
اســتان اصفهان درباره شــخصیت آیتا ...سید
جاللالدین طاهری و نقش ایشــان در پیروزی
انقالب اسالمی ،اظهار کرد :در بین شخصیتهای
ملی که در پیروزی انقالب اســامی مؤثر بودند
و بعد از انقالب در شــکلگیری حکومت نوپای
اسالمی تاثیر زیادی داشتند ،کمتر شخصیتی را
مانند آیتا ...طاهری ســراغ داریم .ایشان از آغاز
نهضت اسالمی بعد از سال  1340در جریان مبارزه
بودند و نقش بسزایی در شکلگیری نهضت امام
راحل در اصفهان داشتند.سید علی نکویی افزود:
ســالهای قبل از پیروزی انقالب با سخنرانیها
و حضور در نمازهای جمعــه و اعالمیههایی که
میدادند ،سالها حبس و تبعید شدند ،مشقات
زیادی را تحمل کردند و از یاران صمیمی حضرت
امام (ره) بودند .این فعال سیاسی تصریح کرد :بعد
از پیروزی انقالب در شکلگیری و رفع مشکالتی
که نظام نوپــای جمهوری اســامی در آغاز راه
داشت و در خنثیسازی نقشه جریانهای معاند
و کارشکن در مســیر انقالب ،نقش بسیار تعیین
کنندهای داشتند .وی با بیان اینکه آیتا ...طاهری
همیشه درک درستی از مسائل داشتند و با آگاهی
صحبت میکردند ،گفت :ایشان تمام وجودشان را
وقف نهضت اسالمی ،انقالب و رفع مشکالت مردم
کردند .این شــخصیت برجسته هیچ وقت توقف
نداشت و همیشه در حرکت و پویا بود .با آغاز جنگ
تحمیلی ،مرحوم طاهری نقش بسیار مؤثری در
حضور مردم در جبههها داشتند و حضور خودشان
هم در کنار مردم و رزمندهها تاثیرگذار بود.

پیشنهاد سردبیر:

این سند است .وی ادامه داد :اســناد باالدستی حاکی از این است که باید
به ســمت مهارت آموزی حرکت کنیم؛ به گونهای که تا پایان سند ششم
توســعه باید  ۳۰درصد آموزشها به ســمت مهارتی و کاربردی باشد .از
سال  ۹۵تاکنون نیز تمام شعارهای مقام معظم رهبری در راستای مهارت
بوده و در بیانه گام دوم نیز بر این مهم تایید شــده که الزمه تحقق بیانات
رهبری تربیت دانشآموختگانی است که مهارت داشته باشند .سرپرست
دانشگاه جامع علمی کاربردی استان اصفهان با بیان اینکه نظام آموزش
کشور بیشتر متمرکز بر آموزش نظری است ،اظهار کرد :در حوزه نظری
بسیار خوب عمل کردهایم؛ اما در راستای مهارت آموزی اطالع رسانی به

معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان:

شرایط کاری در سازمان آرامستانها بسیار دشوار است

معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان گفت:
کار کردن در سازمان آرامستانها به دلیل اینکه
مراجعان به دلیل غم از دســت دادن نزدیکان
خود ،در شرایط روحی مناسبی نیستند بسیار
دشوار است .حســین امیری در مراسم تکریم

و معارفه مدیرعامل ســازمان آرامســتانهای
شــهرداری اصفهان ،با بیان اینکه جابهجایی و
تغییر در هر سازمانی ،یکی از ضرورتهای الزم
برای ایجاد تحول است ،اظهار کرد :جابهجایی
مدیران به معنای توانایی نداشــتن مدیر قبلی
نیســت؛ بلکه این جابهجاییها با هدف تغییر و
تحول در سازمان انجام میشــود تا کارها روند
بهتری را طــی کنند .امیری با بیــان اینکه کار
کردن در سازمان آرامســتانها به دلیل اینکه
مراجعان به دلیل غم از دســت دادن نزدیکان
خود ،در شرایط روحی مناسبی نیستند بسیار
دشوار است ،خاطرنشــان کرد :مدیران همواره
باید به دشواری کار در ســازمان آرامستانها و
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شــرایط حاکم بر آن توجه ویژه داشته باشند؛
البته تاکنون همواره تالش شــده تا آسایش و
آرامش کارکنان تامین شــود .وی با بیان اینکه
تکریم ارباب رجوع و حفظ شأن و منزلت مردم
به هنگام مراجعه به سازمان ،همواره باید مدنظر
گرفته شــود ،تصریح کرد :بستگان
متوفی به هنگام مراجعه به سازمان
آرامســتانها توقع دارند کار آنها در
اولین زمان ممکن و با سرعت انجام
شود و کارکنان با برخورد مناسب از
آنها دلجویی کنند تا تسلی خاطری
برای آنها باشــد و این نکتهای است
که مدیرعامل و کارکنان ســازمان
آرامســتانها باید به آن توجه ویژه
داشته باشند .سیدرضا جعفریانفر ،مدیرعامل
سابق سازمان آرامستانهای شهرداری اصفهان
در ادامه این مراسم گفت :سازمان آرامستانها
از خاصترین ســازمانهای شــهرداری است؛
چراکه مردم به هنگام مراجعه به آن ،عزیزترین
نزدیکان خود را از دســت دادهانــد؛ به همین
دلیل کار کردن در این ســازمان ،سختیهای
خاص خود را دارد .وی افزود :کارکنان سازمان
آرامستانها به خصوص کارکنان سالن تطهیر از
زحمتکشترین کارکنان شــهرداری به شمار
میآیند؛ چراکــه در حین انجــام وظیفه خود
تالش میکنند با بستگان متوفی همدردی کنند
و از بار غم آنها بکاهند.

zayanderoud8108@gmail.com

دانشجویان برای ورود به دانشگاه خوب نبوده است؛ زیرا دانشجو رشتههای
زیادی نمیشناخته و اغلب در رشتهای که تحصیل کردهاند ،مشغول به کار
نیستند .وی افزود :دانشگاه علمی کاربردی ،متولی نظام مهارتی در کشور
اســت .هر مرکز علمی کاربردی؛ یعنی یک دانشکده تخصصی که در دل
محیط کار قرار دارد .تفاوت این دانشگاه با دیگر دانشگاههای کشور این است
که رشتهها در محیط واقعی کار آموزش داده میشود و دانشجو با محیط کار
درترم یک آشنا میشود .سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی استان
اصفهان تاکید کرد :مدرسان این دانشــگاه ،افراد خبره صنعت هستند و
دانشجویان دوره کارآموزی دارند.

رییس اداره امورکتابخانه های سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری خبر داد:

تجهیزکتابخانهها با خرید  234میلیون تومان کتاب از نمایشگاه تهران
رییس اداره امور کتابخانهها و سالنهای مطالعه
ســازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری
اصفهان از خرید  9227جلد کتاب از نمایشــگاه
بینالمللی تهران بــرای تجهیز کتابخانههای این
مجموعه خبر داد .طیبه فاطمی با اعالم این خبر
گفت :هر ســال مبلغی را بــه خرید
کتاب از نمایشــگاه بینالمللی کتاب
تهران اختصاص میدهیم و امســال
نیز با شرکت در ســی و دومین دوره
این نمایشــگاه تعــداد  9227جلد
کتاب در  3448عنوان از  174ناشــر
خریداری کردیم .وی با اشاره به اینکه
 150میلیون تومان بودجه به این امر
اختصاص داشــت ،افزود :با احتساب
 84میلیون تومــان تخفیف از نمایشــگاه234 ،
میلیون تومان خرید انجام شد .فاطمی یادآور شد:
این کتابها توسط متخصصان موضوعی شورای
انتخاب برنامه و در تمام ردههای دانش بشــری از
نمایشگاه کتاب تهران انتخاب شده و قرار است در
اختیار تمام کتابخانهها و سالنهای مطالعه مناطق
 15گانه شــهر اصفهان قرار گیرد .وی ادامه داد:
به دلیل استقبال باال ،حجم خوبی از این کتابها
به رمانهــای داخلی و خارجــی اختصاص دارد.
همچنین با توجه به نیاز کتابخانههای شهرداری
اصفهان ،در زمینه روانشناسی نیز کتابهای خوبی
خریداری شده است .وی گفت :طبق سیاستهای
ســازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری
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اصفهان قرار اســت در هر محله یــک کتابخانه
خوب نوجوان و یک کتابخانه در زمینه منابع برای
رده ســنی کودکان و نوجوانان داشته باشیم که
کتابهای باکیفیتی نیز در این زمینه خریداری شد.
پیش از حضور در نمایشگاه کتاب تهران ،نیازهای

مدیران شهری را اخذ کرده و بر اساس این نیازها و
سیاستهای سازمان ،منابع مختلفی در حوزههای
کارآفرینی ،گردشگری ،فرهنگ ،اقتصاد فرهنگ
و اقتصــاد اطالعات هــم خریــداری کردیم .وی
تصریح کرد :این کتابها به مدت  10روز در قالب
نمایشگاهی در کتابخانه مرکزی اصفهان در معرض
دید شهروندان و مدیران قرار گرفت و قرار است از
اواسط تیرماه امسال بین مراکز و کتابخانهها توزیع
شود.وی درباره برنامه کتابخانههای شهرداری در
فصل کنکور سراســری و کارشناسی ارشد گفت:
همایش جمعبندی ،رفع اشکال و تستزنی از 26
خردادماه با حضور استادان برجسته این حوزه در
کتابخانه مرکزی اصفهان برگزار میشود.
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برپایی بیش از  3000پایگاه
جمعآوری فطریه در اصفهان
مدیرکل کمیته امداد اســتان اصفهان ازبرپایی
بیش از  3000پایگاه جمــعآوری فطریه در روز
عید سعید فطر دراستان اصفهان خبر داد.
محمدرضــا متین پــور تعــداد کل مجوزهای
صادرشده برای ایجاد پایگاه و قرار دادن صندوق
جمعآوری زکات فطریه در سراسر استان اصفهان
را  ۳۳۶۵مورد اعالم کرد و گفــت :از این تعداد
 ۱۵۲۷پایگاه توســط کمیته امــداد در معابر،
مساجد و مراکز نیکوکاری برپا خواهد شد.
وی بابیــان اینکه برای جمــعآوری زکات فطره
نیاز به اخذ مجوز از شورای زکات استان هست،
افزود :این شورا به ریاســت امامجمعه و نماینده
ولیفقیه در استان و با حضور اســتاندار و سایر
مسئوالن مرتبط به شکل منظم برگزار میشود
و دبیرخانه این شورا در کمیته امداد استان قرار
دارد .متین پور بر پا کــردن صندوق جمعآوری
فطریه و کفارات در روز عید سعید فطر را بر اساس
تصمیم شورای زکات استان تنها با دریافت مجوز
از این شورا امکانپذیر دانست و گفت :این تصمیم
برای جلوگیری از سوءاســتفاده احتمالی بعضی
ســودجویان همچنین نظارت بر حســن هزینه
کرد وجوهات شرعی مردم اخذشده است .دبیر
شورای زکات اســتان گفت :از این تعداد ۱۵۲۷
پایگاه توســط کمیته امداد در معابر ،مساجد و
مراکز نیکوکاری برپا خواهد شد.

 ۲۲۰پایگاه آماده
خدمت رسانی به مسافران
منصور شیشــه فروش مدیر کل ستاد مدیریت
بحران استان اصفهان با اشاره به تعطیالت پایان
هفته و آغاز سفرها اظهار داشــت :در این راستا
جلسه ســتاد مدیریت بحران برای امنیت سفر
تشــکیل و به راهدارخانهها و پایگاههای امدادی
شرح وظایفی ابالغ شد.
وی افــزود ۲۲۰ :پایــگاه امدادی ،متشــکل از
نیروهای فوریتهای پزشــکی ،جمعیت هالل
احمر ،نیروهای راهداری ،پلیس راه و شهرداریها
در سطح استان اصفهان مســتقر میشوند تا به
ارائه آموزشهای الزم و ایمن سازی و روان سازی
ترافیک و کاهش تصادفــات بپردازند .مدیرکل
مدیریت بحران استانداری اصفهان با بیان اینکه
دوربینهای نظــارت تصویــری و مجتمعهای
خدمات رسانی در ســطح جادهها فعال هستند،
افزود :برای ارائــه خدمات مطلــوب جادههای
شاهین شهر ،نطنز و اتوبان قم _کاشان در اولویت
قرار دارند.
منصور شیشــه فروش با تاکید بــر این نکته که
شهروندان میبایســت قبل از حضور در جادهها
از وضعیت راهها مطلع شــوند ،گفت :با توجه به
تغییرات جوی در این فصــل از جمله وزش باد و
فعال شدن کانونهای گرد و غبار ،دید در جادهها
کاهش می یابد و الزم است رانندگان در مواجهه
بــا وزش باد شــدید در اولیــن پارکینگ توقف
کنند.

دیدگاه
یک کارشناس شهرسازی پیشنهاد داد:

ایجاد باغ کتاب
برای کودکان شهر

یک کارشــناس برنامهریزی شــهری گفت :باغ
کتاب به عنوان یک فضای شهری ،میتواند تعامل
مناســبی بر کودکان داشته باشــد ،اندیشیدن
به موضوع باغکتــاب به عنوان کانــون حضور،
باعث اعتالی روح و روان انسان میشود .صادق
صیدبیگی اظهار کرد :با توجه به اهمیت و نقش
کلیدی مطالعه و کتابخوانی در توســعه جوامع،
هرگونه کم توجهی به این موضوع ،توسعه و تعالی
جامعه را با موانع جدی مواجه میکند .پدیده فقر
مطالعه و کتابخوانی از جمله معضالت و مشکالتی
است که در اکثر شهرها وجود دارد و البته این امر
میتواند در دراز مدت تاثیرات زیانباری به همراه
داشته باشد.
وی با تاکید بر اینکه میزان مطالعه کتاب در ایران
بسیار پایین است و برای جمعیت هفت سال به
باالی کشــور  ۶/۷دقیقه در شــبانه روز گزارش
شده ،خاطرنشــان کرد :با توجه به این شواهد،
نیاز به طراحی فضایی مناسب وجود دارد که در
شــرایط مطلوب و منطبق با روحیات کودکان،
نیازهایشان را به بهترین نحو مطلوب فراهم آورد
و در رشد و پرورش روح و جسم آنان نقش بسزایی
داشته باشد.
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مفاد آراء
 3/131آگهی 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  139760302027002515مورخ  1397/03/06عليرضا دهقاني فرزند
لطفعلي بشماره شناســنامه  1719صادره از اصفهان بشــماره ملي  1287979661در
ششدانگ يکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک  237فرعي از اصلي
 15201واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  33/30مترمربع .خريداري مع الواسطه
بصورت عادي از مالک رسمي عباس شاه زیدی فرزند حسین.
 -2راي شــماره  139760302027007286مورخ  1397/08/06فاطمه ربيعي فرزند
احمد بشماره شناسنامه  11صادره از اصفهان بشماره ملي  1291317856در ششدانگ
يکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پالک  10210واقع در بخش  5ثبت
اصفهان به مســاحت  239/44مترمربع .خريداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک
رسمي رسول ربیعی.
 -3راي شماره  139760302027008429مورخ  1397/09/11حسن محمدي فرزند
علي بشماره شناسنامه  272صادره از اصفهان بشماره ملي  1284002950در ششدانگ
يکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پالک  11548واقع در بخش  5ثبت
اصفهان به مساحت  204/32مترمربع .خريداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک
رسمي علی و رمضان محمدی.
 -4راي شماره  139760302027009172مورخ  1397/09/26مرتضی فروغی ابری
فرزند محمد بشماره شناســنامه  81صادره از اصفهان بشــماره ملي  1291332928در
ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک  144فرعي از اصلي
 15192واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  173/40مترمربع .خريداري مع الواسطه
بصورت عادي از مالک رسمي بنام محمد فروغی ابری فرزند رمضان.
 -5راي شــماره  139760302027009204مورخ  1397/09/26علي اصغر شمســي
سوالري فرزند قاسم بشماره شناسنامه  13صادره از شهرضا بشماره ملي 1199635928
در سه دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک
 10102واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  113/67مترمربع .خريداري مع الواسطه
بصورت عادي از مالک رسمي مهین السادات صفی الدین اردبیلی فرزند احمد.
 -6راي شماره  139760302027009205مورخ  1397/09/26مجيد سلطاني بلداجي
فرزند عبداله بشماره شناسنامه  8صادره از بروجن بشماره ملي  6299871601در سه دانگ
مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک  10102واقع در
بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  113/67مترمربع .خريداري مع الواسطه بصورت عادي
از مالک رسمي مهین السادات صفی الدین اردبیلی فرزند احمد.
 -7راي شماره  139760302027009424مورخ  1397/10/02حسين اميني پزوه فرزند
حسن بشماره شناسنامه  118صادره از اصفهان بشماره ملي  1284132943در ششدانگ
يکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پــاک  7897واقع در بخش  5ثبت
اصفهان به مســاحت  189/20مترمربع .خريداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک
رسمي حاج محمد علی پزوه فرزند محمد حسن.
 -8راي شــماره  139760302027009503مــورخ  1397/10/03علي عطارنيا فرزند
احمد بشــماره شناســنامه  57163صادره از اصفهان بشــماره ملي  1281667935در
ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پالک  1واقع در بخش 18
ثبت اصفهان به مساحت  177/48مترمربع .خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک
رسمي عبدالرحیم کشاورز.
 -9راي شــماره  139760302027009684مورخ  1397/10/06عباســعلي اعتباري
پور فرزند علي بشماره شناسنامه  475صادره از اصفهان بشماره ملي  1291398211در
ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک  5901واقع در بخش 5
ثبت اصفهان به مساحت  249/70مترمربع .خريداري طي سند رسمي.
 -10راي شماره  139760302027010384مورخ  1397/10/22غالمرضا نيک سرشت
فرزند قربانعلي بشماره شناسنامه  833صادره از اصفهان بشماره ملي  1289394581در
سه دانگ مشاع از ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک
 12155واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مســاحت  180مترمربع .خريداري طي ســند
رسمي.
 -11راي شماره  139760302027010386مورخ  1397/10/22نرگس نظريان فرزند
مصطفي بشماره شناسنامه  44413صادره از اصفهان بشماره ملي  1282368028در سه
دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 12155
واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  180مترمربع .خريداري طي سند رسمي.
 -12راي شــماره  139760302027010845مورخ  1397/11/04سیما احمدی شاپور
آبادی فرزند ايوب بشماره شناسنامه  10616صادره از اصفهان بشماره ملي 1292034238
در ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک  39واقع در بخش
 18ثبت اصفهان به مساحت  201مترمربع .خريداري طي سند رسمي.
 -13راي شماره  139760302027010858مورخ  1397/11/04جواهر برزوک فرزند
علي بشماره شناسنامه  484صادره از شهرضا بشماره ملي  1198847727در ششدانگ
يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک  2فرعي از اصلي  12953واقع در
بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  155/85مترمربع .خريداري مع الواسطه بصورت عادي
از مالک رسمي محمود و علی فروغی ابری .
 -14راي شماره  139760302027010902مورخ  1397/11/06غالمعلی پورسليماني
فرزند صفرعلی بشماره شناسنامه  83صادره از لنجان بشماره ملي  1170390706در سه
دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک  1واقع
در  18ثبت اصفهان به مساحت  200مترمربع .خريداري طي سند رسمي.
 -15راي شماره  139760302027010904مورخ  1397/11/06شيرين جان سليماني
ورنامخواســتي فرزند غالمرضا بشــماره شناســنامه  152صادره از لنجان بشماره ملي
 1170824862در سه دانگ مشاع از ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از
قطعه زمين پالک  1واقع در  18ثبت اصفهان به مســاحت  200مترمربع .خريداري طي
سند رسمي.
 -16راي شــماره  139760302027010916مــورخ  1397/11/06محمدرضــا
خلفي خياداني فرزند اســماعیل بشماره شناســنامه  847صادره از اصفهان بشماره ملي
 1283916967در سه دانگ مشاع از ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از
قطعه زمين پالک  7949واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مســاحت  354/81مترمربع.
خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي فضل اله حاجیان.
 -17راي شماره  139760302027010919مورخ  1397/11/06عزت عبدی خیادانی
فرزند بمانعلي بشماره شناسنامه  685صادره از اصفهان بشماره ملي  1293570907در
سه دانگ مشاع از ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک
 7949واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  354/81مترمربع .خريداري مع الواسطه
بصورت عادي از مالک رسمي فضل اله حاجیان.
 -18راي شماره  139760302027011729مورخ  1397/11/27رحمت اله کياني ابري
فرزند عباسعلي بشماره شناسنامه  13صادره از اصفهان بشماره ملي  1291335961در
ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک  13061واقع در بخش
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 5ثبت اصفهان به مساحت  194/90مترمربع .خريداري طي سند رسمي.
 -19راي شــماره  139760302027011732مورخ  1397/11/27طوبی شبانی فرزند
حيدر بشماره شناسنامه  21صادره از شهرضا بشــماره ملي  1199464937در ششدانگ
يکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پالک  121فرعي از اصلي 10353
واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  140/45مترمربع .خريداري طي سند رسمي.
 -20راي شــماره  139760302027011738مورخ  1397/11/27زهرا پناهنده فرزند
محمدعلي بشماره شناسنامه  2700صادره از اصفهان بشــماره ملي  1289533660در
ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک  7949واقع در بخش 5
ثبت اصفهان به مساحت  150/91مترمربع .خريداري طي سند رسمي.
 -21راي شــماره  139760302027011741مورخ  1397/11/27اصغر توکلي قانوني
فرزند رضا بشماره شناســنامه  53893صادره از اصفهان بشماره ملي  1281635928در
ششدانگ يکباب ساختمان احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پالک  305فرعي از
اصلي  15190واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  221/50مترمربع .خريداري طي
سند رسمي.
 -22راي شــماره  139760302027011848مورخ  1397/11/30علیرضا اعتباریان
خوراسگانی فرزند قدرت اله بشــماره شناســنامه  8312صادره از اصفهان بشماره ملي
 1283784904در ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک
 5005واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مســاحت  203/46مترمربع .خريداري طي سند
رسمي.
 -23راي شماره  139760302027012153مورخ  1397/12/12محمد مهدی بازرگانی
فرزند علي بشماره شناسنامه  144صادره از شيراز بشماره ملي  2297229720در ششدانگ
يکباب مغازه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پالک  277فرعي از اصلي 15201
واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  36/34مترمربع .خريداري مع الواسطه بصورت
عادي از مالک رسمي علی نصوحی دهنوی .
 -24راي شماره  139760302027012189مورخ  1397/12/12هوشنگ فرامرزي فيل
آباد فرزند فتحعلي بشماره شناسنامه  3صادره از فارسان بشماره ملي  4679478977در
ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک  13151واقع در بخش
 5ثبت اصفهان به مساحت  215/05مترمربع .خريداري طي سند رسمي.
 -25راي شــماره  139760302027012191مورخ  1397/12/13فاطمه امینی پزوه
فرزند شعبانعلي بشماره شناسنامه  61صادره از اصفهان بشماره ملي  1291308891در
ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک  7949واقع در بخش 5
ثبت اصفهان به مساحت  180/50مترمربع .خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک
رسمي صادق طغیانی.
 -26راي شــماره  139760302027012192مــورخ  1397/12/13وحيد فيروزيان
پور اصفهاني فرزند مرتضي بشــماره شناســنامه  5768صادره از اصفهان بشماره ملي
 1287399010در ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک
 1959فرعي از اصلي  15190واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  103/10مترمربع.
خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي میرزا رحیم زارع.
 -27راي شــماره  139760302027012613مورخ  1397/12/15احمدرضا پنجه پور
فرزند رضا بشماره شناسنامه  923صادره از اصفهان بشماره ملي  1286557550در سه
دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 42691
فرعي از اصلي  15190واقــع در بخش  5ثبت اصفهان به مســاحت  170/19مترمربع.
خريداري طي سند رسمي.
 -28راي شماره  139760302027012614مورخ  1397/12/15پروين عباسي عبدلي
فرزند عبدالرزاق بشماره شناسنامه  57123صادره از اصفهان بشماره ملي 1281668338
در سه دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک
 42691فرعي از اصلي  15190واقــع در بخش  5ثبت اصفهان به مســاحت 170/19
مترمربع .خريداري طي سند رسمي.
 -29راي شماره  139860302027000003مورخ  1398/01/07علي شجاعيان فرزند
محمد ابراهیم بشماره شناســنامه  1611صادره از نهاوند بشماره ملي  3960843798در
ششدانگ يکباب انبار آهن احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک  34فرعي از اصلي
 1واقع در بخش  18ثبت اصفهان به مســاحت  1375/5مترمربع .خريداري مع الواسطه
بصورت عادي از مالک رسمي احمد سهیلی پور فرزند بمانعلی.
 -30راي شماره  139860302027000028مورخ  1398/01/07سعيد عباسي طادي
فرزند رمضان بشماره شناســنامه  121صادره از اهواز بشــماره ملي  1755354339در
ششدانگ يکباب مغازه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پالک  42فرعي از اصلي
 10354واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مســاحت  32/08مترمربع .خريداري طي سند
رسمي.
 -31راي شماره  139860302027000047مورخ  1398/01/10سعید عباسی طادی
فرزند رمضان بشماره شناســنامه  121صادره از اهواز بشــماره ملي  1755354339در
ششدانگ يکباب مغازه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پالک  42فرعي از اصلي
 10354واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مســاحت  42/90مترمربع .خريداري طي سند
رسمي.
 -32راي شماره  139860302027000049مورخ  1398/01/10مهدي باقريان فرزند
عباس بشماره شناسنامه  1974صادره از اصفهان بشماره ملي  1287830821در ششدانگ
يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک  108فرعي از اصلي  10353واقع
در بخش  5ثبت اصفهان به مســاحت  103/28مترمربع .خريداري مع الواسطه بصورت
عادي از مالک رسمي بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی.
 -33راي شماره  139860302027000050مورخ  1398/01/10عباس عابدینی پزوه
فرزند حسن بشماره شناســنامه  1918صادره از اصفهان بشماره ملي  1291628908در
ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک  11548واقع در بخش
 5ثبت اصفهان به مساحت  362/39مترمربع .خريداري طي سند رسمي.
 -34راي شماره  139860302027000051مورخ  1398/01/10نصرت اهلل قائد اميني
هاروني فرزند جانمراد بشماره شناسنامه  5صادره از شهرکرد بشماره ملي 4621981706
در ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک  4466فرعي از اصلي
 10353واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مســاحت  147مترمربع .خريداري مع الواسطه
بصورت عادي از مالک رسمي بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی .
 -35راي شــماره  139860302027000067مورخ  1398/01/10بتول اعتباری پزوه
فرزند علي بشماره شناســنامه  29000صادره از اصفهان بشماره ملي  1282217534در
ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک  7897واقع در بخش 5
ثبت اصفهان به مساحت  194/17مترمربع .خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک
رسمي حاجی باقر پسر مرحوم محمدرضا.
 -36راي شــماره  139860302027000105مورخ  1398/01/15محمدرضا فخاری
فرزند حسين بشماره شناســنامه  899صادره از اصفهان بشماره ملي  1287896944در
ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک  7897واقع در بخش
 5ثبت اصفهان به مساحت  163/5مترمربع .خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک
رسمي عبدالوهاب فزوه فرزند محمد حسن .
 -37راي شماره  139860302027000121مورخ  1398/01/17خديجه ايزدي فرزند
عبدالحسین بشماره شناســنامه  32صادره از شهرضا بشــماره ملي  1199536555در
ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک  237فرعي از اصلي
 15201واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  116/26مترمربع .خريداري مع الواسطه
بصورت عادي از مالک رسمي اصغر شاهزیدی.
 -38راي شــماره  139860302027000128مــورخ  1398/01/17غالمحســين
قهرمان خواه فرزند عليرضا بشــماره شناســنامه  26778صادره از اصفهان بشماره ملي
 1280267976در سه دانگ مشاع از ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از
قطعه زمين پالک  10393واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  210/84مترمربع.
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خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي رجبعلی شازش بوزانی و حسن سازش
ابری و رضا سازش ابری.
 -39راي شــماره  139860302027000132مــورخ  1398/01/17معصومه رنجبر
بهاراني فرزند محمد بشماره شناسنامه  2صادره از اصفهان بشماره ملي 1291351523
در سه دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک
 10393واقــع در بخش  5ثبت اصفهان به مســاحت  210/84مترمربــع .خريداري مع
الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي رجبعلی شــازش بوزانی و حسن سازش ابری و
رضا سازش ابری.
 -40راي شــماره  139860302027000152مورخ  1398/01/17زهرا رجالی فرزند
مصطفي بشماره شناسنامه  -صادره از اصفهان بشماره ملي  1270401408در سه دانگ
مشاع از ششدانگ يکباب خانه قســمتي از پالک شماره  44903فرعي از  15190اصلي
و  11323فرعــي از  15190اصلي واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مســاحت 357/40
مترمربع .خريداري طي سند رسمي.
 -41راي شــماره  139860302027000153مورخ  1398/01/17الهام رجالي فرزند
مصطفي بشماره شناسنامه  482صادره از اصفهان بشــماره ملي  1288352778در سه
دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه قســمتي از پالک شماره  44903فرعي از 15190
اصلي و  11323فرعي از  15190اصلي واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت 357/40
مترمربع .خريداري طي سند رسمي.
 -42راي شماره  139860302027000318مورخ  1398/01/20شهربانو پروازیان فرزند
حسين بشماره شناسنامه  986صادره از اصفهان بشماره ملي  1288663358در ششدانگ
يکباب باغ ویال احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پالک  229فرعي از اصلي 7725
واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  416/05مترمربع .خريداري مع الواسطه بصورت
عادي از مالک رسمي محمد ربانی.
 -43راي شماره  139860302027000325مورخ  1398/01/20حمید نادری ادرگانی
فرزند ابوالقاسم بشماره شناسنامه  194صادره از مباركه بشماره ملي  5418699555در
ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک  280فرعي از اصلي
 15201واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  160/20مترمربع .خريداري طي سند
رسمي.
 -44راي شماره  139860302027000371مورخ  1398/01/20ایرج روغنی ابری فرزند
كريم بشماره شناسنامه  2508صادره از اصفهان بشماره ملي  1286930057در ششدانگ
يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک  1فرعي از اصلي  12559واقع در
بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  145/70مترمربع .خريداري مع الواسطه بصورت عادي
از مالک رسمي سلطان محمود کیانی ابری فرزند کاظم.
 -45راي شماره  139860302027000373مورخ  1398/01/20ایرج روغنی ابری فرزند
كريم بشماره شناسنامه  2508صادره از اصفهان بشماره ملي  1286930057در ششدانگ
يکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک  1فرعي از اصلي  12559واقع در
بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  17/35مترمربع .خريداري مع الواسطه بصورت عادي
از مالک رسمي سلطان محمود کیانی ابری فرزند کاظم.
 -46راي شماره  139860302027000398مورخ  1398/01/21طاهره فقیهی فرزند
مرتضي بشماره شناسنامه  73صادره از اصفهان بشماره ملي  1291214801در ششدانگ
يکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پــاک  7897واقع در بخش  5ثبت
اصفهان به مساحت  181/89مترمربع .خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي
حاجی باقر فرزند محمدرضا .
 -47راي شــماره  139860302027000404مورخ  1398/01/22رمضانعلي ملکوتي
خواه فرزند محمد بشماره شناسنامه  586صادره از کوهپايه بشماره ملي 5659066070
در چهار دانگ مشاع از ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين
پالک  10393واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مســاحت  113/47مترمربع .خريداري
طي سند رسمي.
 -48راي شماره  139860302027000409مورخ  1398/01/22اسماعيل ملكوتي خواه
فرزند رمضانعلي بشماره شناســنامه  178صادره از کوهپايه بشماره ملي 5659405355
در دو دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک
 10393واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  113/47مترمربع .خريداري طي سند
رسمي.
 -49راي شماره  139860302027000535مورخ  1398/01/25حبيب اله فروغي ابري
فرزند عبد الحسين بشماره شناسنامه  4صادره از اصفهان بشماره ملي  1291323619در
ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک  12641واقع در بخش
 5ثبت اصفهان به مساحت  264مترمربع .خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک
رسمي محمد فروغی .
 -50راي شــماره  139860302027000539مــورخ  1398/01/25ناصــر قــادری
خوراســگانی فرزند حســين بشــماره شناســنامه  303صادره از اصفهان بشماره ملي
 1283999536در چهار دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از
قطعه زمين پالک  9354واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مســاحت  201/79مترمربع.
خريداري طي سند رسمي.
 -51راي شماره  139860302027000540مورخ  1398/01/25مژگان بابائي بندارتي
فرزند علي اكبر بشــماره شناسنامه  61صادره از اصفهان بشــماره ملي 1284861406
در دو دانگ مشــاع از ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين
پالک  9354واقع در بخــش  5ثبت اصفهان به مســاحت  201/79مترمربع .خريداري
طي سند رسمي.
 -52راي شــماره  139860302027001141مورخ  1398/02/07حبیب اله عسگری
وشــاره فرزند خداداد بشــماره شناســنامه  45105صــادره از اصفهان بشــماره ملي
 1282374605در ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک
 10202واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  78/27مترمربع .خريداري مع الواسطه
بصورت عادي از مالک رسمي نعمت اله عنایتی کردآبادی.
 -53راي شــماره  139860302027001152مــورخ  1398/02/07رضــوان
زرین مکان فرزند ناصر بشــماره شناســنامه  1332صــادره از اصفهان بشــماره ملي
 1287845568در ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک
 5808واقــع در بخش  5ثبت اصفهان به مســاحت  248/80مترمربــع .خريداري طي
سند رسمي.
 -54راي شماره  139860302027001361مورخ  1398/02/12علی شجاعيان فرزند
محمد ابراهيم بشماره شناســنامه  1220صادره از نهاوند بشماره ملي  3960839881در
ششدانگ يکباب سوله و کارخانه قسمتي از پالک شماره  1اصلي و  34فرعي از  1اصلي
واقع در بخش  18ثبت اصفهان به مســاحت  2507/25مترمربع .خريداري مع الواسطه
بصورت عادي از مالک رسمي بمانعلی سهیلی پور و مهدیقلی ایروانی .
 -55راي شــماره  139860302027001737مورخ  1398/02/18احمد حسيني آزاد
فرزند شهريار بشماره شناســنامه  947صادره از اصفهان بشماره ملي  1285422724در
ششدانگ يکباب کارگاه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک  1واقع در بخش 18
ثبت اصفهان به مساحت  606/50مترمربع .خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک
رسمي غالمعلی ایروانی.
 -56راي اصالحــی شــماره  139860302027001451مــورخ  1398/02/14زهره
دائي خوراسگاني فرزند براتعلي بشماره شناســنامه  8315صادره از اصفهان بشماره ملي
 1283784939در دو دانگ يکباب ساختمان پنج طبقه احداثي بر روي قسمتي از قطعه
زمين پالک  6700واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  94/40مترمربع .خريداري
طي سند رسمي صحیح می باشد که در رای شــماره  139560302027012309مورخ
 1395/10/01به اشتباه ثبت شده بود.
 -57راي اصالحی شــماره  139860302027001450مــورخ  1398/02/14عباس
دانشمند خوراسگاني فرزند محمد بشماره شناســنامه  65صادره از اصفهان بشماره ملي
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 1291320318در چهار دانگ يکباب ساختمان پنج طبقه احداثي بر روي قسمتي از قطعه
زمين پالک  6700واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  94/40مترمربع .خريداري
طي سند رسمي صحیح می باشد که در رای شــماره  139560302027012312مورخ
 1395/10/01به اشتباه ثبت شده بود.
 -58راي اصالحی شماره  139860302027001659مورخ  1398/02/17پري خاکسار
فرزند نعمت اله بشماره شناسنامه  486صادره از اصفهان بشماره ملي  1283574284در
سه دانگ يکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پالک  154فرعي از اصلي
 10353واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  239/16مترمربع .خريداري طي سند
رسمي صحیح می باشد که در رای شماره  139760302027010891مورخ 1397/11/06
به اشتباه ثبت شده بود.
 -59راي اصالحی شــماره  139860302027001663مــورخ  1398/02/17عباس
فرهادي فرزند اياز بشماره شناسنامه  2881صادره از اصفهان بشماره ملي 1285159616
در سه دانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک  154فرعي از اصلي
 10353واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  239/16مترمربع .خريداري طي سند
رسمي صحیح می باشد که در رای شماره  139760302027010894مورخ 1397/11/06
به اشتباه ثبت شده بود.
تاريخ انتشار نوبت اول1398/02/29 :
تاريخ انتشار نوبت دوم1398/03/13 :
م الف 467697 :مهدی شبان رییس منطقه ثبت اسناد وامالک شرق اصفهان
تحدید حدود اختصاصی
 3/132شــماره صادره  1398/3/7-1398/42/567494 :نظر بــه اینکه تحدید حدود
ششــدانگ یک باب خانه پالک شماره  4328فرعی مجزا شــده از  4483/131واقع در
بخش  5ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام آقای حسنعلیلله گانی دزکی
فرزند عبدالمحمد در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده
است .اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده  15قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید
حدود پالک مرقوم در روز دوشنبه مورخ  98/4/10ســاعت  9صبح در محل شروع و به
عمل خواهد آمد ،لذا به موجب این آگهی به کلیــه مجاورین اخطار می گردد که در روز و
ســاعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق
ماده  20قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا  30روز پذیرفته خواهد شد.
م الف 483072 :قویدل رئیس منطقه ثبت اســناد و امــاک جنوب اصفهان(149
کلمه 1 ،کادر)
ابالغ وقت رسیدگی
 3/133بدینوسیله اعالم می دارد که آقای بختیار رحیمی فرزند فتح اله دادخواستی مبنی
بر مطالبه وجه به طرفیت  -1منوچهر رنجبر فرزند شکراله  -2خسرو مهدور فرزند درویش
به این شعبه تقدیم نموده اســت که به کالسه  86/98شــعبه اول شورای حل اختالف
فریدونشهر ثبت گردیده اســت و در تاریخ  98/4/19روز چهارشنبه وقت رسیدگی تعیین
گردیده است لذا به آقایان  -1منوچهر رنجبر فرزند شکراله  -2خسرو مهدور فرزند درویش
ابالغ می گردد که جهت رسیدگی به پرونده  86/98در روز چهارشنبه  98/4/19ساعت 3
در شعبه اول شورای حل اختالف فریدونشهر حاضر شوید این آگهی بعنوان ابالغ قانونی
تلقی و در صورت عدم حضور وفق مقررات اقدام می گردد .م الف 486859 :شعبه اول
حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان فریدونشهر( 126کلمه 1 ،کادر)
حصر وراثت
 3/134آقای سوان یغیکیان دارای شناسنامه شماره  2066به شرح دادخواست به کالسه
 96/98از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان
اندریاس یغیکیان به شناسنامه  70در تاریخ  1397/5/9اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به سه فرزند ذکور به نام های  -1سوان
یغیکیان خویگانی ،ش.ش  2066متولد  -2 ، 1356/5/18ســیپان یغیکیان خویگانی،
ش.ش  7737متولد  -3 ،1359/10/20ســیامانتو یغیکیــان خویگانی ،ش.ش  8متولد
 1362/3/1و یک فرزند اناث به نام صدا یغیکیان خویگانی ،ش.ش  78متولد 1365/6/29
و یک همســر دائمی به نام گل نبات الیاســیان ،ش.ش  842متولد  1335/1/7و غیر از
نامبردگان فوق وارث دیگری ندارد .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 نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
م الف 486861 :شعبه اول حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان
فریدونشهر( 170کلمه 2 ،کادر)
فقدان سند مالکیت
 3/145شماره صادره 1398/2/29 -1398/42/565943 :نظر به اینکه ششدانگ پالک
ثبتی شماره  1437اصلی باقیمانده که در جریان استانداردسازی به پالک  5فرعی از 1437
اصلی تبدیل شده واقع در بخش  5اصفهان در صفحه  522دفتر امالک جلد  1303به ثبت و
سند مالکیت دفترچه ای به شماره چاپی  063583به نام آقای احمدرضا مال میرزائی فرزند
علی صادر گردیده است .سپس بالواسطه به موجب سند انتقال قطعی شماره  41061مورخ
 1389/12/26دفترخانه  81اصفهان تمامت مورد ثبت به آقایان مهرداد توالئیان و مهدی
توالئیان هر دو فرزند سیروس بالسویه منتقل گردیده که به موجب سند رهنی شماره 4107
مورخ  1389/12/26دفترخانه  81اصفهان تمامت مورد ثبت در رهن بانک مسکن شعبه
ولی عصر اصفهان قرار گرفته اســت .حال نامبردگان با ارائه درخواست کتبی به شماره
وارده  4199مورخ  1398/02/18به انضمام دو برگ استشــهادیه محلی که امضا شهود
آن ذیل شماره های  26302مورخ  1398/02/03و  26348رمز تصدیق های  268025و
 401079مورخ  1398/02/18به گواهی دفترخانه  5اصفهان رسیده است مدعی هستند
که سند مالکیت آن به علت جابجایی مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنای سند
مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120
آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت
به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت
ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و
رسید اخذ نمائید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد
بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت
یا ســند معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد.
م الف 485878 :قویدل رئیس منطقه ثبت اســناد و امــاک جنوب اصفهان (309
کلمه 3 ،کادر)
فقدان سند مالکیت
 3/146شــماره صادره 1398/2/29 -1398/42/565683 :نظر به اینکه سند مالکیت
ششدانگ به شماره پالک  1فرعی  1957اصلی واقع در بخش  5اصفهان ذیل دفتر امالک
الکترونیکی به شماره  139720302024012448و شماره چاپی تک برگی  324034الف
 97به نام خانم نفیســه رضائی فرزند جعفر (مستند مالکیت  10101مورخ 1397/06/20
دفترخانه اسناد رســمی  245اصفهان) ثبت صادر و تسلیم شده است سپس مالک با ارائه
درخواست  98/1919952مورخ  1398/02/26به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که
امضا شهود آن ذیل شــماره ترتیب  5125مورخ  1398/02/26به گواهی دفترخانه اسناد
رسمی  245اصفهان رسیده است مدعی است که ســند مالکیت آن مفقود و درخواست
صدور المثنی ســند مالکیت ملک فوق را نموده لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی
ذیل ماده  120آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام
معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود ســند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این
آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله
به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه
کننده سند مسترد گردد بدیهی اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت
اعتراض اصل سند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی
طبق مقررات خواهد شد .م الف 485959 :قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک
جنوب اصفهان ( 232کلمه 2 ،کادر)

امام سجاد علیه السالم:
خشنودى از پیشامدهاى ناخوشایند ،بلندترین
درجه یقین 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)
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استفاده از گوشپاککن در انگلیس ممنوع شد!

حیوان خانگی خطرناک مرد پاکستانی

قوانین ممنوعه مختلفی در کشورهای مختلف جهان وجود دارد ولی برخی
از این قوانین در نوع خود عجیب هســتند ،ماننــد قانونی که دولت انگلیس
قرار است به زودی آن را اجرایی کند .این دولت می خواهد قانون ممنوعیت
استفاده از گوش پاکن کن را در انگلیس اجرایی کند.مایکل جاف ،وزیر امور
محیطزیست بریتانیا ،اعالم کرد :از آوریل  ، ۲۰۲۰استفاده از گوشپاککن
پالستیکی در این کشور ممنوع میشود .به گفته وزیر محیطزیست انگلیس،
ســاالنه  ۴.۷میلیارد قطرهچکان و  ۱.۸میلیارد گوشپاککن پالستیکی در
انگلستان مورد استفاده قرار میگیرد.

تعریف حیوان خانگی شاید برای خیلی از انسان ها ،حیواناتی مانند مرغ ،خروس و
گوسفند باشند که خطری نیز به دنبال ندارند؛ اما برای برخی این تعریف متفاوت
است و حتی می تواند حیوان خانگی ،یک شیر باشد! مرد پاکستانی در تصمیمی
عجیب یک شــیر نر را به عنوان حیوان خانگی به خانه آورد«.زول خیف چاهود
هوری » مدعی است این بچه شیر را در  2ماهگی به قیمت  3200پوند خریداری
و به خانه خود آورده است .وی در این باره گفت« :این شیرمثل فرزندم برایم عزیز
است .با اینکه یک پسر  2ساله در خانه دارم؛ اما هرگز خطری برای او نداشته است.
این حیوان از  2ماهگی پیش ما بزرگ شده و حتی تختخواب مخصوص هم دارد».

مردی که برای همسرش اقیانوس خرید!
گاهی همسران برای نشان دادن عالقه شان به شــریک زندگی دست به خرید
هدایایی می زنند که نه تنها برای محبوبشــان جالب توجه باشــد بلکه بتواند
به عنوان یک کار فوق العاده نیز به حســاب بیاید .مانند مردی در چین که برای
همسرش بخشی از اقیانوس را با هزینه 99هزار دالری خرید .او از این پس میتواند
روی 210هکتار از اقیانوس مالکیت داشته باشد .این مرد برای روز عشاق چین،
کارهای مرتبط با این خرید عجیب را آغاز کرد .به گزارش آدیتیسنترال سندی
که قانون مالکیت ژانگ را بیان میکند ،براساس قانون چینی است و صحت دارد.

عکس روز
دوخط کتاب

از چشــمان یــک زن
به سادگی نگذر
زن هــا ،گاهی اوقات
حرفی نمــی زنند چون
به نظرشان الزم نیست
که چیزی گفته شود!
تنها با نگا هشان حرف
می زنند… به اندازه یک
دنیا با نگا هشــان حرف

مــی زننــد .اگــر زنی
برایتان اهمیت دارد ،از
چشــمانش به سادگی
نگذرید! به هیچ وجه…

«سوءتفاهم»
سیمون دوبوار

اینستاگردی

برداشت
توت فرنگی در
مزارع ساری

فصل برداشــت توت
فرنگی هر سال از نیمه
دوم اردیبهشت آغاز و تا
اوایل تابستان تداوم دارد.
منطقه بهنمیر ،شهرهای
بابلسر ،جویبار ،ساری،
نکا ،بهشهر ،قائم شهر،
بابل و آمل بیشــترین
برداشت توت فرنگی را
دارند .مازنــدران ،رتبه
دوم تولید توت فرنگی
را در کشــور بــه خود
اختصاص داده است.

وبگردی

دلنوشته «مژده لواسانی» با حال و هوای فراق
مژده لواســانی با انتشــار این عکس
نوشت« این شهر در تاریخ چشمهای
تو و جغرافیــای آغوشــت؛ خالصه
میشود .میخندی و پنجره ها به بهار
باز می شوند ،سکوت می کنی و پاییز
می شــود ...حاال سال هاست که هیچ
پنجره ای باز نمی شود به خوشبختی!
به گمانم باد در گوششان گفته است
که رفته ای و برنگشته ای هنوز» ...

هشدار جدی «نرگس آبیار» نسبت به قاتل خاموش

عجیبترین جنگهای تاریخ
دالیل و اسباب بروز جنگها در طول تاریخ متعدد بوده اند ،برخی از جنگها با هدف دستیابی به قدرت ،ثروت و یا کشورگشایی و  ...بوده است.
در برخی موارد تاریخ شاهد جنگهایی بوده که به دالیل عجیب و بیهوده شکل گرفته است .در این گزارش درباره عجیبترین جنگهایی که
اتفاق افتاده ،خواهید خواند.
جنگ روستای اسپانیایی لیجار و فرانسه:در سال  ،۱۸۸۳روستایی کوچک در جنوب اسپانیا ،به نام لیجار علیه فرانسه اعالم جنگ کرد.
این جنگ پس از آن رخ داد که ساکنان روستا دریافتند پادشاه اسپانیا ،در طول سفر خود به پاریس مورد حمله برخی افراد در خیابانهای فرانسه
قرار گرفته است ،تصمیم گرفتند تا کل امپراتوری فرانسه را مجازات کنند .با وجود این تصمیم شجاعانه از سوی روستایی کوچک ،در این جنگ
که تا سال  ۱۹۸۱میالدی و نزدیک  ۹۸سال ادامه داشت ۳۰۰ ،گلوله شلیک شد.
جنگ سطل چوبی در ایتالیا:جنگ بین دو شهر مودنا و بلوگنای ایتالیا در سال  ۱۳۲۵میالدی ،به دلیل اختالف بر سر یک سطل چوبی
درگرفت .بحران بین دو شهر وقتی شعله ور شد که چند سرباز از شهر مودنا به بلوگنا حمله بردند و یک سطل دزدیدند .این اتفاق باعث خشم
شدید در صفوف ارتش بلوگنا شد و آنها اصرار بر انتقام داشتند ،جنگ بین دو شهر آغاز شد و  ۱۲سال ادامه پیدا کرد ،دست آخر هم بلوگنا نتوانست
سطلش را پس بگیرد.
جنگ پاراگوئه:این جنگ در سال  ۱۸۶۴روی داد .فرمانده پاراگوئه فرانسیسکو سوالنو لوپز که عالقه زیادی به ناپلئون بناپارت داشت ،با
سه کشور آرژانتین ،برزیل و اوروگوئه وارد جنگ شد تا خودش را به عنوان یک فرمانده نظامی آبدیده و استراتژیست برتر که با ناپلئون در جنگاوری
و علم جنگی برابری میکند ،معرفی کند .از شانس بد ،لوپز نتوانست خودش را حتی سر سوزنی اثبات کند ،بلکه برعکس تمام کشورش را ویران
کرد و  ۹۰درصد مردان سرزمینش به دلیل جنگ ها ،قحطی و امراض مسری جان خود را از دست دادند و در جنگی که شش سال ادامه داشت
 ۴۰۰هزار تن کشته شدند.
جنگ گوش جنکینز :جنگ «گوش جنکینز» بین انگلستان و اسپانیا در سال  ۱۷۳۹میالدی اتفاق افتاد و  ۹سال طول کشید ،ماجرا از این
قرار بود که مقامات اسپانیایی گوش ملوان تجاری انگلیسی که اقدام به قاچاق کاال میکرد را بریدند .اسم این قاچاقچی «رابرت جنکینز» بود.

کتاب
نرگس آبیار صفحه اش را با یک هشدار سالمتی به روز کرد .وی با انتشار یک
عکس ساده نوشت «:فشــار_خون را باید جدی بگیریم .فشار خون ،ریشه
بیماریهای زیادی است و زمینه ساز بروز سکتههای قلبی و مغزی میشود.
وزارت بهداشت طرح کنترل ملی فشار خون را در دســت اجرا دارد ،برای
سالمتی خود و خانوادهتان ،یا خودتان دست به کار بشوید و فشار خونتان را
بگیرید یا به مراکز درمانی مراجعه کنید .فراموش نکنیم که فشار خون قاتل
خاموشی برای سالمتی ماست».

پوریا پورسرخ در حال تنبیه «مجید واشقانی»
پوریا پورســرخ با انتشار این
عکــس نوشــت :کار جدید
با رفیق قدیــم ...من در حال
تنبیه مجید ...ترس رو بخوبى
میشه در چهره اش دید.

خبر
دین به چه درد میخورد!؟

نام سید مهدی شجاعی برای بسیاری از مخاطبان ادبیات به ویژه
ادبیات با درونمایه دینی و اجتماعی در ایران شناخته شده است.
شــجاعی ،تجربه پختهای در بیان عارفانه و زیبــای زندگی ائمه و
نیز قلمی تند در بازخوانی انتقادی رفتارهــای اجتماعی در قالب
داستان کوتاه و بلند دارد آنچنانکه سالها پس از انتشار بسیاری
از کتابهای او در این دو دسته ،کماکان مخاطبانی از نسل جوان
جامعه نیز به سراغ این دست آثار رفته و از آنها بهره میبرند.شجاعی
در تازهترین اثر خود با عنوان «دین به چه درد میخورد!؟» دست به
تلفیقی زیبا از این دو تجربه سترگ زده است و اثری خلق کرده که نه
داستان است و نه متنی عارفانه .بلکه با درون مایهای از طنزی مالیم
و البته با استفاده از عناصر زبانی ساده به دنبال بازخوانی استفهامی
از چالشهای دینداری در عصر مدرن اســت .او برای این موضوع
کتاب خود را با روش اثبات معکوس شــروع میکند و با برشمردن
برخی از آســیبهای اجتماعی و فرهنگی ساختارهای زیستی در
جامعه دینمدار و قدم به قدم جلو آمدن و نفی کردن گزارههای ساده
استنتاج شده از این موضوع ،درباره کارکردهای واقعی دینمداری
در زندگی اجتماعی به صحبت پرداخته اســت .انتشــارات کتاب
نیستان «دین به چه درد میخورد!؟» را با قیمت  ۱۰۰۰۰تومان در
 ۵۶صفحه منتشر کرده است.

یادداشت
زندگی را برای خودتان شاد کنید ()2
امیر ابوالمعصوم
ترویج شادی در زندگی ،یکی از رویاهای کامال دست یافتنی
در زندگی محسوب میشود .فقط کافی است که اندکی تالش
کنید و با مهارتهای شاد بودن در زندگی آشنا شوید.
با کمک کردن به دیگران ،به خودتان کمک کنید
خوشحا لترین افراد کسانی هســتند که تاثیر مثبتی روی
دیگران دارند .از این رو دنیس ویتلــی میگوید« :هیچ مرد
یا زنی مثل جزیره نیســت .زندگی کردن به صورت انفرادی
معنایی ندارد .شما نمیتوانید به احساس رضایت دست پیدا
کنید ،مگر اینکه به چیزی بزرگتر در زندگی متصل باشید.
چیزی مثل یک هدف بزرگ» .حقیقت این است که تا وقتی
تالشــی نکنیم ،نتیجهای هم دریافت نخواهیــم کرد .علم،
مدارکی را به ما ارائه کرده که نشان میدهد کمک به دیگران
میتواند به خوشحالی منجر شود .اگر کمک به دیگران از راه
درستش صورت بگیرد ،میتواند حال و روز انسان را به شدت
بهتر کند«.شادی در زندگی فقط وقتی حاصل میشود که با
دیگران تقسیم شود».
از منطقه آسایش خود خارج شوید و سیم پیچی
مغزتان را اصالح کنید
به احتمال زیاد ،ناراحتی شما به خاطر روزمرگی است .شاید
هم شما از امتحان کردن چیزهای جدید میترسید .یا حتی
در یک مثال گسترده تر ،مثل کسی میمانید که میداند در
شغل حال حاضرش به جایی نخواهد رسید؛ اما از ترس فقر
مالی ،اقدامی برای تغییر شــغلش صورت نمی دهد.مشکل
شما هر چه که هســت ،ممکن است منشــأ آن در خروج از
منطقه آســایش تان باشد .دانشــمندان متوجه شده اند که
اگر انسان به قدر کافی از منطقه آســایش خود خارج شود،
میتواند مقدار اندورفین را در مغزش افزایش دهد.
مادی گرایی را کنار بگذارید و روی خلق تجربیات
جدید سرمایه گذاری کنید
تا به حال بارها اتفاق افتاده اســت که از خریدن یک اسباب
بازی ،بازی کامپیوتری یا یک قطعه تکنولوژی احساس شادی
میکنیم؛ اما میدانیم که این شادی تا مدت بسیار کوتاهی
دوام دارد .این مسئله برای تمام مسائل مادی صدق میکند.
تمامی آنها ،چیزی بیش از یک خوشــحالی موقتی نیستند؛
اما یک تجربه خوشایند تا ابد به مثابه یک خاطره خوش در
ذهن ما باقی میماند.
شــاید داراییهای زیاد چیز جالبی باشــد؛ امــا هیچ وقت
نمیتواند مثل یک تجربه خوشــایند جزوی از شما باشد .به
همین دلیل است که ســرمایه گذاری روی تجربیات بهتر از
سرمایه گذاری روی مادیات است«.بخشــی از ما باور دارد
که یک خودروی خوب ،دوام بیشتری دارد؛ اما در حقیقت،
این بدترین حقیقت در باره این ماشین لعنتی است .همین
ماشین برای سالهای سال مثل یک آینه دق در صورت شما
داد خواهد زد که چطور بهترین فرصتها برای خلق تجربیات
و خاطرات خوش را از دست داده اید».
به طور منظم مدیتیشن کنید
آگاهی از خود ،مهارتی اســت که میتواند فواید بی نظیر و
بی شماری به شما هدیه کند و سبب به دست آوردن شادی
در زندگی تان شــود ،این مهارت با مدیتیشــن منظم قابل
یادگیری اســت.برای یک لحظه تصور کنید که از تمام افکار
و احساسات سمی دور و برتان خالص شده اید .قطعا در این
لحظه احساس شادی بر شــما غلبه خواهد کرد .مدیتیشن
میتواند مواد داخل هیپوکامپوس را افزایش دهد ،قســمتی
از مغز که با حافظه ،یادگیری و احساسات در ارتباط است.

دیدگاه
برگزاری نمایشگاه «سال سی »۳۰
در حرم مطهر امام خمینی (ره)

با رهبری امام(ره)
جوانان هویت پیدا کردند

نمایشگاه «سال سی  »۳۰مصادف با سی امین سالگرد بزرگداشت
نامآور بزرگ دوران معاصر ،حضرت امــام خمینی(ره) و همزمان
با چهل ســالگی بزرگترین و ماندگارترین اثر آن مصلح سیاسی
اجتماعی انقالب شکوهمند اسالمی ایران ،به همت ستاد مرکزی
بزرگداشت حضرت امام خمینی (ره) ،اداره کل هنرهای تجسمی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،موسسه توسعه هنرهای معاصر و
انجمن تجسمی اســتان تهران و تودی پوسترز در حرم مطهر امام
خمینی (ره) برپا میشود .در نمایشگاه «سال سی  ۱۲ »۳۰قطعه
عکس از محمود عبدالحســینی ویژه مراســم ارتحال امام(ره) و
 ۹۹پوستر از  ۷۷هنرمند گرافیست به کوشش« علی وزیریان» از
پانزدهمین نمایشگاه ســاالنه حروف نگاری پوستر اسما الحسنی
با مرور بر آثار منتخب  ۱۴دوره گذشــته این نمایشگاه ،به نمایش
درمیآمد.در این نمایشــگاه عالوه بر عکس و پوستر ،نقاشیهایی
از هنرمندان صاحب نام این حوزه نظیر حبیــب ا ...صادقی ،ایرج
اسکندری ،احمد خلیلی فرد ،کاظم چلیپا ،فرامرز پیالرام ،غالمعلی
طاهری ،مرتضی اســدی ،محمد پوالدی ،کیخسرو خروش ،ناصر
پلنگی ،مصطفی ندرلو ،مصطفی گودرزی به نمایش گذاشــته
میشود.

رییس ســازمان تبلیغات اســامی در محفل انس با قرآن که
باحضور اساتید و دانشــجویان دانشگاههای آزاد اسالمی واحد
تهران شمال ،شــریف ،جامع علمی کاربردی و شهید بهشتی
در حســینیه جماران برگزار شــد ،گفت :با رهبری امام (ره)؛
جوانان هویت پیدا کردند و ثمره این هویت بخشیدن برقراری
ثبات ،امنیت و از دســت ندادن حتی یک وجب از خاک کشور
در دوران جنگ تحمیلی بود که همه این سرافرازیها به برکت
وجود امام (ره) میسر شد .امروز ملت شریف ایران احساس عزت
و سربلندی دارد و معنویت ،اخالق و ایستادگی در این مرزو بوم
روزافزون شده و همه این موهبتها را مدیون امام خمینی(ره)
هستیم.
حجتاالســام محمد قمی ،با تبیین این موضوع که سالهای
متمادی ما ذلت و مذلت کشــیدیم که حق مردم بزرگ ایران
نبود ،عنوان داشــت :به تعبیر حضرت آیتا ...خامنهای ،رهبر
معظم انقالب اسالمی «ما قرآن ،نهجالبالغه و صحیفه سجادیه
داشتیم؛ اما توسریخور بودیم» ملت ما دو قرن غارت شد؛ اما
یک مرد الهی برای خدا قیام کرد و امروز نهجالبالغه معیار نقادی
کارگزاران نظام را مشخص میکند.

