معاون استاندار:

حال اقتصاد اصفهان خوب نیست

معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتاندار اصفهان گفت :حال اقتصاد اصفهان

خوب نیســت و باید نهایت تالش خود را برای اســتفاده از تجارب ارزشــمند

صعنتگران به جهت توسعه اقتصادی این اســتان به کار بگیریم.سید حسن قاضی عسگر خاطر
نشان کرد :وظیفه مدیران دولتی حل مشکالت فعاالن اقتصادی است ،مدیران و مسئوالن دولتی

باید مشــاور صنعتگران و فعاالن اقتصادی باشند .بدنه کارشناســی و تخصصی سازمان صمت

W W W. Z AYA N D E R O U D O N L I N E . I R

اصفهان می تواند پشتوانه خوبی برای رییس جدید باشد...
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عاکسی کنیم؛
امروز به جهان از چشم های
یک عاکس ناگه کنید .به این
فکر کنید که از چه چیزهایی می تونید
یه عکس خوب تهیه کنید.
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آغاز پروازهای هواپیمایی ترکیه به اصفهان

اصفهان در مرکز دیپلماسی هوایی

3

عکس :تسنیم

گالری برهان  /مدیا:خوشنویسی
 14الی ۱۹تیر

مدیر منطقه یک شهرداری اصفهان
خبر داد:

اجرای  ۶۰پروژه عمرانی
در سال جاری

2

خداحافظی شرکت
توزیع برق با المپ های
پر مصرف

3

در مجمع عمومی عادی سالیانه ذوب آهن
اصفهان عنوان شد :

ذوب آهن اصفهان در سال
گذشته باالترین سودخالص از
زمان تاسیس را داشته است

کنسرت علیرضا قربانی
 27تیر
تاالر رودکی

ما همه با هم هستیم
کارگردان:کمال تبریزی
پردیس ساحل /پردیس چهارباغ/
سیتی سنتر

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران در مراسم تکریم و معارفه فرمانده سپاه اصفهان مطرح کرد؛

دشمنان جرأت شلیک یک تیر بهسمت ایران را ندارند

2

در مجمع عمومی عادی سالیانه ذوب آهن اصفهان عنوان شد :

ذوب آهن اصفهان در سال گذشته باالترین سودخالص از زمان تاسیس را داشته است

مجمع عمومي عادي ســاليانه ذوب آهن اصفهان با حضور ســهامداران ،
نمايندگان صاحبان سهام  ،اعضاي هيئت مديره و نماينده سازمان بورس و
اوراق بهادار تهران  ،در سالن همايش هاي بين المللي اتاق بازرگاني ،صنايع،
معادن و كشاورزي اصفهان دوشنبه 17تيرماه برگزار شد .
نمايندگان سهامداران عمده ذوب آهندر جايگاه هيئت ریيسه قرار گرفتند
و دکتر غالمرضا سلیمانی مدیرعامل شرکت صدر تامین رياست مجمع را
عهده دار شد .
دکتر غالمرضا سلیمانی مدیرعامل هلدینگ صدر تامین گفت :با توجه به
برنامه ای که ذوب آهن اصفهان برای تولید  3میلیون تن دارد ،پیگیر هستیم
برنامه تامین ســرمایه در گردش انجام شود و مشــکالت مالی تا حدودی
برطرف شود .اکنون نیز اوراق سلف وارد بازار شده و شستا و هلدینگ تضمین
آن را به عنوان حمایت انجام می دهند.
وی افزود  :امیدواریم ذوب آهن در افق  1404بر اســاس سند استراتژیک
هلدینگ صدر تامین بتواند به تولید شــش میلیون تن برســد .طرح های
توسعه این شرکت نیز با قوت در دست پیگیری است و پیشرفت پروژه ها از
شرایط خوبی برخوردار است.
مهندس منصور یزدی زاده مديرعامــل ذوب آهن اصفهان در ارائه گزارش
هيئت مديره مربوط به عملكرد سال  97و برنامه هاي آتي اين شركت گفت:
تفاوت اساسی بین فرآیند تولید در این شرکت و سایر تولیدکنندگان داخلی
وجود دارد .ذوب آهن اصفهان تنها شــرکت فوالدی بزرگ کشور است که
تولید آن به روش کوره بلند انجام می شود؛ در حالی که عمده تولید فوالد
کشور به شیوه احیای مستقیم است و یکی از دالیل سوددهی آنها این است
که از یارانه گاز و برق اســتفاده می کنند و ذوب آهن اصفهان از این یارانه
بی بهره است و بر این اساس تفاوت سهم انرژی ذوب با بقیه شرکت ها 700

تومان به ازای هر کیلوگرم است؛ یعنی اگر ذوب آهن مطابق با برنامه بخواهد
 3میلیون تولید کند،دو هزار و  100میلیارد تومان ناشی از یارانه گاز ذوب
آهن را از دست می دهد.
وی سود ناخالص این شرکت در ســال  97را یک رکورد ذکر کرد و گفت :
بازدهی سهام این شرکت در سال گذشته  224درصد بود .
مهندس یزدی زاده افزود  :این شــرکت با توجه به شرایط نقدینگی خود ،
سرمایه گذاری های کوچک را برای بیشترین بهره برداری مدنظر دارد .
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان تصریح کرد  :پروژه  pciدر آستانه بهره برداری
قرار دارد و قیمت تمام شده محصوالت این شرکت را کاهش می دهد.
وی تصریح کرد :ذوب آهن اصفهان علی رغم تحریم ها ،در ســه ماهه اول
امسال ،صادرات خوبی داشته و در اردیبهشــت ماه رکورد صادرات ماهانه
جدیدی را ثبت کرده است.
مهندس یزدی زاده در خصوص چالش های ســال  97افزود  :محدودیت
شدید در تامین مواد آهن دار و سنگ آهن ،یک معضل برای شرکت است
است و کم کم در بین سایر فوالدسازان در حال عمومیت یافتن است .سنگ
آهن،گندله و کنسانتره متاســفانه صادر می شود که اعتراض ذوب آهن را
در این خصوص به وزارت صمت نیز ارائه کردیم و پیگیر هستیم .اگر تدبیر
اساسی در این خصوص صورت نگیرد ،به یک بحران بزرگ تبدیل می شود.
مدیرعامل شرکت بیان کرد  :واحدهای مختلف شرکت متاسفانه معطل مواد
اولیه هستند؛ از آن سو تحریم های ظالمانه دشمن در زمینه های مختلف
و به ویژه در خصوص صنعت فوالد شــدت یافته است .واردات مواد اولیه از
جمله زغال و کک همچنین صادرات محصوالت جزو تحریم هاست.توازن
در منافع زنجیره ارزش تولید نیز وجود ندارد.
این مقام مسئول در خصوص چالش های سال گذشته تصریح کرد :ظرفیت

تولید شرکت ،چهار میلیون تن است .اگر مواد اولیه به شرکت برسد با سه
کوره بلند ،تحقق این مهم امکان پذیر است.بروز خشکسالی را قبال شاهد
بودیم و امیدواریم امسال تاثیر کمتری بر تولید شرکت بگذارد .تامین بخشی
از کسری منابع صندوق فوالد واعتصاب کامیون داران را سال گذشته شاهد
بودیم که تاثیر بسیار زیادی در حمل مواد اولیه و محصوالت داشت  .منفی
بودن سرمایه در گردش و زیان انباشته که وجود دارد از جمله این چالشها
محسوب می شوند.
مهندس یزدی زاده خاطر نشــان کرد  :خوشــبختانه گرفتن مجوز ترک
تشریفات از هیئت دولت محقق شد که بتوانیم یک میلیون و  750هزار تن
سنگ آهن از چاه گز و ســنگان وارد ذوب آهن کنیم که روزانه پیگیر این
موضوع هستیم.
وی در ادامه برخی از مهمترین موفقیت های شــرکت در سال گذشته را
چنین عنوان کرد :کسب باالترین ســود خالص در تاریخ ذوب آهن،خروج
از ماده  141و تهاتر بدهی ها با مطالبات تامین اجتماعی همچنین کسب
اعتبار نزد بانک ها،اصالح ساختار مالی شرکت،رکورد روزانه تولید با دو کوره
بلند  ،مدیریت هزینه ها ،تهاتر امالک مازاد و غیر مولد شرکت  ،تولید انواع
ریل  ،راه اندازی پروژه  VDبه منظور تولید فوالدهای کیفی ،تولید H300
و بیم بالنک،کاهش مصرف آب از  17میلیون متــر مکعب به  14میلیون
متر مکعب  ،کســب تندیس صرفه جویی در مصرف انرژی،کســب عنوان
صادر کننده نمونه کشور برای هشتمین بار وتمدید گواهینامه کرز.
مدیرعامل شــرکت اضافه کرد  :در سال گذشــته تعداد  97مورد افشای
اطالعات داشتیم که در ســال  96این رقم  48مورد بود  ،همچنین افشای
اطالعات با اهمیت از یک مورد به حدود  30مورد در سال  97رسیده است.
مهندس یزدی زاده برخی از مهمترین چالش های ســال  98را نیز چنین

برشمرد :خام فروشــی مواد آهن دار،تحریم واردات کک و زغال و صادرات
محصوالت،تبدیل ســنگ آهن دانه بندی به کنســانتره و گندله توسط
معادن،عدم برنامه ریزی منسجم در صنایع باالدستی فوالد،بر هم خوردن
زنجیره تولید فوالد به روش کــوره بلند،عدم برخورداری از یارانه انرژی در
مقایسه با روش احیای غیر مستقیم .
شایان ذکر است پس از قرائت دستور جلسه ،مجمع وارد دستور جلسه شد.
ابتدا گزارش هيئت مديره در رابطه با عملكرد؛ ســپس گزارش حسابرس
مســتقل و بازرس قانوني درخصوص صورت هاي مالي شركت براي سال
مالي منتهي به  1397/12/29قرائت شــد .مجمع پس از بحث و بررسي و
انجام مذاكرات الزم و با توجه بــه تكاليف و رهنمودهاي مندرج در صورت
خالصه تكاليف مجمع  ،تصميماتی بدین شــرح را بــا اکثریت آراء اتخاذ
کرد:صورتهای مالی شرکت مشتمل بر تراز نامه در تاریخ 1397/12/29
صورت ســود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به
 ،1397/12/29بــا اکثریت آرا مورد تصویب مجمع قرار گرفت .موسســه
حسابرســي آزمون پرداز ايران مشهود به شــماره ثبت  14187و شناسه
ملی  10861687625به عنوان بازرس قانوني اصلی وحســابرس مستقل
شرکت و موسسه حسابرسي هشیار بهمند به شماره ثبت  1916و شناسه
ملی  10100168746به عنوان بازرس علي البدل ،برای مدت یک ســال
انتخاب شــدند .مجمع اختیار تعیین و پرداخت حق الزحمه حسابرس و
بازرس قانونی را با هماهنگی شرکت سرمایه گذاری صدر تامین  ،به هیئت
مدیره شــرکت تفویض کرد .ضمنا حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی
برای سال مالی مورد گزارش  ،مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت .روزنامه دنياي
اقتصاد جهت درج اطالعیه و آگهي هاي شرکت برای مدت یک سال،تعيين
شد.
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اخبار

نخستین سمن حجاب و عفاف
در اصفهان آغاز به کار کرد
نخستین سازمان مردم نهاد حجاب و عفاف روز
پنحشنبه با حضور شماری از مسووالن استان
در حاشیه برگزاری جشنواره حجاب و عفاف در
اصفهان آغاز به کار کرد.
مدیر سازمان مردم نهاد حجاب و عفاف استان
اصفهان افزود :تشــکل مردمــی متعددی در
حوزه حجاب و عفاف فعالیــت میکند ولی از
منظر قانونی ثبت نشــده ولی سمن ححاب و
عفاف این استان اولین تشکل مردم نهاد است
که دارای مجوزهای قانونی از وزارت کشــور و
استانداری اصفهان و دارای ظرفیتهای قانونی
و شخصیت حقوقی است.حجت االسالم محسن
رنجبر اظهارداشــت :برنامههای این سمن در
قالب معاونت های فرهنگی ،هنری ،رسانه ای،
آموزشی و پژوهشی پیگیری می شود.وی ادامه
داد :تحقیق ،تالیف و تبلیغ شعار امسال سمن
است و تالش می کنیم در دو محور برنامه های
خــود را پیگیری کنیم.مدیر ســمن حجاب و
عفاف استان اصفهان ادامه داد :محور اول ایجاد
بانک اطالعاتی از تحقیقات ،فعالیت های علمی،
تبلیغی و ترویجی در حوزه حجاب و عفاف در
کشور و اســتان اصفهان و بررســی میزان اثر
بخشی این فعالیت هاست.

ارایه بیش از  ۲هزار مشاوره به
شهروند اصفهانی در هفته گذشته
بر اســاس اعالم اداره ارتباطات مردمی ۱۳۷
شهرداری اصفهان ،شــهروندان اصفهانی در
هفتهای که گذشت ،شــش هزار و  ۱۸۳مرتبه
با مرکــز  ۱۳۷تماس برقرار کردنــد که از این
تعداد پنج هــزار و  ۸۹۷پیــام جهت پیگیری
به ثبت رســید.از مجمــوع تماسهای واصل
شده ســه هزار و  ۱۱۸مورد مربوط به معاونت
خدمات شهری معادل  ۵۲درصد ۲۵۲ ،تماس
معاونت عمران معادل ســه درصد و  ۸۱مورد
نیز ترافیکی شــامل یک درصد از مجموع کل
پیامها است؛ ســایر پیامها نیز به سازمانها و
شرکتهای وابسته به شهرداری ارجاع شد.این
گزارش حاکی اســت  ۷۲۳مورد از تماسهای
شهروندان مربوط به ترکیدگی و بازبودن والو
فضای سبز ،قطعی روشنایی پارکها و فضای
سبز همچنین ساخت و ســاز بدون مجوز که
به صورت فوری توســط کارشناسان این اداره
به مســئوالن اجرایی مناطق ،ارجاع و نتیجه
طریق تماس با شــهروندان
عملکرد آنهــا از
ِ
پیگیری شــد که بازتاب آن رضایتمندی ۹۱
درصــدی تماسگیرنــدگان اداره  ۱۳۷بوده
است .کارشناسان اداره ارتباطات مردمی ۱۳۷
شهرداری اصفهان طی هفته گذشته دو هزار و
 ۲۴۵مورد مشاوره یا اطالعات مربوط به اماکن
تفریحی ،حمل و نقل عمومی و شــماره تلفن
شهرداری های مناطق  ۱۵گانه را به شهروندان
ارائه کردند.

پیشنهاد سردبیر:
دشمنان جرأت شلیک یک تیر بهسمت ایران را ندارند
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دشمنان جرأت شلیک یک تیر بهسمت ایران را ندارند

مراسم تکریم و معارفه فرمانده سپاه
حضرت صاحبالزمان (عج) صبح
پنج شــنبه با حضور ســردار دریادار علی فدوی،
جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی
و جمعی از مسئوالن لشکری و کشوری برگزار شد.
جانشین فرماندهکل سپاه پاسداران انقالب اسالمی
در این مراسم با یادآوری نقش اصفهانیها در دفاع
مقدس اظهار داشــت :اصفهان بزرگان و شهدایی
مانند شهید خرازی ،ردانیپور و غیره دارد که نهتنها
در ایامی که چشم ما آنها را میدید بلکه در ایامی
که ما نمیتوانیم آنها را مشــاهده کنیم به واسطه
جانفشانیهایشــان از نور آنها بهرهمند هســتیم.
دریادار علی فدوی افزود :این شهدا کسانی هستند
که نام آنها در سراســر ایران در دل افراد دلداده به
انقالب اســامی ذوق ایجاد میکند و این ذوق نیز
برکت به همراه دارد ،آنها شــهدایی هستند که اگر
بتوانیم آنها را ب ه عنوان اسوه و الگوی خود قرار دهیم
در تکالیف ما نقشــی ویژه خواهند داشت.جانشین
فرمانده کل سپاه پاســداران انقالب اسالمی گفت:
پاسداران انقالب اســامی در  40سال گذشته این
افتخار را داشــتهاند که تکلیف خــود را که همان
پاسداری است انجام دهند و هر روز جلوه خاصی از
پیروزی انقالب اســامی بر جبهه باطل بروز پیدا
میکنــد .وی تصریح کــرد :به ویــژه در زمانی که
دشــمنی دشــمنان جلوه بیشــتری مییابد ،این
دشمنیها هیچگاه کم نشده و بهروز ابعاد جدیدی
پیدا میکند ،اما نقش پاســداران ما سبب شده که
امروز بهراحتی و با امنیت در کشــور زندگی کنیم.
فدوی با بیان اینکه دشمنان به این نکته توجه دارند
که قدرت نظام جمهوری اسالمی افزایش یافته است،
گفت :در این راســتا عظمت جبهــه حق بهخوبی
نمایان اســت .دشــمنان در تمام موضوعات علیه
جمهوری اسالمی اقدام کرده و به این موضوع اقرار
کردهاند که در تالشهای خود شکست خوردهاند.
وی ادامه داد :هیچ کس جرأت تیراندازی حتی با یک

تیر را نیز به کشور ما نداشته و بدون استثنا دشمن با
شکست مواجه شده است.جانشین فرمانده کل سپاه
پاسداران گفت :آمریکا خود را ابرقدرت میداند اما
رییس جمهور آمریکا به این موضوع اقرار کرده است
که « با وجود ایران نتوانستیم سوریه را ساقط کنیم.
فدوی با اشاره به انجام تکالیف الهی در طیف وسیع
خود از جمله در پاســداری از انقالب اسالمی ،ابراز
کرد :از جمله تکالیف این است که زیر بار ظلم نرویم،
مصر بودیم و بر
در بیش از  40ســال بر این تکالیف ّ
آنها عمل کردیم ،نمونه آن تقدیم شهدای انقالب
اســامی اســت ،تعداد زیــادی نیز پــای انقالب
ایستادهاند تا با شهادت سرانجام خود را تعیین کنند
و خداوند نیز کمکهای زیادی کرده است.
وی تصریح کرد :دشمن اظهار میکند که ایران به
چه توانمندیهایی رسیده است که این توانمندیها
شامل دفاعی ،بازدارندگی و توانمندیهایی است که
دشمن آن را اظهار میکند ،این  3مورد در سالهای
طوالنی اســت که جلوه پیدا کرده است.جانشین
فرمانده کل سپاه پاســداران خاطرنشان کرد :وزیر

دفاع دولت قبل آمریکا در پایگاه ظفره امارات بیان
کرد که «ما و متحدان خــود در اروپا و متحدان در
منطقه بهدنبال این هســتیم که توانی ایجاد کنیم
تا در برابر ایران بازدارنده باشــیم .وی تصریح کرد:
بیش از  30سال است هنوز کســی جرأت نداشته
است حتی یک تیر بهسمت ایران شلیک کند و در
زمان جنگهای مختلف در منطقه ،ما در وسط این
آتش به برکت انقالب اسالمی اســتوار ایستادهایم
که این موضوع به انجــام تکالیف الهی بازمیگردد،
این تکالیف را به خوبی انجام دادهایم ،انقالبیون در
انقالب اسالمی و دلدادگان به شهدا به تکالیف خود
در حد قابل قبول عمل میکنند.
سپاه اصفهان موفق ترین سپاه در کشور
بوده است
فرمانده سازمان بسیج مستضعفین نیز در این مراسم
اظهار داشــت :کارهای انجام نشده زیادی در سپاه
اصفهان بر دوش ما باقی مانده اســت که امیدواریم
با کمک ســردار فدا این کارها انجام گیرد و در آن
بخشی که به بسیج مربوط است نیز تمام تالش خود

مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان خبر داد:

اتمام مرمت و بازسازی تکیه کازرونی تا اوایل شهریور

مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری
اصفهان اظهارکرد :تکیه کازرونی از کاملترین و
ارزشمندترین تکایای زیبا و روحانی تخت فوالد
اســت که در اواخر عهد قاجاریه و به سال۱۳۳۶
قمری به همت حاج محمدحســین کازرونی بنا

منطقه  ۹در مسیر امید
مدیر منطقه  ۹شــهرداری اصفهان گفت :آیین
بازگشایی مجموعه ورزشی نور و آغاز عملیات
اجرایی خیابان حدفاصل بزرگراه شهید خرازی
و خیابان شــهید احمد حجازی امروز با حضور
مدیران شــهری برگزار میشود.ســیدعباس
روحانی اظهــار کرد :یکــی از پروژههای آماده
کلنگزنــی در منطقه  ۹شــهرداری اصفهان،
آغاز عملیات اجرایی خیابان حدفاصل بزرگراه
شهید خرازی و خیابان شــهید احمد حجازی
به طول  ۵۰۰متر مربع اســت.وی با بیان اینکه
برای آزادسازی مسیر احداث خیابان حدفاصل
بزرگراه شــهید خرازی و خیابان شهید احمد
حجازی با عرض خــط بدنه  ۳۶متــر و عرض
ترافیکــی  ۱۸متر تاکنــون  ۱۸۰میلیارد ریال
هزینه شده است ،افزود :هزینه عملیات اجرایی
این خیابان  ۲۸میلیارد ریال برآورد شده است.
مدیر منطقه  ۹شهرداری اصفهان با اشاره به آیین
بازگشایی مجموعه ورزشی نور ،خاطرنشان کرد:
این پروژه شامل بازسازی و تجهیز استخر ،سونا و
جکوزی ،سالن توپی و سالن رزمی است.

چهره ها

شــده و در تاریخ  ۱۰خرداد  ۸۲بهعنوان یکی از
آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.محمد فیض
با بیان اینکه تکیه کازرونــی از حیث معماری و
کاربری در بین آثار تخت فــوالد منحصر به فرد
است ،افزود :از جمله مشاهیر مدفون در این تکیه
میتــوان آخوند مال عبدالکریم گزی ،آقا ســید
محمدباقر درچهای ،سید محمدمهدی درچهای،
سید محمدصادق صدیق االطبا ،مالحسینعلی
صدیقیــن و مالمحمدباقر صدیقیــن را نام برد.
مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری
اصفهان خاطرنشــان کرد :این سازمان در ادامه
عملیات مرمت و بازسازی که در سالهای گذشته
در این تکیه انجام داده بود ،از ابتدای شهریور ماه
 ۱۳۹۶با اعتباری در حــدود  ۹میلیارد ریال فاز
جدیدی از کار را آغاز کرد که تاکنون هفت میلیارد
ریال برای این پروژه هزینه شده است.

فیض ادامه داد :از جملــه اقدامات در حال انجام
در تکیه کازرونی ترمیم و اصالح بدنههای داخلی
حجرهها ،سبکســازی و آجر فرش پشــت بام،
مرمت وبازسازی جان پناه ،تعویض ناودانهای
فرســوده چوبی با ناودانهای ســنگی و احیای
حوضخانه و محوطهسازی پیرامون
آن است.وی گفت :پیش بینی میشود
عملیات مرمت و بازسازی پروژه تکیه
کازرونی تا اوایل شــهریور ماه سال
جاری بــه اتمام برســد.مدیرعامل
سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری
اصفهان با بیان اینکــه در مجاورت
تکیه کازرونی ،آب انبار کازرونی قرار
دارد ،اظهار کرد :ساختمان آب انبار
یک بنای هشت ضلعی است که در سمت شمال
شرقی آن پلکانی و در باالی آن چهار مناره باریک
و زیبا قرار دارد که ارتفاع آن از سطح بام نزدیک به
چهار متر است؛ این منارهها در اصل بادگیر است
و وظیفه تصفیه و خنک کردن فضای داخلی آب
انبار را بر عهــده دارد.وی تصریح کرد :عملیات
مرمت و ساماندهی این بنای تاریخی همزمان با
مرمت تکیه کازرونی انجام گرفت که شامل ترمیم
بدنه ،سبکسازی و آجر فرش بام ،خاکبرداری
فضای پیرامونی به همراه زیرسازی ،آجر فرش و
اصالح تاسیسات مکانیکی و الکتریکی است.فیض
با اشاره به مرمت و ساماندهی تکیه میرفندرسکی،
گفت :این تکیه مربوط به دوره صفوی در تخت
فوالد اصفهان واقع شده و در تاریخ  ۱۶تیر ۱۳۶۴
با شــماره ثبت  ۱۶۷۶بهعنوان یکی از آثار ملی
ایران به ثبت رسیده است.

آگهی مناقصه

نوبت دوم

شهرداری بادرود در نظر دارد طی تشریفات مناقصه عمومی و ضوابط و مقررات آیین
نامه مالی شهرداریها کارگاه تولید بلوک فرش خود را با کلیه تجهیزات و ملزومات آن،
جهت تولید بلوک فرش به صورت دست مزدی طی قرارداد یکساله به اشخاص حقیقی
و حقوقی واگذار نماید .لذا از کلیه متقاضیان درخواست می گردد از تاریخ نشر اولین
آگهی جهت بازدید از کارگاه و دریافت اســناد و مدارک شــرکت در مناقصه به واحد
حقوقی شهرداری مراجعه نمایند.
 -1مدت قبول پیشــنهادها از تاریخ انتشــار آخرین آگهی حداکثر به مدت  10روز
می باشد.
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مجید صفاری -شهردار بادرود
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را در سازمان بسیج به کار میبندیم.سردار غالمرضا
سلیمانی تصریح کرد :سردار فدا نهایت تالش خود
را برای پیشــبرد اهداف ســپاه اصفهان انجام داد،
سپاه اصفهان موفقترین سپاه در کشور بوده است
و امیدواریم در سازمان بســیج نیز با کمک سردار
سالمی و کلیه ردههای ســپاه و همیاری نخبههای
انقالبی و همت بســیجیان و پیگیری ســپاههای
استانی تحرک جدیدی ایجاد کنیم.فرمانده سازمان
بسیج مســتضعفین گفت :بنده پرچمی را از استان
شهید پرور اصفهان در دســت گرفتهام و امیدوارم
در سازمان بســیج با کمک همه به توفیقات خوبی
دست پیدا کنیم.
سپاه انقالب اسالمی را بیمه میکند
فرمانده ســپاه صاحب الزمان (عج) استان اصفهان
نیز دراین مراسم اظهار داشت :سردار سلیمانی 13
سال در اصفهان خدمت صادقانه انجام داد و چه در
لشکر  14امام حسین (ع) و چه در سپاه استانی با این
حجم نیرو با درایت ویژهای به دنبال راهبرد اهداف
ســپاه بود و با جوانگرایی اقدامات موثری در سپاه
استان انجام شد.ســردار مجتبی فدا تصریح کرد:
سپاه تنها مجموعه و سازمانی اســت که انقالب را
بیمه و در مقابل تهدیدات دشمن ایستادگی و نظام
جمهوری اسالمی را سربلند میکند.فرمانده سپاه
صاحب الزمان (عج) استان اصفهان ادامه داد :بسیج
شجره طیبهای است که نهال آن توسط امام خمینی
(ره) نشانده شده است و امیدارم با حمایت بسیجیان
گرانقدر بتوانیم آن جایگاه و شــأن را که امام راحل
برای بســیج تعریف کرد به عمل بنشانیم و سربلند
و پیروز باشیم.
در این مراسم از زحمات سردار غالمرضا سلیمانی،
فرمانده سابق ســپاه حضرت صاحبالزمان (عج)
که به عنوان رییس ســازمان بســیج مستضعفین
منصوب شده اســت تقدیر و تجلیل به عمل آمد و
ســردار مجتبی فداء به عنوان فرمانده جدید سپاه
صاحبالزمان (عج) منصوب شد.

مدیر منطقه یک شهرداری اصفهان خبر داد:

اجرای  ۶۰پروژه عمرانی در سال جاری

مدیر منطقه یک شهرداری اصفهان با بیان اینکه
عملیات احداث پارکینگ زیرســطحی خیابان
اردیبهشــت حدفاصل خیابانهای طالقانی تا
میرداماد تاکنون  ۷۵درصد پیشــرفت داشته
اســت ،اظهار کرد :احداث ایــن پارکینگ در
راســتای تســهیل در عبور و مرور
شــهروندان و کاهش بــار ترافیکی
خیابان طالقانی صــورت میگیرد.
مهین شــکرانی ادامه داد :آسفالت
سقف پارکینگ زیرسطحی خیابان
اردیبهشت انجام و آماده بهرهبرداری
اســت؛ و این پارکینگ تعداد ۱۰۳
خودرو را در خــود جای خواهد داد.
مدیر منطقه یک شهرداری اصفهان
افزود :برای احداث این پارکینگ شش میلیارد
و  ۵۰۰میلیون تومــان اعتبــار در نظر گرفته
شده اســت.وی از اجرای  ۶۰پروژه عمرانی در
منطقه یک در ســال جاری خبــر داد و گفت:
بودجه عمرانی منطقه یک امسال با  ۱۶درصد
افزایش ۵۵ ،درصد سهم بودجه منطقه را شامل
میشود.شکرانی با اشاره به پروژههای شاخص
عمرانی ســال جدید در منطقه یک شهرداری
اصفهان ،تصریح کرد :کفسازی گذر رحیم خان
حدفاصل خیابان طالقانی تا کوچه ســرلت به
طول  ۱۰۰و عرض  ۹متر مربع تاکنون  ۴۰درصد
پیشرفت فیزیکی داشته و برای اجرای آن ۱۵۰
میلیون تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.
وی با بیــان اینکه برای توســعه انتقال کلکتور
شــرقی -غربی مبلغ  ۲۳میلیارد ریال اعتبار در
نظر گرفته شده اســت ،تصریح کرد :کفسازی

نوبت اول

 -2هزینه انتشار آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.
 -3شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
 -4برندگان اول و دوم و سوم مناقصه چنانچه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها
به ترتیب ضبط خواهد شد.
 -5پیشنهاد دهندگان می بایســت مبلغ  50/000/000ریال را تحت عنوان سپرده
شرکت در مناقصه بصورت ضمانت نامه بانکی یا اسناد خزانه و یا فیش نقدی به حساب
شماره  106682190001نزد بانک ملی بادرود واریز و ضمیمه پیشنهاد خویش نمایند.
 -6سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

نماینده ولی فقیه در اصفهان

محور بیدآبــاد حدفاصل بازار علــی قلی آقا تا
خیابان مسجد سید ،تکمیل شده و مرمت خانه
روغنی و احیاء بازار رحیم خان نیز در دستور کار
قرار گرفته اســت.مدیر منطقه یک شهرداری
اصفهان ادامه داد :روکش و ترمیم آسفالت معابر

فرعی و اصلی ،ساماندهی پل ابوذر ،پیادهروسازی
حاشــیه زاینده رود حدفاصل پل مارنان تا پل
فلزی ،نوسازی پیاده رو خیابان شهید مطهری،
احداث پارک محلی شــاداب ،ساماندهی مادی
نیاصرم ،تملک و احداث پارک محلی جوزدان،
تملک مجموعه فرهنگی شهید بهشتی ،تملک و
احداث ساختمان اداری منطقه ،پیاده روسازی
چهارباغ پایین حد فاصل کوچه بحرینی تا میدان
شهدا و احداث رینگ دوچرخه از دیگر پروژههای
منطقه یک در سال جاری است.
وی با اشــاره به افزایش  ۱۶درصــدی بودجه
منطقه در ســال جاری ،گفت :بودجه ناخالص
عمرانی منطقه یک شــهرداری اصفهان ســال
گذشته  ۴۴میلیارد و  ۲۵۵میلیون تومان بود که
امسال با  ۱۶درصد افزایش به عدد  ۵۱میلیارد و
 ۷۸۷میلیون تومان رسیده است.

حج اشاره به عبودیت محض و
یک عبادت خالصانه است
آیت ا ...سید یوسف طباطبایی نژاد ،نماینده ولی فقیه
در استان و امام جمعه اصفهان در دیدار کارگزاران
حج و زیارت استان ،حج را یکی از واجبات بسیار مهم
اسالم برشمرد و گفت :حج اشاره به عبودیت محض و
یک عبادت خالصانه است به طوری که انسان اعمال
حج را طبق دستور خداوند انجام میدهد و تمرین
بندگی میکند .وی خطاب به عوامل کاروانها گفت:
وظایفی که برعهده کارگزاران حج گذاشــته شده
آنها را خودسازی وتقرب الهی باز ندارد و اگر خدمت
به حجاج با خلوص نیت باشــد احساس خستگی
نمیکنند.در این دیدار مدیرکل حج و زیارت استان
اصفهان با گرامیداشت هفته حج گفت :امسال  ۶هزار
و  ۷۶۳زائر در قالب  ۴۷کاروان از  ۲۴تیر تا  ۵مرداد
برای سفر حج اعزام میشــوند که از این تعداد ۲۱
کاروان مدینه بعد و  ۲۶کاروان مدینه قبل هستند
.غالمحسین زاهدی همچنین زمان آغاز بازگشت
زائران اصفهانی خانه خدا را از  ۲۸مرداد اعالم کرد.

معاون مالی و اقتصادی شهردار خبر داد:

مافزار جامع
بهرهبرداری از نر 
مالی و اداری

معاون مالی و اقتصادی شهردار اصفهان اظهار کرد:
به دلیل وجود بعضی نواقص و کاســتیهایی که در
سیستم اداری و مالی شــهرداری اصفهان مشهود
بود ،طراحــی نرمافزار جامع مالی و اداری توســط
ســازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری
اصفهان در دستور کار قرار گرفت.مرتضی طهرانی
وی با بیان اینکه نرمافزار جامع مالی و اداری در حال
حاضر  ۴۰درصد پیشرفت برنامه نویسی دارد ،ابراز
امیدواری کرد :این نرمافزار تا نیمه دوم سالجاری
به بهره برداری برسد.معاون مالی و اقتصادی شهردار
اصفهان ادامه داد :مهمترین ویژگی نرمافزار جامع
مالی و اداری آن اســت که بین بخشهای مختلف
مالی و اداری شهرداری ارتباط منطقی و نرمافزاری
ایجاد خواهد کرد تا تمام بخشها از اطالعات یکدیگر
مطلع باشند.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی شهرداری
خبر داد:

آموزش نکات ایمنی
به شهروندان در
محلههای«عمودی شهر»

مدیرعامل سازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی
شــهرداری اصفهان گفت :طبق برنامهریزی۱۰ ،
هفته روزهای سهشــنبه در  ۱۰مجتمع مسکونی
باالی  ۸۰خانوار در قالب طرح «محلههای عمودی»
کارشناســان واحد آموزش و پیشــگیری سازمان
نکات ایمنی را به شــهروندان آمــوزش میدهند.
محسن گالبی اظهار کرد :در برنامه محله عمودی
آموزشهــای چگونگــی اطفــای حریــق ،روش
اطالعرسانی حوادث ،اســتفاده از جعبه  Fو موارد
مربوط به آسانسور به صورت تئوری و عملی همراه با
اجرای برنامههای شاد و موزیکال ویژه تمام گروههای
سنی ارائه میشود.مدیرعامل سازمان آتش نشانی
و خدمات ایمنی شــهرداری اصفهان تصریح کرد:
ایســتگاههای عملیاتی خط مقدم در سازمانهای
آتش نشانی است؛ ایستگاههایی که نیروهای آموزش
دیده و خبره را به همراه تجهیزات مدرن و به روز در
خود جای داده تا به صورت شبانه روزی در آمادهباش
کامل برای خدمترسانی به شهروندان باشند.وی
افزود :حضور سازمان یافته نیروهای آموزش دیده
در ایستگاههای آتش نشانی میتواند آرامش خاطر و
خیال آسوده را برای شهروندان به ارمغان آورد.گالبی
تصریح کرد :از آنجایی که حفاظت از جامعه در برابر
خطرات نیازمند یک رویکرد پیشرو همراه با کسب
مهارت و دانش اســت ،وجود کارشناسان ایمنی و
ساختمانی ،ســنگر امن پشــتیبانی برای خطوط
عملیات در سازمانهای آتش نشانی است.

آگهی مناقصه (چاپ اول )

شهرداری خمینی شهر در نظر دارد نسبت به انجام مناقصه با مشخصات زیر

از طریق آگهی اقدام نماید:

موضوع مناقصه:

 -مهلت ارائه پیشنهادهای مناقصه :پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 98/5/7

 محل دریافت اسناد :امور قراردادهای شهرداری مرکزی خمینی شهر -محل ارائه پیشنهادات :دبیرخانه شهرداری مرکزی خمینی شهر

 -تاریخ بازگشایی پیشنهادات :ساعت  10صبح روز سه شنبه مورخ 98/5/8

 -1آسفالت معابر

 -مبلغ اولیه اعتبار 10/000/000/000 :ریال

 -مدت اعتبار پیشنهادها :روز شنبه 98/5/19

 -مبلغ سپرده شرکت در مناقصه 500/000/000 :ریال

 -محل تامین اعتبارات :اعتبارات شهرداری

 اصالح ،جایگزینی و پس گرفتن پیشنهادها نیز در زمان مقرر و محل تسلیمپیشنهادها انجام نمی شوند.

علی اصغر حاج حیدری -شهردار خمینی شهر
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رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ کشور مطرح کرد:

کافه اقتصاد

تاکنون بیــش از  67هزار تن گندم از کشــاورزان
اصفهانی خرید تضمینی شــده است .مدیر عامل
شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 10گفت :
از شــروع عملیات خرید تضمینی گندم تا کنون
این میزان گندم از کشاوزان استان در قالب یازده
هزار و  300محموله خریداری شده است.رضا نیک
نداف به حمل گندم های خریداری شده به سمت
سیلوهای دولتی اشاره کرد و افزود :خرید تضمینی
گندم در اســتان تا پایان شــهریور ادامه دارد.وی
گفت :در این طرح همچنیــن  930تن دانه های
روغنی کلزا در قالب  100محموله از کشــاورزان
خریداری می شود.پارســال بیش از  70هزار تن
گندم از کشاورزان استان اصفهان خریداری شد .

 50درصد از تصادفات
در  4شهرستان استان اصفهان
رخ میدهد
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای اســتان
اصفهان گفت :حدود  50درصــد از تصادفات در
 4شهرستان اســتان اصفهان رخ میدهد.مهدی
خضری در دومین جلســه کمیســیون مدیریت
اجرایی ایمنی حمل و نقل اســتان اصفهان اظهار
کرد :افزایش ایمنی تردد و کاهش تصادفات جادهای
در سفرهای تابستانه نیازمند برنامهریزی عملیاتی
و بسیج تمام امکانات اســت.وی خاطرنشان کرد:
تحلیل آمار گردآوری شده از سالهای  92تاکنون
حاکی از افزایش روز افــزون تصادفات جرحی در
محورهای اســتان اصفهان است که نشانگر تغییر
رفتار رانندگان و یا کاهش مهارت رانندگان است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای اســتان
اصفهان همچنین خواستار توجه رسانهها به مبحث
فرهنگسازی رفتارهای ترافیکی شد و افزود :بستن
کمربند ایمنی تمام سرنشــینان خودرو ،رعایت
سرعت مطمئنه و عدم سبقت غیرمجاز ،استراحت
در مجتمعهای خدماتی رفاهی از جمله مواردی
است که باید توســط تمام رسانهها فرهنگسازی
شود.

توليد  3درصد برق مصرفي
کشور در نيروگاه شهيد منتظري

رئیــس اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ کشــور با اشــاره
به اینکه خوشــبختانه صنعت چاپ ســومین صنعت در دنیا و
بســیار پردرآمدزا اســت ،افزود :این در حالی است که صنعت
چاپ ایران تنها پنج درصــد از صادرات خاورمیانه ،درآمد دارد.
بابک عابدیــن  ،اظهار کرد :عالقه مند بــه رونق صنعت چاپ و
تولید و خدمات آن در تمام کشور هســتیم ،اما مرکزیت اصلی
این صنعت در تهران اســت.وی افزود :استان اصفهان موقعیت

مناسبی در مرکز کشور برای رشــد و توسعه صنعت چاپ دارد.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ کشــور خاطرنشان
کرد :تمام محصوالت بــرای صادرات و فروش نیــاز به چاپ و
بسته بندی دارند و یکی از تشــکلهایی که در راستای افزایش
صادرات غیر نفتی کشور فعالیت میکند ،صادرکنندگان صنعت
چاپ هســتند.عابدین با بیان اینکه برای نخستین بار اتحادیه
صادرکنندگان صنعت چاپ پاویونی را در اقلیم کردستان برگزار

اصفهان در مرکز دیپلماسی هوایی
مرضیه محب رسول
سه هفته پیش بود که مولودچاووش اوغلو وزیر امور
خارجه ترکیه در ســفر به اصفهان دفتر هواپیمایی
ترکیش ایر را در اصفهان افتتاح کرد و ابراز امیدواری
کرد این اقدام بتواند مراودات گردشــگری میان دو
کشور را تقویت نماید .در شرایطی که صنعت هوایی
کشور به دلیل سیاست های آمریکا در معرض تحریم
های گسترده است و تقریبا تمامی خطوط هواپیمایی
اروپایی مقاصد خود از ایران را تغییر داده اند ،ورود
ترکیش ایر به عنوان یک هواپیمایی لوکس و برند به
خطوط هوایی ایران نشانه ای خوب ارزیابی می شود.
سیگنال مثبتی که گویای عزم ترکیه برای ماندن بر
مدار همکاری با ایران در زمان سخت حاضر است.
به تازگی اعالم شد یک شــرکت هواپیمایی ترکیه
ای اعالم کرده اســت خطوط خــود را از اصفهان و
تبریز در ماه آگوست راه اندازی خواهد کرد .هر چند
هنوز خبری از پرواز های ترکیش ایر به عنوان خط
اول هواپیمایی ترکیه از اصفهان نیســت اما شرکت
هواپیمایی پگاســوس ترکیه روز پنجشنبه از آغاز
نخســتین پرواز این شرکت از اســتان ازمیز ترکیه
به مقصد شــهرهای تبریز و اصفهان در ماه آگوست
(مرداد  /شــهریور) خبر داد .در بیانیه این شــرکت
آمده است ،پروازهای چارتر این شرکت هواپیمایی
به دو شهر تبریز و اصفهان به دنبال درخواستهای
زیاد مسافران بر قرار میشود .بر اساس این گزارش،
پروازهای شرکت پگاســوس روزهای پنجشنبه هر
هفته از تبریز به ازمیر و روزهای یکشــنبه هر هفته

از اصفهان به مقصــد ازمیر انجام خواهد شــد.این
گزارش میافزاید ،پروازها در طول ماههای آگوست
و سپتامبر سال جاری میالدی ادامه خواهد داشت؛
اما اشــارهای به انجام این پروازها در سالهای آینده
نشده است .هواپیمایی پگاسوس ،شرکت هواپیمایی
ارزانقیمت ترکیهای اســت ،که دفتــر مرکزی آن
در پندیک اســتانبول قرار دارد .این شرکت متعلق
به خانواده ســابانجی است و در ســالهای نخست
فعالیتش ،بهعنوان اپراتور پروازهای چارتر شــرکت
ایر لینگاس فعالیت می کرد .این شــرکت هماکنون
متعلق به کمپانی اســاس هولدینگ اســت و با در
اختیار داشــتن ناوگانی از  60فروند هواپیمای جت

مسافربری ،یکی از بزرگترین شرکتهای هواپیمایی
اروپا ،در کالس ترابری ارزانقیمت بهشمار میآید.
نکته قابل توجه این اســت که پرواز های پگاسوس
بلیط های پروازی ارزانتری از ســایر شــرکت های
هواپیمایی ترکیــه ای دارد .تصمیم تــرک ها برای
فرستادن پگاسوس به ایران بسیار هوشمندانه اتخاذ
شده اســت ارزش پایین پول ملی ایران در یک سال
اخیر بخش بزرگی از گردشگری در ترکیه را با چالش
روبرو کرده اســت بر اســاس آمار بیش از یک دهم
گردشگران وارد شــده به ترکیه را ایرانی ها تشکیل
می دهند .طبق اســتانداردهای جهانی اگر ۱۵۰۰
دالر برای هر گردشگر در نظر گرفته شود ،با احتساب

باالی  ۱۰۰۰دالر خرید برای هر گردشــگر ،حدود
یک میلیارد و  ۶۰۰میلیــون دالر صرف هزینههای
گردشگران شده است .این آمار البته مربوط به قبل
از گرانی دالر در ایران می شود .قیمت باالی ارز عمال
بسیاری از گردشــگران ایرانی را که هر ساله راهی
ترکیه می شدند ،وادار به سفر به مناطق ارزان تری
مانند ارمنستان کرد و امسال به نظر می رسد ترک ها
تدبیر برقراری سفرهای ارزان را برای جذب گردشگر
در پیش گرفته اند ،به خصوص آنکه قرار اســت این
شرکت هواپیمایی تنها در دو ماه تابستان این خدمات
را ارائه دهد و علی رغم اینکه دفتــر ترکیش ایر در
اصفهان افتتاح شد و انتظار می رفت که پروازهای این
دفتر از اصفهان به ترکیه پرواز داشته باشد اما شرکت
ارزان قیمت تر راهی ایران شده است تا بتواند بخش
های بیشتری از مسافران را پوشش دهد .نکته دیگر
اینکه قرار نیســت مقصد این پرواز ها استانبول و یا
حتی آنتالیا( دو مقصد سفر اصلی ایرانی ها در ترکیه)
باشد .ازمیر به عنوان یک شهر کمتر شناخته شده در
میان ایرانیان قرار است مقصد تازه ای باشد تا مانند
وان و آنتالیا بتواند رونقی از ورود گردشگران ایرانی
به خود ببیند .پگاسوس ترکیه ای در حالی قرار است
به زودی از اصفهان مسافران را به مقصد ترکیه ببرد
که این راهبرد را می توان تنها حاصل تیز هوشــی و
فرصت طلبی ترک ها در مورد ایران دانســت مشابه
آنچه قطر در برابر کشــورمان در پیش گرفته است
و البته اصفهان در مرکز این دیپلماسی های هوایی
قرار گرفته است؛ فرصتی که می تواند برای اصفهان
هم طالیی باشد.

مالیات یکی از اثرگذارترین مقوالت فرهنگی
و اقتصادی جوامع توســعه محور اســت و
فرهنگ مالیاتی ،مجموعــه ای نظام یافته
از باورها و مولفه هــای فرهنگی قلمداد می
شود که نقش ویژه ای را در توسعه اقتصادی
کشور ایفا می کند .لذا پرداختن به این قبیل
موضوعات و تبییــن اهمیت وکارکرد آن در
جامعه و نظام اقتصادی کشور که با دغدغه
ها و شــرایط خاصی هم توام است ،نیازمند
فرهنگ سازی ویژه ای است.ترویج فرهنگ
پرداخت مالیات و روشن کردن زوایای مثبت
قوانین جدید مالیاتی همچون نظام مالیات بر
ارزش افزوده ،نقشی تعیین کننده در تحقق
اهداف بلند برنامه های کالن اقتصادی و نیل
به افق اقتصادی مورد انتظــار دارد که باید
عالوه بر به کارگیری روشهایی که منجر به
افزایش درآمدهای مالیاتی شوند ،به ارتقای
فرهنگ مالیاتی به عنــوان مهمترین رکن
نظام مالیاتی توجه بیشتری شود.مالیات از
منابع مهم درآمد دولت به شــمار می رود و
ثبات و تداوم وصول مالیات ،موجب ثبات در
برنامه ریزی دولت برای ارائه خدمات مورد
نیاز کشور در زمینه های گوناگون می شود.
مالیات به عنوان یکــی از ابزارهای هدایت
غیرمســتقیم دولــت از طریــق تاثیــر بر
فعالیتهای بنگاه هــای اقتصادی می تواند
در سیاســتگذاری های توســعه صنعتی
نقش کلیــدی ایفا کند .مالیــات به منظور
حفظ و نگهداری از بسترهای موجود برای
فعالیتهــای اقتصــادی و همچنین ایجاد
امکانــات و منابع که دولــت در اختیار آنها
می گذارد ،گرفته می شود.

بازار

روبیک
35,000
تومان

روبیک مویو مدل ژئو کیوب C

رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه اصفهان:

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان:

نیمی از گوشی های بازار گارانتی ندارد

روند کاهشی قاچاق چوب در اصفهان

رئیس اتحادیه فروشــندگان تلفن همراه اصفهان گفت :در حال حاضر  50درصد گوشیها با گارانتی عرضه
میشود؛ در ماههای اخیر با کاهش قیمت دالر این بازار هم با کاهش روبهرو بود.حسین میرشمشیری اظهار
کرد :در بازار موبایل صد در صد کاالها وارداتی است و با افزایش یا کاهش قیمت دالر این بازار هم شاهد افزایش
یا کاهش میشــود.رئیس اتحادیه فروشــندگان تلفن همراه اصفهان تصریح کرد :در حال حاضر  50درصد
گوشیها با گارانتی عرضه میشود و در ماههای اخیر با کاهش قیمت دالر این بازار هم با کاهش روبهرو بود.وی
افزود :رونق در بازار وجود ندارد و قیمتها متعادل است؛ البته اگر بازار رونق نگیرد و روال کنونی باشد کمی
در بازار مشکل پیدا میکنیم.میرشمشیری با بیان اینکه در حال حاضر واردات شرکتی گوشی اپل نداریم که
بخواهد خدمات آن هم ارائه شود ،عنوان کرد :در حال حاضر در واردات گوشیهای مانند سامسونگ ،هاوایی
و برندهای مشابه مشکلی وجود ندارد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان اصفهان با اشــاره به کاهش قاچاق چوب در استان گفت:
بیشترین قاچاق چوب از استانهای همجوار به شهرهای نجف آباد و خمینی شهر برای تولید زغال است
که با هماهنگی و همکاری یگانهای حفاظت این استانها با جلوگیری از قاچاق چوب در مبدا و کنترل
کورههای زغال در اصفهان ،میزان قاچاق نیز کاهش یافته است.شــاملی با بیان اینکه به دلیل مرغوبیت
و اســتحکام چوبهای تاغ و قیمت آن ،برخی افراد برای امرار معاش آنهــا قطع می کنند ،گفت :برای
جلوگیری از این معضل همچنین با دادستانهای مناطق بیابانی جلساتی برگزار و در نتیجه آن شش تا یک
سال حبس و جریمههای سنگین برای قطع درختان و قاچاق چوب در نظر گرفته شد که بسیار بازدارنده
بوده و مشکل قاچاق به حداقل رسیده است .با این حال تا مشکالت معیشتی رفع نشود باید تیمهای گشت
و کنترل همچنان در مناطق حضور داشته باشند.

54,000
تومان

مکعب روبیک مدل CUBE-7733

خداحافظی شرکت
توزیع برق با
المپ های پر مصرف

معابر و جاده های استان اصفهان از این پس با صرفه جویی بیش تری در مصرف برق روشن می شوند .مدیر دفتر
فنی شرکت توزیع برق استان اصفهان گفت :از این پس به منظور صرفه جویی در مصرف برق ،معابر و جاده های
استان با المپ  150وات سدیم به جای  250وات جیوه روشن می شــوند .مهدی پیر پیران افزود :باوجود اینکه
اجرای این طرح بیش از  10میلیارد ریال برای این شرکت هزینه اضافه در بردارد ،اما استفاده از این المپ ها عالوه
بر کاهش مصرف برق به دلیل جایگزینی ســدیم به جای جیوه در حفظ محیط زیست نیز موثر است.وی گفت :
استان اصفهان با استقرار بیش از  500هزار چراغ روشنایی در جاده ها و معابر رتبه برتر کشور را در این حوزه به
خود اختصاص داده است.

راهکار جدید فروش نفت ایران
این هفته عملیاتی میشود
«تهاتر نفت در برابر اجرا» یــا «تهاتر نفت در برابر
سرمایهگذاری» راهکار جدیدی است که مجوز آن
در قالب قانون بودجه سال  ۹۸صادر شده و نخستین
قرارداد در این زمینه بهمنظور احداث نیروگاه جدید
پیشرو امضا
ری در جنوب شــهر تهران در هفته ِ
میشود.این راهکار ،ابزاری است که در قانون بودجه
سال جاری دیده شده؛ در بند ی تبصره یک قانون
بودجه آمده« :به دولت اجازه داده میشود پس از
گردش خزانه و پس از کسر سهم صندوق توسعه
ملی تا مبلغ چهارصد هزار میلیارد ریال از خالص
بدهیهای قطعی خود به اشخاص حقیقی ،حقوقی،
تعاونی و خصوصی که در چهارچوب مقررات مربوط
تا پایان سال  1397ایجاد شده و همچنین اجرای
تکالیف این قانون را از محــل تحویل نفت خام به
این اشخاص بر اساس قیمت بورس انرژی یا قیمت
منطقهای تسویه کند».

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اصفهان گفت :حال اقتصاد اصفهان خوب نیست و باید نهایت
تالش خود را برای استفاده از تجارب ارزشمند صعنتگران به جهت توسعه اقتصادی این استان به کار
بگیریم.سید حسن قاضی عسگر خاطر نشان کرد :وظیفه مدیران دولتی حل مشکالت فعاالن اقتصادی
است ،مدیران و مسئوالن دولتی باید مشــاور صنعتگران و فعاالن اقتصادی باشند .بدنه کارشناسی و
تخصصی سازمان صمت اصفهان می تواند پشتوانه خوبی برای رییس جدید باشد.قاضی عسگر اضافه
کرد :به تشکل های اقتصادی اصفهان و فعالیت گسترده آنها در همه ابعاد افتخار می کنیم .اتاق فکر
مجموعه اقتصادی استان اصفهان قوی و نظام مند است ،باید مشکالت حل شود و ارائه راه حل برای
آنها وظیفه اصلی بخش خصوصی است .ارتقا صنعت مشــروط به بهبود وضعیت تجارت است.معاون
هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع اســتانداری اصفهان نرخ بیکاری استان در سال  ۱۳۹۲را ۹
درصد عنوان کرد و تصریح کرد :مشارکت اقتصادی در استان در این سال  ۴۳درصد بوده است این در
حالی است که در سال  ۱۳۹۷نرخ مشــارکت اقتصادی  ۴۹درصد و نرخ بیکاری به  ۱۴درصد رسیده
است.قاضی عسگر افزود :نرخ مشارکت های اقتصادی در سه ماهه نخست سال جاری  ۴۴.۴درصد و
نرخ بیکاری  ۱۰.۳درصد بوده است .تالش می کنیم تا نرخ بیکاری استان را تک رقمی کنیم که با همت
دستگاه های اقتصادی استان این هدف محقق خواهد شد .باید مشکالت اقتصادی هر سیستمی در
خود همان سیستم حل و فصل شود.

حال اقتصاد اصفهان خوب نیست
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کرد ،گفت :صنعت چاپ در خاورمیانه  ۶۰میلیارد دالر در آمد
دارد که  ۵۵درصد سهم آن متعلق به ترکیه است.رئیس اتحادیه
صادرکنندگان صنعت چاپ کشور با اشاره به اینکه کشور اکنون
در موقعیت اضطراری اقتصادی قرار گرفته دارد و در این وضعیت
باید به رونــق تولید داخلی پرداخت ،خاطرنشــان کرد :البته با
توجه به ناوگانی که صنعت چاپ در کشور ایجاد کرده است ،این
صنعت میتواند به تولید ناخالص داخلی کمک کند.

آغاز پروازهای هواپیمایی ترکیه به اصفهان

خبر

ساالنه در يکي از بزرگ ترين نيروگاه هاي بخش
خصوصي کشــور در اســتان اصفهان بيش از ده
ميليارد کيلووات ساعت برق توليد مي شود.مدير
عامل نيروگاه شــهيد محمد منتظــري اصفهان،
ظرفيت اين نيروگاه را  1600مگاوات بيان کرد و
گفت :اين نيروگاه قادر است  3/3درصد برق مصرفي
سراسر کشور را توليد و وارد شبکه کند.عبدالغفور
ضيايي افزود :اين شرکت بزرگ نيروگاهي با مشکل
کمبود نقدينگي و شفاف نبودن قيمت تمام شده
برق رو به رو است .وي گفت :طبق آمار مسئوالن
کشــوري  60درصد برق کشــور را نيروگاه هاي
بخش خصوصي تأمين مي کنند و بدهي  42هزار
ميليارد توماني وزارت نيرو به نيروگاه هاي دولتي و
خصوصي ادامه فعاليت اين نيروگاه ها را با مشکل
رو به رو کرده است.مدير عامل نيروگاه شهيد محمد
منتظري اصفهان افــزود :نتيجه اين ميزان بدهي
مقرون به صرفه نبودن ساخت نيروگاه براي بخش
خصوصي و به تعويق افتادن بهينه سازي تجهيزات
نيروگاه شده است.ضيايي تأکيد کرد :در هر  40هزار
ساعت کارکرد نيروگاه ،تعميرات اساسي تجهيزات
الزم اســت به طوري که افزايش بدهي ها موجب
شده کارکرد ساعت به بيش از  50هزار ساعت برسد
و امکان تعميرات اساسي فراهم نيست.

استان اصفهان موقعیت مناسبی برای رشد صنعت چاپ دارد

فرهنگ سازی؛ بسترساز رشد
درآمدهای مالیاتی ()2
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خودروهای میلیاردی در انتظار ثروتمندان عرب

تجمع دهها خودروی سوپرلوکس در برکشایر انگلستان توجه بسیاری از جوانان این منطقه
را به خود جلب کرده اســت .این خودروها با ارزش تقریبی  ۲۵میلیون پوند در مقابل یک
نمایندگی در برکشایر پارک شده اند و در انتظار مشــتریان عرب هستند تا آنها را تحویل
بگیرند.

سود بانکی

معرفی اپلیکیشن مالی

خرید تضمینی  67هزار تن
گندم از کشاورزان استان
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محاسبه گر سپرده های بلند مدت
و تسهیالت
این برنامه در ســه حالت ،ســود
ماهانه ســپرده های بلند مدت را
محاسبه می کند.
در این حالت درصد های مختلف در
اکثر بانک ها آمده است.
می توانید با وارد کردن درصد مورد
نظر میزان سود را مشاهده کنید.
محاسبه ســود روز شمار با تعداد
روز دلخواه

4
مفاد آراء
آگهی ابالغ مفــاد آرا صادره از هیــات قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتــی 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 شــماره  139460302027028701مــورخ  1394/12/02محمدعلي غالمي
فرزند سليمان بشماره شناسنامه  37صادره از سمیرم سفلی بشماره ملي 5129579178
در چهار دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک
 135فرعي از اصلي  10353واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  76/48مترمربع.
خريداري طي سند رسمي.
 -2راي شماره  139460302027028702مورخ  1394/12/02فاطمه زراعتی شمس
آبادی فرزند علي بشماره شناسنامه  346صادره از اصفهان بشماره ملي 1287776329
در دو دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک
 135فرعي از اصلي  10353واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  76/48مترمربع.
خريداري طي سند رسمي.
 -3راي شــماره  139760302027006762مورخ  1397/07/19مجيد دهقاني ابري
فرزند محمدعلي بشماره شناسنامه  1413صادره از اصفهان بشماره ملي 1283643049
در ششدانگ يکباب واحد تجاری احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک  140فرعي
از اصلي  12953واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  49/45مترمربع .خريداري مع
الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي عبدالعلی اتحادی ابری.
 -4راي شــماره  139760302027009792مورخ  1397/10/09فاطمه میر طاووسی
فرزند سيد محمود بشماره شناسنامه  1028صادره از فالورجان بشماره ملي 1110338228
در ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک  14فرعي از اصلي 43
واقع در بخش  18ثبت اصفهان به مساحت  160مترمربع .خريداري مع الواسطه بصورت
عادي از مالک رسمي حاج کریم و عبدالرحیم حسینعلی زاده خراسانی.
 -5راي شماره  139760302027010118مورخ  1397/10/16مهدي مطلبي فشاركي
فرزند حيدر بشماره شناسنامه  34853صادره از اصفهان بشماره ملي  1282275941در
ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پالک  1واقع در بخش 18
ثبت اصفهان به مساحت  115/97مترمربع .خريداري طي سند رسمي.
 -6راي شــماره  139760302027010471مــورخ  1397/10/23رســول عباســي
خاتون آبادي فرزند صفرعلي بشــماره شناســنامه  174صادره از اصفهان بشماره ملي
 1291395202در ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک
 6178واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مســاحت  145/36مترمربع .خريداري طي سند
رسمي.
 -7راي شماره  139760302027011745مورخ  1397/11/27توران يحيي آبادي فرزند
نعمت اله بشماره شناسنامه  4صادره از شهرضا بشماره ملي  1199751774در چهار دانگ
مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک  237فرعي از
اصلي  15201واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  111/77مترمربع .خريداري مع
الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي عباس جبارزاده فرزند علی اکبر .
 -8راي شماره  139760302027011747مورخ  1397/11/27محمود انصاريپور جرم
افشادي فرزند ولي اله بشماره شناسنامه  1صادره از شهرضا بشماره ملي 1199813591
در دو دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک
 237فرعي از اصلي  15201واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  111/77مترمربع.
خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي عباس جبارزاده فرزند علی اکبر .
 -9راي شماره  139760302027011852مورخ  1397/11/30زهرا سیامکی فرزند احمد
بشماره شناسنامه  674صادره از اصفهان بشماره ملي  1286555061در سه دانگ مشاع
از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک  139فرعي از اصلي
 10353واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مســاحت  261مترمربع .خريداري مع الواسطه
بصورت عادي از مالک رسمي محمد زارعی کردآبادی.
 -10راي شــماره  139760302027011853مــورخ  1397/11/30مصطفي زارعي
كردآبــادي فرزند محمد بشــماره شناســنامه  856صــادره از اصفهان بشــماره ملي
 1283984172در سه دانگ مشــاع از ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي
از قطعه زمين پــاک  139فرعي از اصلــي  10353واقع در بخــش  5ثبت اصفهان به
مســاحت  261مترمربع .خريداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک رسمي محمد
زارعی کردآبادی.
 -11راي شماره  139760302027012612مورخ  1397/12/15علي کريمي فرزند رضا
بشماره شناسنامه  12صادره از اصفهان بشماره ملي  1291436261در ششدانگ يکباب
ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک  5فرعي از اصلي  15202واقع در
بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  45/69مترمربع .خريداري مع الواسطه بصورت عادي
از مالک رسمي براتعلی کریمی فرزند رجبعلی.
 -12راي شماره  139860302027000016مورخ  1398/01/07حمیدرضا اکبری فرزند
حشمت اله بشماره شناسنامه  2493صادره از ازنا بشماره ملي  4848546133در ششدانگ
يکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پالک  15234واقع در بخش  5ثبت
اصفهان به مساحت  202/04مترمربع .خريداري طي سند رسمي.
 -13راي شماره  139860302027000024مورخ  1398/01/07امراله امینی پزوه فرزند
حسن بشماره شناسنامه  9845صادره از اصفهان بشماره ملي  1283800322در ششدانگ
يکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پــاک  7897واقع در بخش  5ثبت
اصفهان به مساحت  289/77مترمربع .خريداري طي سند رسمي.
 -14راي شماره  139860302027000136مورخ  1398/01/17شريف عاشوري فرزند
حيدر بشماره شناسنامه  61صادره از وردشت بشماره ملي  1209407965در چهار دانگ
مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک  10393واقع
در بخش  5ثبت اصفهان به مســاحت  131/87مترمربع .خريداري مع الواسطه بصورت
عادي از مالک رسمي هادی فرحناکیان .
 -15راي شــماره  139860302027000138مورخ  1398/01/17محمدتقي صادقي
نظرآبادي فرزند مهديقلي بشــماره شناســنامه  48553صادره از اصفهان بشماره ملي
 1282407661در دو دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه
زمين پالک  10393واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  131/87مترمربع .خريداري
مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي هادی فرحناکیان .
 -16راي شــماره  139860302027000158مــورخ  1398/01/18محمــود يزداني
نظر فرزند حاجی اســماعيل بشــماره شناســنامه  7947صادره از اصفهان بشماره ملي
 1283781263در ششــدانگ قســمتی از یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه
زمين پالک  5496واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  3/71مترمربع .خريداري مع
الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي حسن فتحی خوراسگانی .
 -17راي شماره  139860302027000370مورخ  1398/01/20محمد علی امینی پزوه
فرزند حسين بشماره شناســنامه  812صادره از اصفهان بشماره ملي  1291445331در
ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک  9541واقع در بخش 5
ثبت اصفهان به مساحت  174/55مترمربع .خريداري طي سند رسمي.
 -18راي شــماره  139860302027000399مورخ  1398/01/21داود اساسي فرزند
منصور بشماره شناسنامه  538صادره از اصفهان بشماره ملي  1288174780در سه دانگ
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مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پالک  2فرعي از
اصلي  12384واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مســاحت  180مترمربع .خريداري طي
سند رسمي.
 -19راي شــماره  139860302027000401مورخ  1398/01/21امير اساسي فرزند
منصور بشماره شناسنامه  3338صادره از اصفهان بشــماره ملي  1292426136در سه
دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک  2فرعي
از اصلي  12384واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  180مترمربع .خريداري طي
سند رسمي.
 -20راي شماره  139860302027000442مورخ  1398/01/24علیرضا حسن پور فرزند
غالمحسين بشماره شناسنامه  1586صادره از اصفهان بشماره ملي  1285920163در
ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک  151فرعي از اصلي
 12953واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  206/97مترمربع .خريداري مع الواسطه
بصورت عادي از مالک رسمي حسن فروغی ابری فرزند اسماعیل.
 -21راي شــماره  139860302027000763مــورخ  1398/01/29رضا هادی زاده
ســیاه بومی فرزند محمد علي بشــماره شناســنامه  549صادره از مباركه بشماره ملي
 5418875752در ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک
 135فرعي از اصلي  10353واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  158/52مترمربع.
خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي عزیزاله دهقانی کلمانی.
 -22راي شــماره  139860302027000920مــورخ  1398/02/02عزت كيوان آرا
فرزند حسين بشماره شناسنامه  152صادره از اصفهان بشماره ملي  1291275517ددر
ششدانگ يکباب خانه به مساحت  184/63مترمربع قسمتي از پالک شماره  5271اصلی
به مساحت  41/15متر مربع و  5270اصلي به مساحت  143/48مترمربع که مجهول است
واقع در بخش  5ثبت اسناد و امالک شــرق اصفهان تأئيد و اعضای هیات جهت قسمتی
که پالک  5270اصلی میباشد مســتند به ماده  13قانون رأي به تنظیم اظهارنامه حاوی
تحدید حدود را با حدود ذیل مینماید . .خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي
محمد درستکار .
 -23راي شماره  139860302027001165مورخ  1398/02/07صدیقه مسائلی فرزند
غالمعلي بشماره شناســنامه  24779صادره از اصفهان بشماره ملي  1282175009در
ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک  237فرعي از اصلي
 15201واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  153/34مترمربع .خريداري مع الواسطه
بصورت عادي از مالک رسمي سید صادق شاه زیدی.
 -24راي شماره  139860302027001177مورخ  1398/02/08محمد جواد شیشه گر
فرزند محمدعلي بشماره شناسنامه  921صادره از اصفهان بشماره ملي 1286328756
در سه دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک
 3745فرعي از اصلي  15190واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  151/71مترمربع.
خريداري طي سند رسمي.
 -25راي شماره  139860302027001179مورخ  1398/02/08صديقه وطن خواهي
فرزند احمد بشماره شناسنامه  51233صادره از اصفهان بشماره ملي  1281609404در
سه دانگ مشاع از ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک
 3745فرعي از اصلي  15190واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  151/71مترمربع.
خريداري طي سند رسمي.
 -26راي شــماره  139860302027001244مورخ  1398/02/08سید مهدی زهرائی
فرزند سيدمرتضي بشماره شناسنامه  3صادره از اصفهان بشماره ملي  1291870849در
ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک  10393واقع در بخش
 5ثبت اصفهان به مساحت  133/19مترمربع .خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک
رسمي محمد فروغی ابری فرزند میرزا عباس.
 -27راي شماره  139860302027001293مورخ  1398/02/10بلقيس شمسي فرزند
خسين بشماره شناسنامه  4صادره از شــهرضا بشماره ملي  1199519634در ششدانگ
يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک  237فرعي از اصلي  15201واقع
در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  84مترمربع .خريداري مع الواسطه بصورت عادي از
مالک رسمي حسین شاهزیدی فرزند مهدی.
 -28راي شماره  139860302027001309مورخ  1398/02/10هادی پهلواني دولت
آبادي فرزند محمد بشماره شناسنامه  20صادره از اصفهان بشماره ملي  1291919716در
ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک  7949واقع در بخش 5
ثبت اصفهان به مساحت  119/08مترمربع .خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک
رسمي خدیجه بیگم شرایعی فرزند محمد صادق.
 -29راي شماره  139860302027001319مورخ  1398/02/10حمیدرضا معمارزاده
فرزند قاسم بشماره شناســنامه  1089صادره از اصفهان بشماره ملي  1284671240در
سه دانگ مشاع از ششدانگ يکباب مغازه و انباری احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين
پالک  7604واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  363/50مترمربع .خريداري طي
سند رسمي.
 -30راي شماره  139860302027001323مورخ  1398/02/10زهره معمار زاده فرزند
قاسم بشماره شناسنامه  43662صادره از اصفهان بشماره ملي  1280325399در سه دانگ
مشاع از ششدانگ يکباب مغازه و انباری احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 7604
واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  363/50مترمربع .خريداري طي سند رسمي.
 -31راي شماره  139860302027001334مورخ  1398/02/10زهرا اکبری کردآبادی
فرزند علي بشماره شناسنامه  1046صادره از اصفهان بشــماره ملي  1283986061در
ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پالک  4فرعي از اصلي
 15202واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  183/80مترمربع .خريداري مع الواسطه
بصورت عادي از مالک رسمي رمضانعلی انوری فرزند حسین.
 -32راي شماره  139860302027001336مورخ  1398/02/10مهرالسادات حسینی
فرزند جالل بشماره شناسنامه  689صادره از اصفهان بشــماره ملي  1286361990در
ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک  12141واقع در بخش
 5ثبت اصفهان به مساحت  115/90مترمربع .خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک
رسمي رمضان خدابخش شهرستانی .
 -33راي شــماره  139860302027001350مورخ  1398/02/11محمد قلي قاسمي
فرزند عليقلي بشماره شناسنامه  2صادره از بوئین و میاندشت بشماره ملي 6219814886
در ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک  305فرعي از اصلي
 15190واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مســاحت  201مترمربع .خريداري مع الواسطه
بصورت عادي از مالک رسمي شرکت پخش مصالح ساختمانی.
 -34راي شماره  139860302027001352مورخ  1398/02/11سيد سعيد صالحي ابري
فرزند سيد محمد بشماره شناسنامه  10975صادره از اصفهان بشماره ملي 1283811626
در ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پالک  12986واقع در
بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  69/40مترمربع .خريداري مع الواسطه بصورت عادي از
مالک رسمي حسن پهلوانی ابری.
 -35راي شــماره  139860302027001355مورخ  1398/02/11عصمت اميني پزوه
فرزند حسين بشماره شناســنامه  268صادره از اصفهان بشماره ملي  1291396144در
ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک  7897واقع در بخش 5
ثبت اصفهان به مساحت  154/60مترمربع .خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک
رسمي حاجی محمد حسن و محمد حسین فزوه.
 -36راي شماره  139860302027001438مورخ  1398/02/14منصور هارونی فرزند
محمدتقي بشماره شناسنامه  1صادره از فریدن بشماره ملي  5759876074در ششدانگ
يکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پالک  4466فرعي از اصلي 10353
واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  181/5مترمربع .خريداري طي سند رسمي.
 -37راي شماره  139860302027001631مورخ  1398/02/17اصغر فردبرکت فرزند
حسين بشماره شناسنامه  3209صادره از اصفهان بشماره ملي  1283697955در ششدانگ

يکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پــاک  6038واقع در بخش  5ثبت
اصفهان به مساحت  275/20مترمربع .خريداري طي سند رسمي.
 -38راي شماره  139860302027001632مورخ  1398/02/17زهرا کیانی ابری فرزند
علي بشماره شناسنامه  1693صادره از اصفهان بشماره ملي  1283645319در ششدانگ
يکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پالک  1575فرعي از اصلي 15190
واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  214/81مترمربع .خريداري طي سند رسمي.
 -39راي شماره  139860302027001635مورخ  1398/02/17مهری کشاورز هفدانی
فرزند عباسعلي بشماره شناسنامه  3صادره از اصفهان بشــماره ملي  1291665072در
ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک  1واقع در بخش  5ثبت
اصفهان به مساحت  200مترمربع .خريداري طي سند رسمي.
 -40راي شــماره  139860302027001636مورخ  1398/02/17ناهيد نادري فرزند
حيدرقلي بشماره شناســنامه  1319صادره از اصفهان بشــماره ملي  1287935141در
ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پالک  1فرعي از اصلي
 12140واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  98/16مترمربع .خريداري مع الواسطه
بصورت عادي از مالک رسمي صدیقه نه روزیان فرزند علی به ش ش . 60
 -41راي شــماره  139860302027001666مورخ  1398/02/17محمدعلي كردي
پيكاني فرزند محمدمهدي بشــماره شناســنامه  7027صادره از اصفهان بشــماره ملي
 1292462604در سه دانگ مشاع از ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از
قطعه زمين پالک  7949واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  144مترمربع .خريداري
مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي عباس باللی فزوه فرزند حسن.
 -42راي شــماره  139860302027001672مــورخ  1398/02/17ســميه يخچالي
خوراسگاني فرزند محمدعلي بشماره شناســنامه  8619صادره از اصفهان بشماره ملي
 1293451207در سه دانگ مشاع از ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از
قطعه زمين پالک  7949واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  144مترمربع .خريداري
مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي عباس باللی فزوه فرزند حسن.
 -43راي شــماره  139860302027001699مورخ  1398/02/17زهره عابدی فرزند
نعمت اله بشماره شناسنامه  53032صادره از اصفهان بشــماره ملي  1280958065در
ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک  39واقع در بخش 18
ثبت اصفهان به مساحت  81/12مترمربع .خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک
رسمي اصغر مظاهری ارزنانی .
 -44راي شماره  139860302027001700مورخ  1398/02/17حسین جنتیان فرزند
علي بشماره شناسنامه  1156صادره از اصفهان بشماره ملي  1287802591در سه دانگ
مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پالک  39واقع در
بخش  18ثبت اصفهان به مساحت  277/54مترمربع .خريداري مع الواسطه بصورت عادي
از مالک رسمي اصغر مظاهری ارزنانی .
 -45راي شــماره  139860302027001703مــورخ  1398/02/17شــهناز عابدي
پائين دروازه فرزند نعمت اله بشــماره شناســنامه  1836صادره از اصفهان بشماره ملي
 1286587905در سه دانگ مشــاع از ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي
از قطعه زمين پالک  39واقع در بخش  18ثبت اصفهان به مســاحت  277/54مترمربع.
خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي اصغر مظاهری ارزنانی .
 -46راي شــماره  139860302027001838مورخ  1398/02/21زهره عشاقی فرزند
علي بشماره شناسنامه  642صادره از اصفهان بشماره ملي  1284482812در ششدانگ
يکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پالک  15234واقع در بخش  5ثبت
اصفهان به مساحت  167/42مترمربع .خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي
حسین کالنی فرزند باقر.
 -47راي شماره  139860302027002080مورخ  1398/02/24حمید اخوان فر فرزند
احمد بشماره شناسنامه  1779صادره از اصفهان بشماره ملي  1285640276در ششدانگ
يکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک  27فرعي از اصلي  15316واقع
در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  43/40مترمربع .خريداري مع الواسطه بصورت عادي
از مالک رسمي سید محمد قریشی خوراسگانی.
 -48راي شماره  139860302027002085مورخ  1398/02/24کمال رحیمی فرزند
يوسف بشماره شناســنامه  637صادره از فريدونشهر بشــماره ملي  1129073361در
ششدانگ يکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک  1واقع در بخش 18
ثبت اصفهان به مساحت  58/12مترمربع .خريداري طي سند رسمي.
 -49راي شــماره  139860302027002086مــورخ  1398/02/24ابراهیم ابراهیمی
تهرانی فرزند محمد بشماره شناسنامه  155صادره از نجف آباد بشماره ملي 5499380953
در ششدانگ يکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک  1واقع در بخش 18
ثبت اصفهان به مساحت  50مترمربع .خريداري طي سند رسمي.
 -50راي شماره  139860302027002163مورخ  1398/02/28مصطفي سلماني فرزند
عباس بشماره شناسنامه  51صادره از اصفهان بشماره ملي  1291353313در ششدانگ
يکباب کارگاه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک  28فرعي از اصلي  15316واقع
در بخش  5ثبت اصفهان به مســاحت  188/60مترمربع .خريداري مع الواسطه بصورت
عادي از مالک رسمي علی براتی برتیانچی فرزند محمد .
 -51راي شماره  139860302027002171مورخ  1398/02/28مصطفي سلماني فرزند
عباس بشماره شناسنامه  51صادره از اصفهان بشماره ملي  1291353313در ششدانگ
يکباب کارگاه صنعتی احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پالک  28فرعي از اصلي
 15316واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  244/70مترمربع .خريداري مع الواسطه
بصورت عادي از مالک رسمي علی براتی برتیانچی فرزند محمد .
 -52راي شــماره  139860302027002173مــورخ  1398/02/28محمــد تقــي
قضاوي خوراسگاني فرزند حسن بشماره شناســنامه  70صادره از اصفهان بشماره ملي
 1291256431در ششدانگ يکباب کارگاه نجاری احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين
پالک  9336واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  322/42مترمربع .خريداري مع
الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي محمد چنگانیان .
 -53راي شــماره  139860302027002180مــورخ  1398/02/28فاطمه ابراهیمی
وندیشی فرزند غالمحســين بشــماره شناســنامه  1187صادره از نائين بشماره ملي
 1249298830در ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک
 43996فرعي از اصلي  15190واقــع در بخش  5ثبت اصفهان به مســاحت 137/85
مترمربع .خريداري طي سند رسمي.
 -54راي شــماره  139860302027002195مــورخ  1398/02/28اصغــر کریمیان
نوکابادی فرزند عباس بشــماره شناســنامه  1332صــادره از اصفهان بشــماره ملي
 1284568938در ششدانگ يکباب کارگاه بسته بندی احداثي بر روي قسمتي از قطعه
زمين پالک  28واقع در بخش  18ثبت اصفهان به مساحت  1322مترمربع .خريداري مع
الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي علی اکبر کثیری حبیب آبادی.
 -55راي شــماره  139860302027002206مورخ  1398/02/28رودابه ایزدی فرزند
ناصر بشماره شناسنامه  139صادره از اهواز بشماره ملي  1755759045در ششدانگ
يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک  1واقع در بخش  18ثبت اصفهان
به مساحت  153مترمربع .خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي حاج رضا
کشاورز فرزند حاج علی.
 -56راي شماره  139860302027002207مورخ  1398/02/28مهدی امینی پزوه فرزند
محمدهادي بشماره شناسنامه  3066صادره از اصفهان بشماره ملي  1283699362در
سه دانگ مشاع از ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک
 7897واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  117/70مترمربع .خريداري مع الواسطه
بصورت عادي از مالک رسمي محمد حسن فزوه .
 -57راي شــماره  139860302027002209مورخ  1398/02/28وجيهه اميني پزوه
فرزند حسين بشماره شناسنامه  13870صادره از اصفهان بشماره ملي 1283840456
در سه دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک
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 7897واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  117/70مترمربع .خريداري مع الواسطه
بصورت عادي از مالک رسمي محمد حسن فزوه .
 -58راي شــماره  139860302027002214مــورخ  1398/02/28علیرضــا امینی
پزوه فرزند محمدهادي بشــماره شناســنامه  12648صادره از اصفهان بشــماره ملي
 1283828383در سه دانگ مشاع از ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از
قطعه زمين پالک  7897واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مســاحت  129/02مترمربع.
خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي محمد حسن فزوه.
 -59راي شماره  139860302027002216مورخ  1398/02/28مهري دهقاني خياداني
فرزند محمدعلي بشماره شناســنامه  68صادره از اصفهان بشماره ملي 1291610286
در سه دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک
 7897واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  129/02مترمربع .خريداري مع الواسطه
بصورت عادي از مالک رسمي محمد حسن فزوه.
 -60راي شــماره  139860302027002217مــورخ  1398/02/29بتول حبیب الهی
خوراسگانی فرزند حســين بشــماره شناســنامه  180صادره از اصفهان بشماره ملي
 1291305254در ششدانگ يکباب خانه به مساحت  128/74مترمربع قسمتي از پالک
شــماره 6486اصلی به مســاحت  71/92مترمربع و  6487اصلي به مساحت 56/823
مترمربع واقع در بخش  5ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان .خريداري مع الواسطه بصورت
عادي از مالک رسمي عباس قاسمی.
 -61راي شــماره  139860302027002223مــورخ  1398/02/29مهــدي صادق
خاني خوراســگاني فرزند نوروز بشماره شناســنامه  158صادره از اصفهان بشماره ملي
 1291305033در ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک
 9533واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مســاحت  234مترمربع .خريداري مع الواسطه
بصورت عادي از مالک رسمي حسن عابدی خوراسگانی .
 -62راي شماره  139860302027002229مورخ  1398/02/29حسن برکت خوابجانی
فرزند بمانعلي بشماره شناســنامه  8385صادره از اصفهان بشماره ملي 1283785633
در ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پالک  13097واقع در
بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  94/10مترمربع .خريداري مع الواسطه بصورت عادي
از مالک رسمي احمد کاظمی.
 -63راي شماره  139860302027002236مورخ  1398/02/29ابوالقاسم عابد کریمی
فرزند حسن بشماره شناسنامه  1363صادره از اصفهان بشماره ملي  1286607957در
ششدانگ يکباب کارگاه بافندگی احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک  2فرعي از
اصلي  12384واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مســاحت  96/88مترمربع .خريداري مع
الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي مجتبی مقاره عابد.
 -64راي شماره  139860302027002237مورخ  1398/02/29بتول قاسمی قلعه نوئی
فرزند حسين بشماره شناسنامه  8257صادره از اصفهان بشماره ملي  1283784351در
ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک  6486واقع در بخش 5
ثبت اصفهان به مساحت  81/57مترمربع .خريداري طي سند رسمي.
 -65راي شــماره  139860302027002241مورخ  1398/02/29صفورا ميرحسيني
خوراسگاني فرزند ســيد مهدي بشماره شناســنامه  129صادره از اصفهان بشماره ملي
 1291640721در سه دانگ مشاع از ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از
قطعه زمين پالک  2فرعي از اصلي  6117واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت 274
مترمربع .خريداري طي سند رسمي.
 -66راي شماره  139860302027002244مورخ  1398/02/29علي كاشي خوراسگاني
فرزند رمضان بشماره شناسنامه  140صادره از اصفهان بشماره ملي  1291470433در
سه دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 2
فرعي از اصلي  6117واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  274مترمربع .خريداري
طي سند رسمي.
 -67راي شــماره  139860302027002249مورخ  1398/02/29محمود ايوبي پزوه
فرزند عباس بشماره شناسنامه  594صادره از اصفهان بشماره ملي  1283912937در سه
دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 15234
واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  187/57مترمربع .خريداري طي سند رسمي.
 -68راي شماره  139860302027002251مورخ  1398/02/29حمید رضا ایوبی پزوه
فرزند محمود بشماره شناســنامه  7003صادره از اصفهان بشماره ملي 1293435066
در سه دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک
 15234واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  187/57مترمربع .خريداري طي سند
رسمي.
 -69راي شــماره  139860302027002275مــورخ  1398/02/29صديقه قيصري
خوراســگاني فرزند عباس بشــماره شناســنامه  220صادره از اصفهان بشــماره ملي
 1291327541در سه دانگ مشاع از ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از
قطعه زمين پالک  5993واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مســاحت  410/15مترمربع.
خريداري طي سند رسمي.
 -70راي شــماره  139860302027002277مورخ  1398/02/29اکبر محمدرضائي
خوراســگاني فرزند صفرعلي بشماره شناســنامه  7120صادره از اصفهان بشماره ملي
 1283772991در سه دانگ مشاع از ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از
قطعه زمين پالک  5993واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مســاحت  410/15مترمربع.
خريداري طي سند رسمي.
 -71راي شماره  139860302027002335مورخ  1398/02/30محسن اسالمیه فرزند
محمدعلي بشماره شناسنامه  3651صادره از ميبد بشماره ملي  4489246641در سه
دانگ مشاع از ششدانگ يکباب ســاختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک
 9384واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مســاحت  260/74مترمربع .خريداري طي سند
رسمي.
 -72راي شماره  139860302027002336مورخ  1398/02/30محمد طاها نساج فرزند
معين بشماره شناسنامه  -صادره از اصفهان بشــماره ملي  1275316638در سه دانگ
مشاع از ششدانگ يکباب ســاختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 9384
واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  260/74مترمربع .خريداري طي سند رسمي.
 -73راي شماره  139860302027002345مورخ  1398/02/30فاطمه اعرابي جشوقاني
فرزند ولي اله بشماره شناسنامه  1209صادره از اصفهان بشماره ملي  5658985390در
سه دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه باستثناء بها ثمنيه اعياني احداثي بر روي قسمتي
از قطعه زمين پالک  9170فرعــي از اصلي  15190واقع در بخــش  5ثبت اصفهان به
مساحت  198مترمربع .خريداري طي سند رسمي.
 -74راي شــماره  139860302027002348مــورخ  1398/02/30محمدجــواد
كريمي كيچي فرزند علي اكبر بشــماره شناســنامه  198صادره از اصفهان بشماره ملي
 1270621815در سه دانگ مشاع از ششــدانگ يکباب خانه باستثناء بها ثمنيه اعياني
احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک  9170فرعي از اصلي  15190واقع در بخش
 5ثبت اصفهان به مساحت  198مترمربع .خريداري طي سند رسمي.
 -75راي شــماره  139860302027002357مورخ  1398/02/31سید زین العابدین
صالحی ابری فرزند محمد علي بشــماره شناســنامه  3صادره از اصفهان بشــماره ملي
 1291284486در  84/93سهم مشــاع از  424/65سهم ششدانگ يکباب خانه احداثي
بر روي قســمتي از قطعه زمين پالک  12952واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت
 424/65مترمربع .خريداري طي سند رسمي.
 -76راي شــماره  139860302027002358مورخ  1398/02/31سيدجمال صالحي
ابري فرزند محمدعلي بشماره شناسنامه  65صادره از اصفهان بشماره ملي 1291313273
در  84/93سهم مشاع از  424/65سهم ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از
قطعه زمين پالک  12952واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  424/65مترمربع.
خريداري طي سند رسمي.
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 -77راي شــماره  139860302027002359مورخ  1398/02/31سيدحسين صالحي
ابري فرزند محمدعلي بشماره شناسنامه  48صادره از اصفهان بشماره ملي 1291302387
در  84/93سهم مشاع از  424/65سهم ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از
قطعه زمين پالک  12952واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  424/65مترمربع.
خريداري طي سند رسمي.
 -78راي شــماره  139860302027002360مورخ  1398/02/31سيدجالل صالحي
ابري فرزند محمدعلي بشماره شناسنامه  43صادره از اصفهان بشماره ملي 1291324003
در  84/93سهم مشاع از  424/65سهم ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از
قطعه زمين پالک  12952واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  424/65مترمربع.
خريداري طي سند رسمي.
 -79راي شماره  139860302027002361مورخ  1398/02/31زهره السادات صالحي
ابري فرزند محمدعلي بشماره شناسنامه  39صادره از اصفهان بشماره ملي 1291341811
در  28/31سهم مشاع از  424/65سهم ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از
قطعه زمين پالک  12952واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  424/65مترمربع.
خريداري طي سند رسمي.
 -80راي شماره  139860302027002365مورخ  1398/02/31بدرالسادات صالحي
ابري فرزند محمدعلي بشماره شناسنامه  23صادره از اصفهان بشماره ملي 1291219633
در  28/31سهم مشاع از  424/65سهم ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از
قطعه زمين پالک  12952واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  424/65مترمربع.
خريداري طي سند رسمي.
 -81راي شماره  139860302027002366مورخ  1398/02/31صغري بيگم صالحي
ابري فرزند محمدعلي بشماره شناسنامه  12صادره از اصفهان بشماره ملي 1291244001
در  28/31سهم مشاع از  424/65سهم ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از
قطعه زمين پالک  12952واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  424/65مترمربع.
خريداري طي سند رسمي.
 -82راي شماره  139860302027002371مورخ  1398/02/31مجيد سنابادي ماربيني
فرزند حسين بشماره شناسنامه  10صادره از اردستان بشماره ملي  1189885451در 14/4
حبه مشاع از  72حبه ششــدانگ يکباب خانه باســتثناء بها ثمنيه اعياني احداثي بر روي
قسمتي از قطعه زمين پالک  10393واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت 199/95
مترمربع .خريداري طي سند رسمي.
 -83راي شماره  139860302027002377مورخ  1398/02/31وحيد سنابادي ماربيني
فرزند حسين بشماره شناسنامه  1387صادره از اصفهان بشماره ملي  1293379069در
 14/4حبه مشاع از  72حبه ششدانگ يکباب خانه باستثناء بها ثمنيه اعياني احداثي بر روي
قسمتي از قطعه زمين پالک  10393واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت 199/95
مترمربع .خريداري طي سند رسمي.
 -84راي شماره  139860302027002383مورخ  1398/02/31سميه سنابادي ماربيني
فرزند حسين بشماره شناسنامه  18389صادره از اصفهان بشماره ملي  1283884976در
 7/2حبه مشاع از  72حبه ششدانگ يکباب خانه باستثناء بها ثمنيه اعياني احداثي بر روي
قسمتي از قطعه زمين پالک  10393واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت 199/95
مترمربع .خريداري طي سند رسمي.
 -85راي شــماره  139860302027002437مورخ  1398/03/01ســودابه سنابادي
ماربيني فرزند حســين بشــماره شناســنامه  2397صــادره از اصفهان بشــماره ملي
 1288275501در  7/2حبه مشاع از  72حبه ششــدانگ يکباب خانه باستثناء بها ثمنيه
اعياني احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک  10393واقع در بخش  5ثبت اصفهان
به مساحت  199/95مترمربع .خريداري طي سند رسمي.
 -86راي شماره  139860302027002440مورخ  1398/03/01سعيده سنابادي ماربيني
فرزند حسين بشماره شناسنامه  860صادره از اردســتان بشماره ملي  1189206072در
 7/2حبه مشاع از  72حبه ششدانگ يکباب خانه باستثناء بها ثمنيه اعياني احداثي بر روي
قسمتي از قطعه زمين پالک  10393واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت 199/95
مترمربع .خريداري طي سند رسمي.
 -87راي شــماره  139860302027002463مورخ  1398/03/02محمد جواد خادمی
فرزند هاشم بشماره شناسنامه  1353صادره از تهران بشــماره ملي  0051312964در
ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک  11548واقع در بخش
 5ثبت اصفهان به مساحت  68/90مترمربع .خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک
رسمي عباس کورنگ بهشتی فرزند صاحب .
 -88راي شماره  139860302027002500مورخ  1398/03/04زهرا فخرالهي فرزند
عباس بشماره شناســنامه  8334صادره از خوراسگان بشــماره ملي  1283785129در
ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک  15243واقع در بخش
 5ثبت اصفهان به مســاحت  159/82مترمربع .خريداري مع الواسطه بصورت عادي از
مالک رسمي شرکت قند .
 -89راي شــماره  139860302027002506مورخ  1398/03/04محمدرضا نکوئیان
فرزند نقدعلي بشماره شناسنامه  223صادره از اصفهان بشماره ملي  1287775098در
سه دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 108
فرعي از اصلي  10353واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  187مترمربع .خريداري
مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي بنیاد مستضعفان.
 -90راي شــماره  139860302027002507مــورخ  1398/03/04منيرالســادات
اكبريان تفاقي فرزند سيدمحمد بشماره شناسنامه  1272صادره از اصفهان بشماره ملي
 1282760297در سه دانگ مشاع از ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از
قطعه زمين پالک  108فرعي از اصلي  10353واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت
 187مترمربع .خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي بنیاد مستضعفان.
 -91راي شماره  139860302027002525مورخ  1398/03/05حميدرضا جمالي فرزند
رضا بشماره شناسنامه  1167صادره از فسا بشــماره ملي  2572544741در ششدانگ
يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک  1واقع در بخش  18ثبت اصفهان
به مساحت  180/5مترمربع .خريداري طي سند رسمي.
 -92راي شماره  139860302027002580مورخ  1398/03/07مصطفي سلماني فرزند
عباس بشماره شناسنامه  51صادره از اصفهان بشماره ملي  1291353313در ششدانگ
يکباب کارخانه تولید لوازم تحریر احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک  28فرعي از
اصلي  15316واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  249/34مترمربع .خريداري مع
الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي علی براتی برتیانچی فرزند محمد .
 -93راي شماره  139860302027002581مورخ  1398/01/07مصطفي سلماني فرزند
عباس بشماره شناسنامه  51صادره از اصفهان بشماره ملي  1291353313در ششدانگ
يکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک  28فرعي از اصلي  15316واقع
در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  50/21مترمربع .خريداري مع الواسطه بصورت عادي
از مالک رسمي علی براتی برتیانچی فرزند محمد .
 -94راي شــماره  139860302027002587مورخ  1398/03/07ابوالقاســم اسدی
حسنوند فرزند محمدعلي بشماره شناسنامه  2532صادره از مسجد سليمان بشماره ملي
 6339396432در ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک
 1واقع در بخش  18ثبت اصفهان به مســاحت  113/30مترمربع .خريداري مع الواسطه
بصورت عادي از مالک رسمي عباسعلی کشاورز فرزند علی.
 -95راي شــماره  139860302027002589مورخ  1398/03/07جعفر خاصه تراش
خوراسگاني فرزند صفرعلي بشــماره شناســنامه  5208صادره از اصفهان بشماره ملي
 1283753839در ششدانگ يکباب خانه باســتثناء بها ثمنيه و ربیعه اعياني به مساحت
 202/53مترمربع قسمتي از پالک شــماره 5974اصلی به مساحت  102/53مترمربع و
 5975اصلي به مساحت  100مترمربع واقع در بخش  5ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان.
خريداري طي سند رسمي.
 -96راي شماره  139860302027002590مورخ  1398/03/07امید مختاریان فرزند
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بهمن بشماره شناسنامه  2703صادره از اصفهان بشماره ملي  1287036457در سه دانگ
مشاع از ششدانگ يکباب ساختمان باســتثناء بها ثمنيه اعياني احداثي بر روي قسمتي از
قطعه زمين پالک  3فرعي از اصلي  11697واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مســاحت
 85/50مترمربع .خريداري طي سند رسمي.
 -97راي شــماره  139860302027002592مورخ  1398/03/07رژا مختاريان فرزند
بهمن بشماره شناســنامه  9906صادره از اصفهان بشماره ملي  1292627727در يک و
نيم دانگ مشاع از ششدانگ يکباب ساختمان باســتثناء بها ثمنيه اعياني احداثي بر روي
قســمتي از قطعه زمين پالک  3فرعي از اصلي  11697واقع در بخش  5ثبت اصفهان به
مساحت  85/50مترمربع .خريداري طي سند رسمي.
 -98راي شماره  139860302027002594مورخ  1398/03/07رويا مختاريان فرزند
بهمن بشماره شناسنامه  507صادره از اصفهان بشماره ملي  1287086691در يک و نيم
دانگ مشاع از ششدانگ يکباب ساختمان باستثناء بها ثمنيه اعياني احداثي بر روي قسمتي
از قطعه زمين پالک  3فرعي از اصلي  11697واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت
 85/50مترمربع .خريداري طي سند رسمي.
 -99راي شماره  139860302027002606مورخ  1398/03/08محمدرضا منصوري
راراني فرزند حسن بشماره شناسنامه  325صادره از اصفهان بشماره ملي 1290966621
در ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پالک  13012واقع در
بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  213/50مترمربع .خريداري مع الواسطه بصورت عادي
از مالک رسمي عباس و مهدی و حسن همگی منصوری .
 -100راي شــماره  139860302027002607مورخ  1398/03/08علي هاشم زاده
هرندي فرزند باقر بشماره شناسنامه  4صادره از کوهپايه بشماره ملي  5659766978در
ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک  9948واقع در بخش 5
ثبت اصفهان به مساحت  170/62مترمربع .خريداري طي سند رسمي.
 -101راي شماره  139860302027002917مورخ  1398/03/19اكبر محمدي ورتوني
فرزند رحيم بشماره شناسنامه  3صادره از اصفهان بشماره ملي  5659604587در ششدانگ
يکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پــاک  9336واقع در بخش  5ثبت
اصفهان به مساحت  119/30مترمربع .خريداري طي سند رسمي.
 -102راي شــماره  139860302027002942مورخ  1398/03/19زهره حســينيان
خوراسگاني فرزند سيدحسين بشماره شناســنامه  9782صادره از اصفهان بشماره ملي
 1283799693در ششدانگ يکباب ساختمان مخروبه دامداری احداثي بر روي قسمتي
از قطعه زمين پالک  6914واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  364/40مترمربع.
خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي حسین لطیفی فرزند حاج اسماعیل .
 -103راي شماره  139860302027002947مورخ  1398/03/20بهمن سالمی فرزند
مهدي بشماره شناســنامه  11877صادره از اصفهان بشــماره ملي  1292511125در
ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک  8926واقع در بخش 5
ثبت اصفهان به مساحت  125/40مترمربع .خريداري طي سند رسمي.
 -104راي شماره  139860302027002948مورخ  1398/03/20آزاده بخشي اورگاني
فرزند رسول بشماره شناســنامه  98صادره از اصفهان بشــماره ملي  1289685355در
ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک  279فرعي از اصلي
 15201واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مســاحت  140مترمربع .خريداري طي ســند
رسمي.
 -105راي شماره  139860302027002954مورخ  1398/03/20سید جالل کراری
فرزند سيدجواد بشماره شناسنامه  784صادره از اصفهان بشماره ملي  1289326878در
ششدانگ چهارباب مغازه بهمراه زیر زمین احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 1
واقع در بخش  18ثبت اصفهان به مساحت  158/62مترمربع .خريداري طي سند رسمي.
 -106راي شماره  139860302027002969مورخ  1398/03/20محمد رضا آقاجاني
كوپائی فرزند جعفر بشماره شناسنامه  1صادره از كوهپايه بشماره ملي  5659355579در
ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک  10393واقع در بخش
 5ثبت اصفهان به مساحت  88/96مترمربع .خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک
رسمي هاشم اخالقی بوزانی فرزند کاظم .
 -107راي شــماره  139860302027002976مورخ  1398/03/20روح اهلل عسكري
فرزند عباس بشماره شناســنامه  526صادره از اصفهان بشماره ملي  1291614893در
ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک  6402واقع در بخش 5
ثبت اصفهان به مساحت  193/5مترمربع .خريداري طي سند رسمي.
 -108راي شــماره  139860302027002982مــورخ  1398/03/20روح اله قدرتي
شــاتوري فرزند اســماعيل بشــماره شناســنامه  2333صادره از اصفهان بشماره ملي
 1287105831در ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک
 1واقع در بخش  18ثبت اصفهان به مســاحت  171/86مترمربع .خريداري مع الواسطه
بصورت عادي از مالک رسمي نعمت اله زارعی هفدانی فرزند حسین.
 -109راي شــماره  139860302027003004مــورخ  1398/03/21صديقه تن زده
فرزند حسين بشماره شناسنامه  6199صادره از اصفهان بشماره ملي  1282843567در
ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک  12680واقع در بخش
 5ثبت اصفهان به مساحت  178/33مترمربع .خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک
رسمي محمدرضا رسولی نژاد.
 -110راي شــماره  139860302027003006مــورخ  1398/03/21محمــد علي
حيدري كمال آبادي فرزند نجاتعلي بشماره شناسنامه  15صادره از جرقویه بشماره ملي
 5649842108در ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک
 15234واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  224/39مترمربع .خريداري طي سند
رسمي.
 -111راي شــماره  139860302027003008مــورخ  1398/03/21اصغر شــوقی
خوراســگانی فرزند عباس بشــماره شناســنامه  8224صادره از اصفهان بشماره ملي
 1283784033در ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک
 9492واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مســاحت  188مترمربع .خريداري مع الواسطه
بصورت عادي از مالک رسمي بمانعلی حاجی هادیان فرزند حاج غالمحسین.
 -112راي شــماره  139860302027003020مورخ  1398/03/21علی خانی فرزند
پرويز بشماره شناسنامه  946صادره از اصفهان بشماره ملي  1287931413در ششدانگ
يکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پالک  10393واقع در بخش  5ثبت
اصفهان به مساحت  93/93مترمربع .خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي
کریم کریمی .
 -113راي شماره  139860302027003021مورخ  1398/03/21ابراهيم جعفري فرزند
باقر بشماره شناسنامه  45684صادره از اصفهان بشماره ملي  1282379331در ششدانگ
يکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پــاک  9641واقع در بخش  5ثبت
اصفهان به مساحت  173مترمربع .خريداري طي سند رسمي.
 -114راي شــماره  139860302027003026مــورخ  1398/03/21مهنــاز کریمی
دخرآبــادی فرزند علي بشــماره شناســنامه  15371صــادره از تهران بشــماره ملي
 0082048223در ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک
 10393واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  68/70مترمربع .خريداري مع الواسطه
بصورت عادي از مالک رسمي کریم اخالقی .
 -115راي شماره  139860302027003033مورخ  1398/03/21ابوالفضل امینی فرزند
مهدي بشماره شناسنامه  -صادره از اصفهان بشماره ملي  1272471020در ششدانگ
يکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پــاک  7897واقع در بخش  5ثبت
اصفهان به مساحت  204/2مترمربع .خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي
جواد زمانی فرزند احمد.
 -116راي شــماره  139860302027003036مورخ  1398/03/21رقيه رنجبر فرزند
فرهاد بشماره شناسنامه  276صادره از اهواز بشــماره ملي  1755648251در ششدانگ
يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک  5فرعي از اصلي  15201واقع در
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بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  174/15مترمربع .خريداري طي سند رسمي.
 -117راي شماره  139860302027003046مورخ  1398/03/21اصغر فروغی ابری
فرزند محمد بشماره شناســنامه  38صادره از اصفهان بشــماره ملي  1291551093در
ششدانگ يکباب انبار احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک  12921واقع در بخش 5
ثبت اصفهان به مساحت  935/15مترمربع .خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک
رسمي عباس فروغی ابری و حسن فروغی ابری .
 -118راي شماره  139860302027003050مورخ  1398/03/22مصطفي معتمدي
فرزند حيدر بشماره شناســنامه  1240صادره از اصفهان بشماره ملي  1286540887در
ششدانگ يکباب کارگاه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک  1واقع در بخش 18
ثبت اصفهان به مساحت  529/51مترمربع .خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک
رسمي حسین ضیائی فرزند علی محمد.
 -119راي شماره  139860302027003052مورخ  1398/03/22اكبر قاسمي گورتي
فرزند رضا بشماره شناسنامه  45صادره از اصفهان بشــماره ملي  1291673474در سه
دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک  1واقع در
بخش  18ثبت اصفهان به مساحت  172/24مترمربع .خريداري مع الواسطه بصورت عادي
از مالک رسمي شرکت تعاونی مسکن کارگران کارخانه پروین اصفهان.
 -120راي شماره  139860302027003054مورخ  1398/03/22زهرا بشيري گورتي
فرزند حسين بشماره شناســنامه  15223صادره از اصفهان بشماره ملي 1292080371
در سه دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک
 1واقع در بخش  18ثبت اصفهان به مســاحت  172/24مترمربع .خريداري مع الواسطه
بصورت عادي از مالک رسمي شرکت تعاونی مسکن کارگران کارخانه پروین اصفهان.
 -121راي شــماره  139860302027003062مــورخ  1398/03/22محمــد خان
احمدي باصيري فرزند صفرعلی بشماره شناســنامه  349صادره از اصفهان بشماره ملي
 1284210049در ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک
 9736واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  331/40مترمربع .خريداري مع الواسطه
بصورت عادي از مالک رسمي محمود امینی خوراسگانی .
 -122راي شــماره  139860302027003066مورخ  1398/03/22رضا نوری فرزند
ابوالقاسم بشماره شناســنامه  1274صادره از اصفهان بشــماره ملي  1288151845در
ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک  9934واقع در بخش 5
ثبت اصفهان به مساحت  210/39مترمربع .خريداري طي سند رسمي.
 -123راي شــماره  139860302027003067مــورخ  1398/03/22ابراهیم علیزاده
خوراسگانی فرزند عباسعلی بشــماره شناســنامه  1522صادره از اصفهان بشماره ملي
 1291624831در ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک
 7897واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  237/51مترمربع .خريداري مع الواسطه
بصورت عادي از مالک رسمي عبدالوهاب فزوه.
 -124راي شماره  139860302027003068مورخ  1398/03/23زهره کریمی حارث
آبادی فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه  3صادره از اصفهان بشماره ملي 5649911053
در يکدانگ مشــاع از ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين
پالک  1واقع در بخش  18ثبت اصفهان به مســاحت  332/10مترمربع .خريداري طي
سند رسمي.
 -125راي شــماره  139860302027003069مورخ  1398/03/23مصطفي كريمي
فرزند رضا بشماره شناســنامه  3صادره از اصفهان بشــماره ملي  5649912971در دو
دانگ مشــاع از ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پالک
 1واقع در بخــش  18ثبت اصفهــان به مســاحت  332/10مترمربــع .خريداري طي
سند رسمي.
 -126راي شماره  139860302027003070مورخ  1398/03/23مهدي كريمي فرزند
ابوالفضل بشماره شناسنامه  9صادره از اصفهان بشماره ملي  5649922861در يکدانگ
مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پالک  1واقع در
بخش  18ثبت اصفهان به مساحت  332/10مترمربع .خريداري طي سند رسمي.
 -127راي شماره  139860302027003071مورخ  1398/03/23محمود عطائي فرزند
فرج بشماره شناسنامه  2795صادره از اصفهان بشماره ملي  1292420707در يکدانگ
مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پالک  1واقع در
بخش  18ثبت اصفهان به مساحت  332/10مترمربع .خريداري طي سند رسمي.
 -128راي شماره  139860302027003072مورخ  1398/03/23محمدحسن حيدري
فرزند احمد بشماره شناسنامه  2صادره از جرقويه عليا بشــماره ملي  5649924619در
يکدانگ مشاع از ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 1
واقع در بخش  18ثبت اصفهان به مساحت  332/10مترمربع .خريداري طي سند رسمي.
 -129راي شماره  139860302027003075مورخ  1398/03/23مرضیه غفوری ورزنه
فرزند ابراهیم بشماره شناســنامه  121صادره از جرقويه بشماره ملي  5649926697در
ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک  9995واقع در بخش 5
ثبت اصفهان به مساحت  168/80مترمربع .خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک
رسمي سید محمد برکت.
 -130راي شماره  139860302027003146مورخ  1398/03/25رقیه طاهری فرزند
غالمرضا بشماره شناســنامه  26صادره از تیران و کرون بشماره ملي  5499807671در
ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک  3-2-1فرعي از اصلي
 43واقع در بخش  18ثبت اصفهان به مســاحت  69/13مترمربع .خريداري مع الواسطه
بصورت عادي از مالک رسمي عزیزاله صغیرزاده دارکی.
 -131راي شماره  139860302027003158مورخ  1398/03/25مجتبی سرتاج فرزند
مهدي بشماره شناسنامه  80صادره از اصفهان بشماره ملي  1288208626در سه دانگ
مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک  4860واقع در
بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  160مترمربع .خريداري طي سند رسمي.
 -132راي شــماره  139860302027003159مورخ  1398/03/25آزاده ميراحمدي
باباحيدري فرزند محمد بشــماره شناســنامه  71951صادره از اصفهان بشــماره ملي
 1282460811در سه دانگ مشــاع از ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي
از قطعه زمين پالک  4860واقــع در بخش  5ثبت اصفهان به مســاحت  160مترمربع.
خريداري طي سند رسمي.
 -133راي شماره  139860302027003169مورخ  1398/03/25امير حسين احمدي
فرزند فرج اله بشماره شناسنامه  46888صادره از اصفهان بشماره ملي  1282392141در
ششدانگ يکباب خانه به مساحت  183/54مترمربع قسمتي از پالک شماره 11767اصلی
به مساحت  47/89مترمربع و  11770اصلي به مساحت  135/65مترمربع واقع در بخش
 5ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان .خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي
فرج اله احمدی فرزند غالمحسین.
 -134راي شــماره  139860302027003187مــورخ  1398/03/26عليرضا زماني
خوراســگاني فرزند غالمرضا بشــماره شناســنامه  465صادره از اصفهان بشماره ملي
 1291398112در ســه دانگ مشاع از ششــدانگ يکباب ســاختمان احداثي بر روي
قســمتي از قطعه زمين پالک  7949واقــع در بخش  5ثبت اصفهان به مســاحت 153
مترمربع .خريداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک رسمي حسین قدیری خیادانی
فرزند بمانعلی .
 -135راي شــماره  139860302027003189مــورخ  1398/03/26مهــدي زماني
خوراســگاني فرزند حســينعلي بشــماره شناســنامه  -صادره از اصفهان بشماره ملي
 1270607545در سه دانگ مشاع از ششدانگ يکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي
از قطعه زمين پالک  7949واقــع در بخش  5ثبت اصفهان به مســاحت  153مترمربع.
خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي حسین قدیری خیادانی فرزند بمانعلی .
 -136راي شــماره  139860302027003258مورخ  1398/03/28ناصر نقاش فرزند
محمدحسين بشماره شناسنامه  238صادره از شــهرضا بشماره ملي  1198808179در
ششدانگ يکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک  12484واقع در بخش
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 5ثبت اصفهان به مساحت  39/67مترمربع .خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک
رسمي صغری بیگم فروغی ابری.
 -137راي شــماره  139860302027003259مــورخ  1398/03/28قربانعلي علي
اكبري خوراسگاني فرزند شكراله بشماره شناسنامه  150صادره از اصفهان بشماره ملي
 1291215573در ششــدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک
 5618واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  93/28مترمربع .خريداري مع الواسطه
بصورت عادي از مالک رسمي اکبر علی اکبری خوراسگانی.
 -138راي شــماره  139860302027003405مورخ  1398/04/01عباســعلي خلفي
فرزند اصغر بشماره شناسنامه  18129صادره از اصفهان بشماره ملي  1283881926در
ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک  299فرعي از اصلي
 7725واقع در بخش  5ثبت اصفهان به مساحت  155/26مترمربع .خريداري مع الواسطه
بصورت عادي از مالک رسمي عباسعلی محمدی سمسوری.
 -139رای شماره 139360302025012002مورخ  1393 /05/29مالكيت آقاي علی
داتلی بیگی به شناســنامه شــماره  968كدملي  1288799985صادره اصفهان فرزند
حسینعلی ششدانگ یک باب خانه به مســاحت  201/67مترمربع از پالك شماره یک
اصلي واقع در اصفهان بخش  18حوزه ثبت ملك غرب اصفهان ازسندشــماره78948
مورخ  1389/12/23دفتر خانه  60اصفهان
تاريخ انتشار نوبت اول1398/04/22 :
تاريخ انتشار نوبت دوم1398/05/06 :
م الف 526149 :مهدی شبان رییس منطقه ثبت اسناد وامالک شرق اصفهان
مفاد آراء
 4/ 153آگهي مفاد آراء قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند
رسمي مستقر در ثبت دهاقان
مفاد آراء هيات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک دهاقان که در اجراي ماده
 1قانون و ماده  8آيين نامه صادر گرديده اســت و در اجراي ماده  3قانون در دو نوبت به
فاصله  15روز از طريق روزنامه کثيراالنتشار و محلي آگهي مي شود تا شخص يا اشخاصي
که به آراء مذکور اعتراض داشته باشند در شهر از تاريخ انتشار آگهي و در روستاها از تاريخ
الصاق آگهي در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسليم و رسيد
اخذ نمايد و معترض بايد ظرف يکماه از تاريخ تسليم اعتراض به اداره ثبت محل مبادرت
به تقديم دادخواســت به دادگاه عمومي محل نمايد و گواهي تقديم دادخواست را به ثبت
محل ارائه نمايند .بديهي است در اينصورت اقدامات ثبت منوط به ارائه حکم قطعي دادگاه
خواهد بود در صورتي که اعتراض در مهلت قانوني واصل نشود يا معترض گواهي تقديم
دادخواست به دادگاه محل ارائه ننمايد اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکيت خواهد نمود.
صدور سند مالکيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
 -1راي شــماره  -1397/12/11-139760302019000670آقــای علی کاظم زاده
دهاقانی فرزند یداله ششدنگ یک باب خانه مجزی شده از پالک  230فرعی از  123اصلی
به مساحت  209/40مترمربع واقع در اراضی خلف جمبد دهاقان انتقال عادی مع الواسطه
از طرف نصراله مختاریان(مالک رسمی).
تاريخ انتشار نوبت اول1398/04/22 :
تاريخ انتشار نوبت دوم1398/05/06 :
م الف 519884:زهرا يعقوبي رئيس اداره ثبت اسناد و امالک دهاقان
حصر وراثت
 4/156آقای عبدالرحیم یمینی سلطان دارای شناسنامه شماره  177به شرح دادخواست
به کالسه  257/98از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده
که شادروان کریم یمینی سلطان به شناسنامه  32557در تاریخ  98/2/29اقامتگاه دائمی
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت بــه -1 :عبدالرحیم
یمینی ســلطان ،ش.ش  -2 ،177عبدالرحمن یمینی سلطان ،ش.ش  -3 ،63عبدالرضا
یمینی سلطان ،ش.ش  -4 ،143محمد رضا یمینی سلطان ،ش.ش  -5 ،638غالمرضا
یمینی سلطان ،ش.ش  -6 ،910غالمحسین یمینی ســلطان ،ش.ش ( 1167فرزندان
ذکور متوفی)  -7زهرا یمینی ســلطان ،ش.ش  -8 ،213زیبا یمینی ســلطان ،ش.ش
( 818فرزندان اناث متوفی) .متوفی به غیر از ورثه فوق ورثه دیگری ندارد .اینک با انجام
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم
دارد و اال گواهی صادر خواهد شد .م الف 525534 :احمدی قاضی شعبه اول شورای
حل اختالف تیران ( 170کلمه 2 ،کادر)
حصر وراثت
 4/157آقای محمدرضا محمدی طامه دارای شناسنامه شماره  857به شرح دادخواست
به کالسه  168/98از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده
که شــادروان فاطمه محمدی طامه به شناســنامه  787در تاریخ  1396/9/28اقامتگاه
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به  -1محمدرضا
محمدی طامه ،ش.ش  857نســبت با متوفی فرزند (فرزند مســیح خان)  -2نعمت اله
محمدی طامه ،ش.ش  933نسبت با متوفی فرزند (فرزند مسیح خان)  -3زهرا محمدی
طامه ،ش.ش  32نسبت با متوفی فرزند (فرزند مسیح خان)  -4عبدالرضا محمدی طامه،
ش.ش  880نسبت با متوفی فرزند (فرزند مسیح خان)  -5اعظم محمدی طامه ،ش.ش
 28نسبت با متوفی فرزند (فرزند مسیح خان) 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 526721 :شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان نطنز
( 172کلمه 2 ،کادر)
مزایده
 4/121شــماره 971202 :اجرا  -تاریخ ،1398/04/03:اجرای احکام مدنی دادگستری
شهرستان خمینی شهر در پرونده کالســه  971202له خانم مهری شیخی علیه محترم،
قدرت اله  ،عزت  ،ولی اله  ،محســن  ،فاطمه  ،غالمرضا همگی قربانی و فرشته کیانی ،
رحیم فخاری  ،حسن آقاپرنده  ،کبری معتمدی به خواسته دستور فروش در نظر دارد ملکی
به پالک ثبتی  115/265واقع در خمینی شهر ـ چهارراه شریعتی ـ خیابان  17شهریور ـ
چهارراه نبوت ـ محله اسفریز ـ چهارراه هاتف ـ خیابان سمت چپ ـ دومین پالک بعد از
کوچه فخاری (شماره )38به کدپستی  8415984611را از طریق مزایده به فروش رساند
ملک مذکور بصورت یک باب منزل مسکونی یک طبقه با قدمت ساخت حدود  40سال به
مساحت اعیانی حدود  200مترمربع و عرصه حدود  307مترمربع می باشد اسکلت ساختمان
از نوع دیوار باربر با سقف طاق ضربی کف موزاییک کابینت فلزی درب های داخلی چوبی
و خارجی از پروفیل فلزی سیستم سرمایشی کولر آبی و گرمایشی بخاری گازی و دارای
مشترکات آب و برق و گاز می باشد که کارشناس رسمی دادگستری ارزش ششدانگ ملک
فوق را  2/900/000/000ريال ارزیابی نموده است لذا جلســه مزایده در تاریخ دوشنبه
 1398/05/07ساعت  9صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خمینی
شهر برگزار می گردد .و طالبین می توانند  5روز قبل از روز مزایده به نشانی فوق مراجعه
و مورد مزایده را از نزدیک بازدید نماید .خریدار کسی است که باالترین قیمت راپیشنهاد
نماید ،خریدار می بایستی ده درصد قیمت پیشنهادی را فی المجلس و مابقی را ظرف یک
ماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگستری واریز نماید در غیر اینصورت ده درصد اولیه
پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شــد .شایان ذکر است اجرای
احکام مدنی تکلیفی در تحویل مال به خریدار ندارد .تذکر :متقاضیان شــرکت در مزایده
می بایست  10درصد بهای مال را طی فیش چهار نسخه ایی به حساب سپرده دادگستری
خمینی شهر به شماره  2171290271003نزد بانک ملی واریز و با در دست داشتن اصل
فیش و اصل کارت ملی نیم ساعت قبل از شــروع مزایده به اجرای احکام مدنی مراجعه
و درخواست شــرکت در مزایده را تکمیل و به همراه کپی کارت ملی و اصل فیش سپرده
تحویل اجرا نمایید .م الف 526173 :دفتراجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان
خمینی شهر( 376کلمه 3 ،کادر)
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مفاد آراء
 4/155آگهی موضوع ماده  3قانون وماده آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و
اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آراءصادره هیئت های اول ودوم موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
وســاختمانهای فاقد سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی منطقه  14اصفهان حوزه ثبت
ملک خمینی شــهر تصرفات مالکانــه وبالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت .لذا
مشــخصات متقاضیان وامالک مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عموم مراتب
در دونوبت به فاصله پانزده روز آگهی می شــود.در صورتیکه اشــخاص نسبت به صدور
سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشــته باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی
به مدت دوماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد وامالک محل ،تســلیم وپس از اخذ
رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مرجع قضایی
تقدیم نمایند.
الف)آراء صادره از هیات شعبه اول :
 -1رای شماره  3904مورخ  1398/04/02آقای  /خانم صدیقه قاسم پور فروشانی فرزند
علی به شماره کالسه  0610وبه شماره شناسنامه  21و به شماره ملی 1141513781
نسبت به شش دانگ یکباب مغازه به مساحت  17.19مترمربع پالک شماره  570فرعی
از  72اصلی واقع در فروشان بخش  14اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل
مع الواسطه از مالکیت محمد قاسم پور سند  24494مورخ  36/03/15دفتر  63ومالحظه
نقشه ملک وگزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
 -2رای شــماره  3673مورخ  1398/03/27آقای  /خانم پروین رحیمی فرزند فتح اله
به شماره کالسه  1826وبه شماره شناســنامه  1130014568صادره خمینی شهر و
به شــماره ملی  1130014568نسبت به شــش دانگ یکباب زمین دارای اعیانی به
مساحت  119.50مترمربع پالک شــماره  724فرعی از  112اصلی واقع در ماسه
دانی بخش  14اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل مع الواسطه از مالکین
رســمی ثبتدر صفحه  405دفتر 447ومالحظه نقشه ملک وگزارش کارشناس مالحظه
و محرز گردیده است.
 -3رای شــماره  2062مــورخ  1398/02/22آقــای  /خانم عبــاس حاجی کرمی
فرزند براتعلی به شــماره کالســه  1483وبه شــماره شناســنامه  286و به شماره
ملی  1141608881نســبت به4و 177دانگ مشاع از شــش دانگ یکباب خانه دو
طبقه به مســاحت 136.36مترمربع پالک شــماره  284فرعی از  115اصلی واقع
در کهندژ بخش  14اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل سند 101466
مــورخ  76/10/21ومالحظه نقشــه ملــک وگزارش کارشــناس مالحظــه و محرز
گردیده است.
 -4رای شماره  2065مورخ  1390/09/20آقای  /خانم زهرا شومالی خوزانی فرزند نصر
اهلل به شماره کالسه  0290وبه شماره شناسنامه  441و به شماره ملی 1141687666
نســبت به1و 17/10دانگ مشــاع از شــش دانگ یکباب خانه دو طبقه به مساحت
136.36مترمربع پالک شماره  284فرعی از  115اصلی واقع در کهندژ بخش 14
اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند  101466مورخ  76/10/21ومالحظه
نقشه ملک وگزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
 -5رای شــماره  3912مورخ  1398/04/02آقای  /خانم اسماعیل ابراهیمی فراموش
جانی فرزند ابراهیم به شماره کالســه  0017وبه شماره شناسنامه  1617و به شماره
ملی  1142244342نسبت به شش دانگ یکباب خانه به مساحت  190مترمربع پالک
شماره  9فرعی از  156اصلی واقع در خیر آباد بخش  14اصفهان حوزه ثبت ملک
خمینی شهر شامل مع الواسطه از مالکیت مهناز اصفهانی و محسن و حسین شاهین سند
 93856مورخ 92/10/22دفتر  46ومالحظه نقشه ملک وگزارش کارشناس مالحظه
و محرز گردیده است.
 -6رای شــماره  1353مــورخ  1398/02/09آقای  /خانم محمد هارون الرشــیدی
فرزند اله مراد به شــماره کالسه  1937وبه شماره شناســنامه  1937و به شماره ملی
 1129781712نسبت به شش دانگ یکباب مغازه به مساحت  20.76مترمربع پالک
شــماره  661فرعی از  99اصلی واقع در جوی آباد بخــش  14اصفهان حوزه ثبت
ملک خمینی شهر شامل سند  4549مورخ 1383/12/03دفتر 139ومالحظه نقشه ملک
وگزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
 -7رای شــماره  3966مورخ  1398/04/02آقای  /خانم مصطفی حیدریان فروشانی
فرزند علیرضا به شــماره کالسه  0476وبه شماره شناســنامه  1676و به شماره ملی
 1141287501نسبت به 3دانگ مشاع ازشش دانگ یکباب خانه به مساحت 331.76
مترمربع پالک شماره  1886فرعی از  72اصلی واقع در فروشان بخش  14اصفهان
حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند  40441مورخ 98/03/01ومالحظه نقشه ملک
وگزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
 -8رای شــماره  3968مورخ  1398/04/02آقای  /خانم الهه حاجیان فروشانی فرزند
محمد جعفر به شماره کالســه  0477وبه شماره شناســنامه  2407و به شماره ملی
 1142252264نسبت به 3دانگ مشاع از شش دانگ یکباب خانه به مساحت 331.76
مترمربع پالک شماره  1886فرعی از  72اصلی واقع در فروشان بخش  14اصفهان
حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند  40441مورخ 98/03/01ومالحظه نقشه ملک
وگزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
 -9رای شــماره  4475مورخ  1398/04/10آقای  /خانم عباســعلی آتشــی فرزند
عبدالعظیم به شماره کالســه  0551وبه شماره شناســنامه  16805و به شماره ملی
 1140167111نسبت به 2دانگ مشاع ازشش دانگ یکباب خانه به مساحت 112.46
مترمربع پالک شــماره  5929فرعی از  87اصلی واقع در ورنوسفادران بخش 14
اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل مع الواســطه از مالکیت زهرا سعیدی و
عباسعلی آتشی سند 9357و  9356ومالحظه نقشه ملک وگزارش کارشناس مالحظه
و محرز گردیده است.
 -10رای شــماره  4477مــورخ  1398/04/10آقــای  /خانم فرنــاز ابراهیم بابائی
ورنوســفادرانی فرزند کوروش به شــماره کالســه  0553وبه شــماره شناسنامه
 1130554287و به شماره ملی  1130554287نسبت به 4دانگ مشاع ازشش دانگ
یکباب خانه به مساحت  112.46مترمربع پالک شماره  5929فرعی از  87اصلی واقع
در ورنوسفادران بخش  14اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع الواسطه
از مالکیت زهرا ســعیدی و عباسعلی آتشی ســند 9357و  9356ومالحظه نقشه ملک
وگزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
 -11رای شــماره  3181مورخ  1398/03/19آقای  /خانم فاطمه حاجیان فروشــانی
فرزند کرمعلی به شماره کالسه  0367وبه شــماره شناسنامه  21779و به شماره ملی
 1140217348نســبت به 0/25دانگ مشاع از شــش دانگ یکباب خانه و مغازه به
مساحت  234.34مترمربع پالک شــماره  1323فرعی از  99اصلی واقع در بخش
 14اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ســند  26479مورخ 97/09/06دفتر
300ومالحظه نقشه ملک وگزارش کارشناس مالحظه و محرزگردیده است.
 -12رای شــماره  3171مــورخ  1398/03/19آقــای  /خانم لیال امانــی جو آبادی
فرزند محمد به شماره کالســه  0819وبه شماره شناســنامه  819و به شماره ملی
 1142487997نسبت به1.5دانگ مشاع از شش دانگ یکباب خانه و مغازه به مساحت
 234.34مترمربع پالک شماره  1323فرعی از  99اصلی واقع در بخش  14اصفهان
حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ســند  59726مورخ 84/11/18دفتر 91ومالحظه
نقشه ملک وگزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
 -13رای شماره  3173مورخ  1398/03/19آقای  /خانم محسن بدیحی فرزند حسین
به شماره کالسه  0816وبه شماره شناسنامه  1396و به شماره ملی 1293140351
نسبت به3دانگ مشاع از شش دانگ یکباب خانه و مغازه به مساحت  234.34مترمربع
پالک شماره  1323فرعی از  99اصلی واقع در بخش  14اصفهان حوزه ثبت ملک
خمینی شهر شامل سند  59726مورخ 84/11/18دفتر 91ومالحظه نقشه ملک وگزارش
کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
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 -14رای شماره  17136مورخ  1397/11/27آقای  /خانم صفیه رجبی خوزانی فرزند
عبدالرحیم به شــماره کالسه  0686وبه شــماره شناســنامه  3183و به شماره ملی
 1141234521صادره خمینی شهر نسبت به 3دانگ مشاع از شش دانگ یکباب خانه به
مساحت  116020مترمربع پالک شماره  1356فرعی از  85اصلی واقع در بخش 14
اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند  12556مورخ 93/07/19دفتر  322و
سند  162890مورخ  84/12/07دفتر خانه 73ومالحظه نقشه ملک وگزارش کارشناس
مالحظه و محرز گردیده است.
 -15رای شــماره  17135مــورخ  1397/11/27آقای  /خانم اکــرم کریمی خوزانی
فرزند حبیب به شــماره کالسه  0684وبه شماره شناســنامه  13415و به شماره ملی
 1142348989صادره خمینی شــهر نســبت به 3دانگ مشاع از شــش دانگ یکباب
خانه به مساحت  116020مترمربع پالک شــماره  1356فرعی از  85اصلی واقع در
خوزان بخش  14اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل سند  12556مورخ
93/07/19دفتر  322و سند  162890مورخ  84/12/07دفتر خانه 73ومالحظه نقشه ملک
وگزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
 -16رای شــماره  17138مورخ  1397/11/27آقای  /خانم نوروز علی باقریان خوزانی
فرزند رمضانعلی به شماره کالســه  0685وبه شماره شناســنامه  1و به شماره ملی
 1141441667صادره خمینی شهر نسبت به شش دانگ یکباب خانه به مساحت 168.44
مترمربع پالک شماره  1356فرعی از  85اصلی واقع خوزان در بخش  14اصفهان
حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ســند  20621مورخ  48/10/20و سند  45318و
سند  47680و سند  93140و ســند 113113ومالحظه نقشه ملک وگزارش کارشناس
مالحظه و محرز گردیده است.
 -17رای شــماره  2268مورخ  1398/02/24آقای  /خانم ناصر افقری فرزند مهدی
به شماره کالسه  2200وبه شماره شناسنامه  1179و به شماره ملی 1286807832
صادره اصفهان نســبت به 5دانگ مشــاع از شــش دانگ یکباب زمین دارای اعیانی
به مســاحت  1968مترمربع پالک شــماره  102اصلی واقع در هرستان بخش 14
اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع الواسطه ارائه قولنامه از مالکیت رمضان
مجیری و کریم جعفری ســند 24818مورخ 50/07/28دفتر  73و ســند 27055مورخ
 53/01/13دفتر  73ومالحظه نقشــه ملک وگــزارش کارشــناس مالحظه و محرز
گردیده است.
 -18رای شــماره  3960مورخ  1398/04/02آقای  /خانم محمد رضا عسگری رنانی
فرزند عبدالرحیم به شماره کالسه  0245وبه شماره شناسنامه  405و به شماره ملی
 1290289451نسبت به 3دانگ مشاع از شــش دانگ یکباب مغازه به مساحت 37.70
مترمربع پالک شماره 1045فرعی از  99اصلی واقع در جوی آباد بخش  14اصفهان
حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 7881وارائه قولنامه از مالکیت فرشید و فرهاد
زمانی ثبت در صفحه  163و 507دفاتر  540و 21ومالحظه نقشه ملک وگزارش کارشناس
مالحظه و محرز گردیده است.
 -19رای شــماره  3962مورخ  1398/04/02آقای  /خانم علی عسگری رنانی فرزند
عبدالرحیم به شــماره کالســه  0246وبه شماره شناســنامه  1871و به شماره ملی
 1290602360نسبت به 3دانگ مشاع از شــش دانگ یکباب مغازه به مساحت 37.70
مترمربع پالک شماره 1045فرعی از  99اصلی واقع در جوی آباد بخش  14اصفهان
حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 7881و7934ارائه قولنامه از مالکیت فرشید و
فرهاد زمانی ثبت در صفحه  163و 507دفاتر  540و 21ومالحظه نقشــه ملک وگزارش
کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
 -20رای شــماره  3974مورخ  1398/04/02آقای  /خانــم کریم آقا طاهری خوزانی
فرزند نوروز علی به شــماره کالســه  1847وبه شــماره شناســنامه  73و به شماره
ملی  1141480972نســبت به  1/5دانگ مشــاع از شــش دانگ یکباب خانه به
مســاحت  181.60مترمربع پالک شــماره 75و 76فرعی از  73اصلی واقع در جو
تنده بخش  14اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل ســند  22084مورخ
 92/10/11دفتر  73و ارائه قولنامه از سند 28576مورخ  89/03/10دفتر 139احمد رضا
طاهری و خدیجه رحیمی ومالحظه نقشــه ملک وگزارش کارشناس مالحظه و محرز
گردیده است.
 -21رای شــماره  3972مورخ  1398/04/02آقای  /خانم جالل آقا طاهری خوزانی
فرزند کریم به شــماره کالسه  1848وبه شــماره شناســنامه  5077و به شماره ملی
 1172278808نســبت به  3دانگ مشــاع از شــش دانگ یکباب خانه به مساحت
 181.60مترمربع پالک شماره 75و 76فرعی از  73اصلی واقع در جو تنده بخش
 14اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل ســند  220844مورخ 92/10/11
دفتر  73و ارائه قولنامه از ســند 28576مورخ  89/03/10دفتــر 139احمد رضا طاهری
و خدیجه رحیمــی ومالحظه نقشــه ملک وگزارش کارشــناس مالحظــه و محرز
گردیده است.
 -22رای شــماره  3972مــورخ  1398/04/02آقــای  /خانم جــال اقدس قانعی
خوزانی فرزند رجبعلی به شماره کالســه  1849وبه شماره شناسنامه  121و به شماره
ملی  1141530295نســبت به  1/5دانگ مشــاع از شــش دانگ یکباب خانه به
مســاحت  181.60مترمربع پالک شــماره 75و 76فرعی از  73اصلی واقع در جو
تنده بخش  14اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل سند  220844مورخ
 92/10/11دفتر  73و ارائه قولنامه از سند 28576مورخ  89/03/10دفتر 139احمد رضا
طاهری و خدیجه رحیمی ومالحظه نقشــه ملک وگزارش کارشناس مالحظه و محرز
گردیده است.
 -23رای شماره  2442مورخ  1398/02/29آقای  /خانم جالل زیبا رمضانی فرزند علی
به شماره کالسه  0195وبه شماره شناسنامه  16962و به شماره ملی 1140168673
نسبت به شــش دانگ یکباب خانه به مســاحت 126.50مترمربع پالک شماره 598
فرعی از  117اصلی واقع در ورنوسفادران بخش  14اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی
شهر شامل سند  401ومالحظه نقشــه ملک وگزارش کارشــناس مالحظه و محرز
گردیده است.
 -24رای شماره  1253مورخ  1397/07/19آقای  /خانم نامدار هارونی فرزند حسن به
شماره کالسه  0601وبه شماره شناسنامه  5و به شماره ملی  4623033090نسبت
به شش دانگ یکباب خانه به مساحت  218.80مترمربع پالک شماره  1250فرعی از
 99اصلی واقع در جوی آباد بخش  14اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل
مع الواسطه ارائه قولنامه از مالک رســمی محمد علی کلباسی ثبت در صفحه  142دفتر
42ومالحظه نقشه ملک وگزارش کارشناس مالحظه و محرزگردیده است.
 -25رای شــماره  8494مورخ  1397/12/16آقای  /خانم حســن هارونی برد شاهی
فرزند خدامراد به شــماره کالســه  0600وبه شماره شناســنامه  32و به شماره ملی
 4622720795نسبت به شش دانگ یکباب خانه به مساحت  120.78مترمربع پالک
شــماره  1250فرعی از  99اصلی واقع در جوی آباد بخش  14اصفهان حوزه ثبت
ملک خمینی شهر شامل مع الواســطه ارائه قولنامه از مالک رسمی عفت االفت و فاطمه
کازرونی ثبت در صفحه  556دفتر 42و وصفحه  559دفتر 42مالحظه نقشه ملک وگزارش
کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
 -26رای شماره  8498مورخ  1397/12/16آقای  /خانم فرحناز مومزایی فرزند الیاس
به شماره کالسه  0602وبه شماره شناسنامه  2715و به شماره ملی 1282772971
نسبت به شش دانگ یکباب خانه به مســاحت 100.70مترمربع پالک شماره 1250
فرعی از  99اصلی واقع در جوی آباد بخــش  14اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی
شهر شامل مع الواســطه ارائه قولنامه از مالک رسمی عفت االفت و فاطمه کازرونی ثبت
در صفحه  556دفتر 42و وصفحه  559دفتر 42مالحظه نقشه ملک وگزارش کارشناس
مالحظه و محرز گردیده است.
 -27رای شماره  3781مورخ  1398/03/29آقای  /خانم زبیده عادلیان ورنوسفادرانی
فرزند حیدر به شــماره کالســه  1303وبه شــماره شناســنامه  14و به شماره ملی
 1140980084نســبت به شــش دانگ یکباب مغازه به مســاحت  34.15مترمربع

پالک شــماره  6126فرعی از  158اصلی واقع در صدر آبــاد بخش  14اصفهان
حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل مع الواسطه از شــهرداری خمینی شهر ثبت در
صفحه  80دفتر 418ومالحظه نقشــه ملک وگــزارش کارشــناس مالحظه و محرز
گردیده است.
 -28رای شــماره  3955مــورخ  1398/04/02آقــای  /خانم زهــرا کاملی خوزانی
فرزند عباس به شــماره کالسه  0661وبه شماره شناســنامه  16205و به شماره ملی
 1142376788نسبت به شش دانگ یکباب خانه به مساحت 223.60مترمربع پالک
شــماره  9فرعی از  156اصلی واقع در خیر آبادبخش  14اصفهان حوزه ثبت ملک
خمینی شهر شامل شمال انحصار وراثت از مالکیت ایران اصفهانی ومالحظه نقشه ملک
وگزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
 -29رای شــماره  0826مــورخ  1398/01/29آقای  /خانم صدیقــه کریمی اندانی
فرزند محمد علی به شــماره کالســه  1768وبه شماره شناســنامه  3422و به شماره
ملی  1140557815صاره خمینی شــهر نســبت به شــش دانگ یکباب نمایشگاه
اتومبیل به مســاحت  241مترمربع پالک شــماره  499فرعی از  110اصلی واقع
در کک و موش اندان بخش  14اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل ثبت
در صفحه  589دفتر 605مالحظه نقشــه ملک وگزارش کارشــناس مالحظه و محرز
گردیده است.
 -30رای شــماره  8896مــورخ  1397/12/25آقــای  /خانم رضــوان محمدی جو
آبادی فرزند خداداد به شــماره کالسه  0958وبه شماره شناســنامه  699و به شماره
ملی  1285679768نسبت به شش دانگ یکباب خانه به مساحت  261.71مترمربع
پالک شــماره  440فرعــی از  99اصلی واقــع در اصفهان بخــش  14اصفهان
حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل مع الواســطه طی قولنامه عادی از باقر محمدی
در صفحه  145دفتر 80مالحظه نقشــه ملک وگزارش کارشــناس مالحظه و محرز
گردیده است.
 -31رای شــماره  3908مورخ  1398/04/02آقای  /خانم محمد رضا مشــایخی پور
فرزند محمد علی به شماره کالســه  0414وبه شماره شناسنامه  1207و به شماره ملی
 6219600398نسبت به  3دانگ مشاع از شش دانگ یکباب خانه به مساحت 95.20
مترمربع پالک شماره  489فرعی از  99اصلی واقع در جوی آباد بخش  14اصفهان
حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل ثبت در صفحه  489دفتر 99مالحظه نقشه ملک
وگزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
 -32رای شــماره  3906مورخ  1398/04/02آقای  /خانم احمد رضا مشــایخی پور
فرزند محمد علی به شــماره کالســه  0414وبه شماره شناســنامه  3و به شماره ملی
 6219882881نسبت به  3دانگ مشاع از شش دانگ یکباب خانه به مساحت 95.20
مترمربع پالک شماره  489فرعی از  99اصلی واقع در جوی آباد بخش  14اصفهان
حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه  487دفتر 164مالحظه نقشه ملک
وگزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
 -33رای شماره  2292مورخ  1398/02/25آقای  /خانم شهرزاد ایران نژاد فرزند امیر
عباس به شماره کالسه  0327وبه شماره شناســنامه  1270614479و به شماره ملی
 1270614479صادره اصفهان نسبت به شش دانگ یکباب خانه به مساحت 237.30
مترمربع پالک شــماره  442فرعی از  84اصلی واقع در فتح آباد بخش  14اصفهان
حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه  188دفتر 705مالحظه نقشه ملک
وگزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
 -34رای شــماره  2296مــورخ  1398/02/25آقای  /خانم فاطمــه رضوانی فرزند
حسینعلی به شــماره کالســه  0328وبه شــماره شناســنامه  215و به شماره ملی
 1141576315صادره اصفهان نسبت به شش دانگ یکباب خانه به مساحت 237.30
مترمربع پالک شماره  442فرعی از  84اصلی واقع در فتح آباد بخش  14اصفهان حوزه
ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه  185دفتر 75مالحظه نقشه ملک وگزارش
کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
 -35رای شــماره  3417مورخ  1398/03/22آقای  /خانم لیال نجار پور ورنوسفادرانی
فرزند حسین به شماره کالســه  0573وبه شماره شناســنامه  1784و به شماره ملی
 1753576830نسبت به شــش دانگ یکباب کارگاه به مســاحت  451.15مترمربع
پالک شماره  289فرعی از  173اصلی واقع در شمال شهر بخش  14اصفهان حوزه
ثبت ملک خمینی شهر شامل مع الواسطه از مالکیت رضا شاهین ومالحظه نقشه ملک
وگزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
 -36رای شــماره  5974مورخ  1397/11/01آقای  /خانم محســن مختاری فرزند
ابو طالب به شــماره کالسه  1694وبه شــماره شناســنامه  15603و به شماره ملی
 1142370771نسبت به 1دانگ مشاع از شش دانگ یکباب خانه دو طبقه به مساحت
 189.69مترمربع پالک شماره  173فرعی از  133اصلی واقع در بوستان سهم خوزان
بخش  14اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع الواسطه از مالکین رسمی ثبت
در صفحه  566و  560دفتر  711ابوطالب مختاری و بیگم علیشاهی ومالحظه نقشه ملک
وگزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
 -37رای شماره  6587مورخ  1397/11/13آقای  /خانم مایده رضایی خوزانی فرزند
اکبر به شماره کالســه  1695وبه شماره شناســنامه  1130403483و به شماره ملی
 1130403483نسبت به 2دانگ مشاع از شش دانگ یکباب خانه دو طبقه به مساحت
 189.69مترمربع پالک شماره  173فرعی از  133اصلی واقع در بوستان سهم خوزان
بخش  14اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع الواسطه از مالکین رسمی ثبت
در صفحه  566و  560دفتر  711ابوطالب مختاری و بیگم علیشاهی ومالحظه نقشه ملک
وگزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
 -38رای شــماره  5972مورخ  1397/11/01آقای  /خانم محمد حســین مختاری
فرزند ابو طالب به شماره کالسه  1693وبه شماره شناسنامه  20396و به شماره ملی
 1140203517نسبت به 3دانگ مشاع از شش دانگ یکباب خانه دو طبقه به مساحت
 189.69مترمربع پالک شماره  173فرعی از  133اصلی واقع در بوستان سهم خوزان
بخش  14اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع الواسطه از مالکین رسمی ثبت
در صفحه  566و  560دفتر  711ابوطالب مختاری و بیگم علیشاهی ومالحظه نقشه ملک
وگزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
 -39رای شــماره  5968مورخ  1397/11/01آقای  /خانم ابو طالب مختاری خوزانی
فرزند حســین به شماره کالســه  1562وبه شماره شناســنامه  254و به شماره ملی
 1141444194نسبت به 1دانگ مشاع از شش دانگ یکباب خانه به مساحت 188.51
مترمربع پالک شــماره  173فرعی از  133اصلی واقع در بوستان سهم خوزان بخش
 14اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه  566دفتر  711ومالحظه
نقشه ملک وگزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
 -40رای شــماره  5969مورخ  1397/11/01آقای  /خانم بیگم علیشــاهی خوزانی
فرزند اســماعیل به شماره کالسه  1696وبه شماره شناســنامه  248و به شماره ملی
 1141449706نسبت به 5دانگ مشاع از شش دانگ یکباب خانه به مساحت 188.51
مترمربع پالک شــماره  173فرعی از  133اصلی واقع در بوستان سهم خوزان بخش
 14اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه  566دفتر  711ومالحظه
نقشه ملک وگزارش کارشناس مالحظه و محرزگردیده است.
 -41رای شماره  2289مورخ  1398/02/25آقای  /خانم رضا امینی فرزند غالمرضا به
شماره کالسه  0326وبه شماره شناسنامه  2063و به شماره ملی  1141257769صادره
خمینی شهر نسبت به شــش دانگ یکباب کارگاه به مساحت  852.70مترمربع پالک
شــماره  792.1فرعی از  111اصلی واقع در بوستان سهم خوزان بخش  14اصفهان
حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه  11دفتر  711ومالحظه نقشه ملک
وگزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
 -42رای شــماره  1069مورخ  1398/02/04آقای  /خانم محمد هاشم زاده فرزند
محمد رضا به شــماره کالســه  1696وبه شــماره شناســنامه  248و به شماره ملی
 1141449706نسبت به 5دانگ مشاع از شــش دانگ یکباب خانه به مساحت 93.25
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مترمربع پالک شماره  757فرعی از  112اصلی واقع در ماسه دانی بخش  14اصفهان
حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه  141دفتر  245ومالحظه نقشه ملک
وگزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
 -43رای شــماره  1070مورخ  1398/02/04آقای  /خانم اشــرف مختاری فرزند
عبدالکریم به شــماره کالســه  2197وبه شــماره شناســنامه  883و به شماره ملی
 1289378428نسبت به 1دانگ مشاع از شــش دانگ یکباب خانه به مساحت 93.25
مترمربع پالک شماره  757فرعی از  112اصلی واقع در ماسه دانی بخش  14اصفهان
حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه  141دفتر  245ومالحظه نقشه ملک
وگزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
 -44رای شــماره  3311مــورخ  1398/03/21آقای  /خانم حســنعلی عابدی اندانی
فرزند ابراهیم به شــماره کالســه  1679وبه شماره شناســنامه  11و به شماره ملی
 1141522616نسبت به شش دانگ یکباب خانه به مساحت  121.59مترمربع پالک
شماره  713فرعی از  112اصلی واقع در ماســه دانی بخش  14اصفهان حوزه ثبت
ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه  188دفتر  669ومالحظه نقشه ملک وگزارش
کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
 -45رای شماره  3246مورخ  1398/03/20آقای  /خانم صدیقه عمادی اندانی فرزند
حسین به شماره کالسه  0203وبه شماره شناسنامه  97و به شماره ملی 1141480026
نسبت به شــش دانگ یکباب خانه به مســاحت  165.34مترمربع پالک شماره 57.1
فرعــی از  73اصلی واقع در جو تنــده بخش  14اصفهان حــوزه ثبت ملک خمینی
شهر شامل مع الواسطه از مالک رســمی حسین عمادی ومالحظه نقشه ملک وگزارش
کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
 -46رای شماره  3227مورخ  1398/03/19آقای  /خانم محسن جوانبخت فرزند کرم
به شماره کالسه  0203وبه شماره شناســنامه  2249و به شماره ملی 1141225182
نسبت به  3دانگ مشاع از شش دانگ یکباب خانه به مساحت  150.66مترمربع پالک
شماره  60فرعی از  116اصلی واقع در ورنوســفادران بخش  14اصفهان حوزه ثبت
ملک خمینی شهر شامل ســند 491594ومالحظه نقشــه ملک وگزارش کارشناس
مالحظه و محرز گردیده است.
 -47رای شــماره  3230مــورخ  1398/03/19آقای  /خانم مزهرا حاجی هاشــمی
ورنوسفادرانی فرزند محمد ابراهیم به شماره کالسه  0203وبه شماره شناسنامه 2249
و به شماره ملی  1141225182نسبت به  3دانگ مشاع از شش دانگ یکباب خانه به
مساحت  150.66مترمربع پالک شماره  60فرعی از  116اصلی واقع در ورنوسفادران
بخش  14اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 491594ومالحظه نقشه
ملک وگزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
 -48رای شماره  3420مورخ  1398/03/25آقای  /خانم علیرضا کریمی اندانی فرزند
علی به شماره کالسه  0108وبه شماره شناسنامه  148و به شماره ملی 1141660008
نسبت به  3دانگ مشاع از شش دانگ یکباب خانه به مساحت  161.32مترمربع پالک
شــماره  776فرعی از  112اصلی واقع در ماســه دانی بخش  14اصفهان حوزه ثبت
ملک خمینی شهر شامل مع الواســطه از مالکیت علی کریمی ثبت در صفحه 451دفتر
 23و مالکیت اکرم عمادی ثبت در صفحه  451دفتر 23ومالحظه نقشــه ملک وگزارش
کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
 -49رای شماره  3422مورخ  1398/03/25آقای  /خانم اکرم عمادی اندانی فرزند ولی
اهلل به شماره کالسه  0110وبه شماره شناسنامه  1138و به شماره ملی 1141110970
نسبت به  3دانگ مشاع از شش دانگ یکباب خانه به مساحت  161.32مترمربع پالک
شــماره  776فرعی از  112اصلی واقع در ماســه دانی بخش  14اصفهان حوزه ثبت
ملک خمینی شهر شامل مع الواســطه از مالکیت علی کریمی ثبت در صفحه 451دفتر
 23و مالکیت اکرم عمادی ثبت در صفحه  451دفتر 23ومالحظه نقشــه ملک وگزارش
کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
 -50رای شماره  1292مورخ  1398/02/08آقای  /خانم نرگس نقد علی فروشانی فرزند
محمد حسن به شماره کالسه  1988وبه شماره شناسنامه  1130090310و به شماره
ملی  1130090310نسبت به  1/5دانگ مشاع از شش دانگ یکباب مغازه به مساحت
 98.75مترمربع پالک شــماره  4750فرعی از  72اصلی واقع در فروشان بخش 14
اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل ارائه قولنامه از سند  9787صدیقه خلیلی
ومالحظه نقشه ملک وگزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
 -51رای شــماره  1294مورخ  1398/02/08آقای  /خانم نفیســه نقــد علی فرزند
محمد حسن به شماره کالســه  1994وبه شماره شناســنامه  1254و به شماره ملی
 1142240721نسبت به  1/5دانگ مشاع از شش دانگ یکباب مغازه به مساحت 98.75
مترمربع پالک شماره  4750فرعی از  72اصلی واقع در فروشان بخش  14اصفهان
حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ارائه قولنامه از سند  9787صدیقه خلیلی ومالحظه
نقشه ملک وگزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
 -52رای شماره  1290مورخ  1398/02/08آقای  /خانم محمد جواد نقد علی فروشانی
فرزند محمد حسن به شماره کالسه  1994وبه شماره شناسنامه  1254و به شماره ملی
 1142240721نسبت به 3دانگ مشاع از شش دانگ یکباب مغازه به مساحت 98.75
مترمربع پالک شماره  4750فرعی از  72اصلی واقع در فروشان بخش  14اصفهان
حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ارائه قولنامه از سند  9787صدیقه خلیلی ومالحظه
نقشه ملک وگزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
 -53رای شماره  2914مورخ  1398/03/09آقای  /خانم طیبه محمدی فرزند علی به
شماره کالسه  2056وبه شماره شناسنامه  20و به شماره ملی  1142208664نسبت
به 3دانگ مشاع از شش دانگ یکباب خانه به مساحت  187مترمربع پالک شماره 67.1
فرعی از  99اصلی واقع در جوی آباد بخش  14اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی شهر
شامل سند 45761مورخ  67/09/07دفتر  59ومالحظه نقشه ملک وگزارش کارشناس
مالحظه و محرز گردیده است.
 -54رای شماره  2912مورخ  1398/03/09آقای  /خانم عبدالرضا هوازاده فرزند احمد
به شماره کالسه  2057وبه شماره شناسنامه  28و به شماره ملی  1142199118نسبت
به 3دانگ مشاع از شش دانگ یکباب خانه به مساحت  187مترمربع پالک شماره 67.1
فرعی از  99اصلی واقع در جوی آباد بخش  14اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی شهر
شامل ارائه سهم االرث از مالکیت محمد هوازاده ومالحظه نقشه ملک وگزارش کارشناس
مالحظه و محرز گردیده است.
 -55رای شــماره  2429مورخ  1398/02/28آقای  /خانم بتــول گودرزیان خوزانی
فرزند خداداد به شــماره کالســه  0138وبه شماره شناســنامه  155و به شماره ملی
 1141616254نســبت به شش دانگ یکباب خانه به مســاحت  143مترمربع پالک
شــماره  600فرعی از  115اصلی واقع در کهندژبخش  14اصفهان حوزه ثبت ملک
خمینی شهر شــامل سند  4853ومالحظه نقشــه ملک وگزارش کارشناس مالحظه و
محرز گردیده است.
 -56رای شــماره  3811مــورخ  1398/03/30آقــای  /خانــم احمد رضــا تقی پور
فرزند حسین به شماره کالســه  0468وبه شماره شناســنامه  637و به شماره ملی
 1141074974نسبت به 3دانگ مشاع از شش دانگ یکباب مغازه به مساحت 38.13
مترمربع پالک شماره  6131فرعی از  158اصلی واقع در صدر آبادبخش  14اصفهان
حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 2421ومالحظه نقشه ملک وگزارش کارشناس
مالحظه و محرز گردیده است.
 -57رای شماره  3812مورخ  1398/03/30آقای  /خانم آزادی باقری کرم فرزند عزیز
اهلل به شماره کالسه  0470وبه شماره شناسنامه  2233و به شماره ملی 1141259461
نسبت به 3دانگ مشاع از شش دانگ یکباب مغازه به مساحت  38.13مترمربع پالک
شماره  6131فرعی از  158اصلی واقع در صدر آبادبخش  14اصفهان حوزه ثبت ملک
خمینی شهر شامل ســند 2421ومالحظه نقشــه ملک وگزارش کارشناس مالحظه و
محرز گردیده است.
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 -58رای شماره  3914مورخ  1398/04/02آقای  /خانم عباس قاسمی فرزند حسین
به شماره کالسه  0478وبه شماره شناسنامه  17870و به شماره ملی 1140178245
نسبت به 4دانگ مشاع از شش دانگ یکباب خانه به مساحت  158.80مترمربع پالک
شماره  1054فرعی از  120اصلی واقع در ورنوسفادران بخش  14اصفهان حوزه ثبت
ملک خمینی شهر شامل صفحه 206دفتر  667ومالحظه نقشه ملک وگزارش کارشناس
مالحظه و محرز گردیده است.
 -59رای شــماره  3916مــورخ  1398 /04 /02آقــای  /خانــم مرجــان
علیرضایی ورنوسفادرانی فرزند عبداله به شماره کالسه  0479وبه شماره شناسنامه 860
و به شماره ملی  1142236781نسبت به 2دانگ مشاع از شش دانگ یکباب خانه به
مساحت  158.80مترمربع پالک شماره  1054فرعی از  120اصلی واقع در ورنوسفادران
بخش  14اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل صفحه 92دفتر 648ومالحظه
نقشه ملک وگزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
 -60رای شــماره  2202مورخ  1398/02/23آقای  /خانم جواهــر ملک پور فرزند
عبدالعلی به شماره کالســه  0009وبه شــماره شناســنامه  2669و به شماره ملی
 0491414961نســبت به 3دانگ مشــاع از شــش دانگ یکباب خانه به مســاحت
202.10مترمربع پالک شماره  682فرعی از  121اصلی واقع در گارسله بخش 14
اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند  117290مورخ  97/12/23دفتر 46
ومالحظه نقشه ملک وگزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
 -61رای شــماره  2201مورخ  1398/02/23آقای  /خانم جــواد روح اللهی فرزند
مرتضی به شماره کالســه  0008وبه شــماره شناســنامه  15118و به شماره ملی
 1140149962نســبت به 3دانگ مشــاع از شــش دانگ یکباب خانه به مســاحت
202.10مترمربع پالک شماره  682فرعی از  121اصلی واقع در گارسله بخش 14
اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند  117290مورخ  97/12/23دفتر 46
ومالحظه نقشه ملک وگزارش کارشناس مالحظه و محرزگردیده است.
 -62رای شــماره  1766مورخ  1398/02/16آقای  /خانم ریحانه شــاهین فرزند
حیدر به شــماره کالسه  2148وبه شــماره شناســنامه  1130814130و به شماره
ملی  1130814130نسبت به 1/5دانگ مشاع از شش دانگ یکباب خانه به مساحت
179.60مترمربع پالک شــماره  9فرعی از  156اصلی واقــع در خیر آباد بخش 14
اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل مع الواسطه از حیدر شاهین سند 70020
مورخ  87/12/20دفتر  46ومالحظه نقشــه ملک وگزارش کارشناس مالحظه و محرز
گردیده است.
 -63رای شماره  1764مورخ  1398/02/16آقای  /خانم توران میرزایی فرزند حسین
به شماره کالسه  2146وبه شماره شناسنامه  615و به شــماره ملی 4171379601
نسبت به2دانگ مشاع از شــش دانگ یکباب خانه به مساحت 179.60مترمربع پالک
شــماره  9فرعی از  156اصلی واقع در خیر آباد بخش  14اصفهان حوزه ثبت ملک
خمینی شهر شامل مع الواسطه از حیدر شاهین سند  70020مورخ  87/12/20دفتر 46
ومالحظه نقشه ملک وگزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
 -64رای شــماره  1762مورخ  1398/02/16آقای  /خانم رضا شــاهین فرزند حیدر
به شــماره کالســه  2145وبه شــماره شناســنامه  1130375080و به شماره ملی
 1130375080نسبت به  2/5دانگ مشــاع از شــش دانگ یکباب خانه به مساحت
179.60مترمربع پالک شــماره  9فرعی از  156اصلی واقــع در خیر آباد بخش 14
اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل مع الواسطه از حیدر شاهین سند 70020
مورخ  87/12/20دفتر  46ومالحظه نقشــه ملک وگزارش کارشناس مالحظه و محرز
گردیده است.
 -65رای شماره  2612مورخ  1398/03/01آقای  /خانم مریم رحمتی فرزند براتعلی به
شماره کالسه  1878وبه شماره شناسنامه  734و به شماره ملی  1141700565صادره
خمینی شهرنسبت به  3دانگ مشاع از شش دانگ یکباب ساختمان در حال ساخت دو
طبقه به مساحت 252مترمربع پالک شماره  6126فرعی از  158اصلی واقع در صدر
آباد بخش  14اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل مع الواسطه از شهرداری
خمینی شهر ثبت در صفحه 551دفتر  585ومالحظه نقشــه ملک وگزارش کارشناس
مالحظه و محرز گردیده است.
 -66رای شــماره  2614مورخ  1398/03/01آقای  /خانم آزاده عابدی فرزند ســیف
اله به شماره کالســه  1879وبه شماره شناســنامه  1130193829و به شماره ملی
 1130193829صادره خمینی شــهر نسبت به  3دانگ مشاع از شــش دانگ یکباب
ساختمان در حال ساخت دو طبقه به مساحت 252مترمربع پالک شماره  6126فرعی از
 158اصلی واقع در صدر آباد بخش  14اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل
مع الواسطه از شهرداری خمینی شهر ثبت در صفحه 551دفتر  585ومالحظه نقشه ملک
وگزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
 -67رای شماره  3616مورخ  1398/03/27آقای  /خانم رسول کار خیران جعفرآبادی
فرزند اسماعیل به شــماره کالسه  1890وبه شماره شناســنامه  12051و به شماره
ملی  1140373544صادره خمینی شهر نسبت به3دانگ مشاع از شش دانگ یکباب
خانه به مساحت 228.48مترمربع پالک شــماره  79فرعی از  110اصلی واقع در کک
و موش اندان بخش  14اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل سند 55310
مورخ  96/11/21دفتر  139ومالحظه نقشه ملک وگزارش کارشناس مالحظه و محرز
گردیده است.
 -68رای شماره  3618مورخ  1398/03/27آقای  /خانم افسانه جبل عاملی فروشانی
فرزند اکبر به شماره کالســه  1892وبه شماره شناســنامه  39623و به شماره ملی
 1282323741صادره اصفهان نسبت به3دانگ مشــاع از شش دانگ یکباب خانه به
مساحت 228.48مترمربع پالک شماره  79فرعی از  110اصلی واقع در کک و موش
اندان بخش  14اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل ارائه قولنامه از مالکیت
رســول کار خیران ســند  55310مورخ  96/11/21دفتر  139ومالحظه نقشــه ملک
وگزارش کارشناس مالحظه و محرزگردیده است.
 -69رای شــماره  2538مــورخ  1398/02/30آقای  /خانم ســید مجتبی نوربخش
فرزند سید رضا به شــماره کالســه  0282وبه شماره شناســنامه  174و به شماره
ملی  1141025868نسبت به2دانگ مشاع از شش دانگ یکباب کارگاه به مساحت
487.70مترمربع پالک شماره  995فرعی از  119اصلی واقع در ورنوسفادران بخش 14
اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند  38852مورخ  97/12/04دفتر 301
ومالحظه نقشه ملک وگزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
 -70رای شــماره  2537مــورخ  1398/02/30آقــای  /خانم ســید محمد نوربخش
فرزند ســید رضا به شماره کالســه  0281وبه شماره شناســنامه  3429و به شماره
ملی  1142262456نسبت به2دانگ مشاع از شش دانگ یکباب کارگاه به مساحت
487.70مترمربع پالک شــماره  995فرعــی از  119اصلی واقع در ورنوســفادران
بخــش  14اصفهان حــوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل ســند  38852مورخ
 97/12/04دفتر  301ومالحظه نقشــه ملــک وگزارش کارشــناس مالحظه و محرز
گردیده است.
 -71رای شــماره  2539مورخ  1398/02/30آقای  /خانم ســید جعفر نوربخش فرزند
سید رضا به شماره کالســه  0283وبه شــماره شناســنامه  2814و به شماره ملی
 1141163926نســبت به2دانگ مشــاع از شــش دانگ یکباب کارگاه به مساحت
487.70مترمربع پالک شــماره  995فرعــی از  119اصلی واقع در ورنوســفادران
بخــش  14اصفهان حــوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل ســند  38852مورخ
 97/12/04دفتر  301ومالحظه نقشــه ملــک وگزارش کارشــناس مالحظه و محرز
گردیده است.
 -72رای شــماره  1745مــورخ  1398/02/16آقای  /خانم علیرضــا مجیری اندانی
فرزند حیدر علی به شــماره کالســه  1685وبه شماره شناســنامه  915و به شماره
ملی  1141702371نســبت به شش دانگ یکباب ســاختمان مسکونی به مساحت
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52.32مترمربع پالک شماره  366فرعی از  73اصلی واقع در جوتنده بخش  14اصفهان
حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند  149713مورخ  82/12/27دفتر  73ومالحظه
نقشه ملک وگزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
 -73رای شماره  8783مورخ  1397/12/21آقای  /خانم مریم شیرازی فرزند جعفر قلی
به شماره کالسه  1389وبه شماره شناسنامه  895و به شماره ملی  4171382572نسبت
به شش دانگ یکباب خانه به مســاحت 180مترمربع پالک شماره  119اصلی واقع در
خیر آباد بخش  14اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع الواسطه از شهر داری
خمینی شهر ســند  188205مورخ  88/01/17دفتر  73ومالحظه نقشه ملک وگزارش
کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
 -74رای شماره  1743مورخ  1398/02/16آقای  /خانم علیرضا مجیری اندانی فرزند
حیدر به شماره کالسه  1686وبه شماره شناسنامه  915و به شماره ملی 1141702371
نسبت به شش دانگ یکباب خانه به مســاحت 178.66مترمربع پالک شماره 181.1
فرعی از  105اصلی واقع در اندان بخش  14اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی شــهر
شــامل ســند  3114415مورخ  78/11/14دفتر  73ومالحظه نقشــه ملک وگزارش
کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
 -75رای شــماره  3401مورخ  1398/03/22آقای  /خانــم صدیقه تیموری جروکانی
فرزند غالمعلی به شــماره کالسه  0139وبه شماره شناســنامه  18و به شماره ملی
 1290199353نسبت به شش دانگ یکباب مغازه و انبار به مساحت 123.48مترمربع
پالک شماره 475و 476فرعی از  107اصلی واقع در بابا فضلگاه بخش  14اصفهان
حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 567دفتر  398و ارائه قولنامه از مالکیت
علیرضا کندری سند  7585مورخ  80/03/08دفتر  32ومالحظه نقشه ملک وگزارش
کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
 -76رای شــماره  0797مورخ  1398/01/29آقای  /خانم اکبر حاجی باقری فروشانی
فرزند احمد به شــماره کالســه  0282وبه شماره شناســنامه  174و به شماره ملی
1141025868صادره اصفهان نســبت به شــش دانــگ یکباب خانه به مســاحت
118.73مترمربع پالک شماره  1353فرعی از  107اصلی واقع در بابا فضلگاه بخش 14
اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند  9422ومالحظه نقشه ملک وگزارش
کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
 -77رای شــماره  3249مورخ  1398/03/20آقای  /خانم مهــدی روح اللهی فرزند
حسنعلی به شماره کالســه  0395وبه شــماره شناســنامه  3530و به شماره ملی
 1142263460صادره خمینی شهر نسبت بهشش دانگ یکباب ساختمان مسکونی به
مساحت 200مترمربع پالک شماره 579فرعی از  158اصلی واقع در صدر آباد بخش
 14اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع الواسطه از مالکیت شهرداری ثبت
در صفحه 175دفتر  152ومالحظه نقشــه ملک وگزارش کارشناس مالحظه و محرز
گردیده است.
 -78رای شماره  4539مورخ  1398/04/10آقای  /خانم بهروز هارون الرشیدی فرزند
اقبال به شماره کالسه  1847وبه شماره شناســنامه  1130055371و به شماره ملی
 1130055371نسبت به شش دانگ یکباب خانه به مساحت 151.11مترمربع پالک
شماره  524فرعی از  99اصلی واقع در جوی آباد بخش  14اصفهان حوزه ثبت ملک
خمینی شهر شــامل مع الواســطه ارائه قولنامه از مالکیت رفعت اولیا سند 40403مورخ
 55/08/09دفتــر  73ومالحظه نقشــه ملک وگزارش کارشــناس مالحظه و محرز
گردیده است.
تاریخ انتشار نوبت اول98/04/22 :
تاریخ انتشار نوبت دوم98/05/06 :
م الف 526565 :نبی اله یزدانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر
مزایده اموال غیر منقول ( اسناد رهنی)
 4/152شماره آگهی 139803902142000002 :شماره پرونده9004002142000012 :
بر اساس پرونده اجرایی کالسه  9004002142000012/1به شماره بایگانی 9000012
له بانک ملی شعبه دهاقان و علیه شرکت فرآورده های لبنی الله شهرضا به شماره ثبت
 565ثبت شرکت های شهرضا که پرونده آن به این واحد ثبتی منتقل و طی شماره 197
ثبت شرکت های دهاقان ثبت شده است و علی نوربخش حبیب آبادی  -1ششدانگ قطعه
زمین به شماره پالک ثبتی نوزده فرعی از شصت و پنج – اصلی مجزی شده است از پالک
هفده واقع در قمبوان بخش ثبتی دهاقان که محاط در پالک هفده میباشد بصورت یکباب
کارخانه لبنی می باشد به مســاحت هفت هزار و هفتصد متر مربع مورد ثبت صفحه 505
دفتر  -147امالک ملکی شرکت فرآورده های لبنی الله شهرضا با حدود اربعه شما ًال بطول
یکصد و ده متر دیواریســت به اراضی دولتی هفده باقیمانده ،شــرق ًا بطــول هفتاد متر
دیواریســت به اراضی دولتی هفده باقیمانده ،جنوب ًا بطول یکصد و ده متر دیواریست به
اراضی دولتی هفــده باقیمانده ،غرب ًا بطول هفتاد متر دیواریســت به اراضی دولتی هفده
باقیمانده می باشد -2 .ششدانگ یکبابخانه پالک پنج هزار و هشتصد و هشتاد فرعی از
چهارده هزار و نهصد و پانزده اصلی مورد ثبت صفحه  551دفتر  6محلی بخش پنج ثبت
اصفهان ملکی علی نوربخش حبیب آبادی با حدود اربعه شما ًال بطول هشت متر دیواریست
به دیوار پالک شماره چهل و نه فرعی ،شرق ًا بطول هفده متر و ده سانتی متر دیواریست به
دیوار پالک شماره پنج هزار و هشتصد و هفتاد و نه فرعی ،جنوب ًا بطول هشت متر درب و
دیواریست بکوچه ،غرب ًا بطول هفده متر و ده سانتی متر دیواریست به دیوار پالک شماره
پنج هزار و هشتصد و هشــتاد و یک فرعی ،بانضمام هرگونه عرصه و اعیان ،ساختمانها،
تأسیسات موجود و آتی االحداث و ماشین آالت اعم از منصوبه و غیر منصوبه فعلی و آتی
النصب و امتیازات مربوطه شامل آب ،برق و گاز و هر زیادتی دیگر اعم از متصل یا منفصل
که بموجب سند رهنی شماره  12072مورخ  1385/09/06دفترخانه اسناد رسمی شماره
 59دهاقان در رهن و وثیقه بانک ملی شعبه دهاقان قرار گرفته است و به علت عدم پرداخت
بدهی ،بستانکار تقاضای صدور اجراییه نموده و پس از ابالغ اجراییه به درخواست بانک
بستانکار و باستناد قانون اصالح ماده  34اصالحی قانون ثبت و آیین نامه اصالحی مربوطه
و پس از جری تشریفات قانونی پالک های مورد رهن فوق الذکر مورد ارزیابی قرار گرفته
که برابر صورتمجلس تنظیمی توســط مامور اجرا و اوراق ارزیابی کارشناســان رسمی
دادگستری بدین شرح توصیف و ارزیابی گردید( :اول) ششدانگ پالک ثبتی نوزده فرعی
از شصت و پنج -اصلی واقع بخش ثبتی دهاقان به آدرس دهاقان منطقه صنعتی علی آباد
جمبزه خیابان اول شــرکت فرآورده های لبنی الله شهرضا ،الف) ارزیابی راه و ساختمان
 -1مساحت عرصه طبق سند مالکیت  7700متر مربع می باشد  -2ساختمان شماره یک
با کاربری کارگری و خدمات ،سیســتم باربر از نوع دیوار باربر آجری و سقف از نوع تیرچه
بلوک و مساحت کل تقریبی این ساختمان یکصد و شصت و چهار متر مربع که شامل اتاق
نگهبانی و ساعت زنی ،رختکن ،ناهار خوری ،آشــپزخانه و سرویس بهداشتی می باشد.
پوشــش کف ها از نوع موزائیک و پوشش بدنه دیوارها و زیر ســقف ها اندود گچ رویه و
پوشش بدنه سرویس بهداشــتی به طور کامل و آشپزخانه تا نیمه از کاشی می باشد درب
سرویس بهداشتی از جنس آلومینیوم و سایر در و پنجره ها آهنی و کابینت آشپزخانه فلزی
است  -3ساختمان شماره دو با کاربری انبار مواد شیمیایی ،سیستم باربر از نوع دیوار باربر
آجری و سقف از نوع طاق ضربی و آجر به مساحت تقریبی پانزده متر مربع ،پوشش کف از
موزائیک و پوشــش بدنه داخلی دیوارها اندود تخته ماله ای با استفاده از سیمان سفید و
دارای درب آهنی می باشد  -4ساختمان شماره ســه با کاربری سالن تولید ،آزمایشگاه،
سردخانه ،گرمخانه و انبار ظروف یکبار مصرف به مساحت تقریبی کل هشتصد مترمربع،
سالن تولید و آزمایشگاه (به صورت نیم طبقه به ابعاد  12* 6با در و پنجره آلومینیومی) در
زیر سوله اصلی واقع گردیده ،سوله اصلی از نوع قاب فلزی و دیوارها از نوع آجر ماشینی به
صورت نما و پوشش بدنه داخلی ســوله اصلی تا ارتفاع حدود سه متر کاشی و کف از نوع
سرامیک ،پوشش سقف با ورق سفید گالوانیزه کرکره ای و فوم رنگی و فوندانسیون مخازن
به صورت سکو اجرا گردیده ،قسمت سردخانه و گرمخانه و انبار ظروف یکبار مصرف در
طرفین سوله اصلی قرار دارد ،سیســتم باربری از نوع دیوار آجری باربر و پوشش سقف با
استفاده از مقاطع فلزی (قوطی) و ورق کرکره ای است ،پوشش دیوار و زیر سقف گرمخانه
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و سردخانه از ورق اســتیل ،پوشــش کف از نوع ســرامیک و دارای درهای ویژه ایزوله
می باشند ،پوشش بدنه داخلی دیوارهای انبار ظروف یکبار مصرف اندود تخته ماله ای با
استفاده از سیمان سفید می باشد  -5محوطه سرپوشیده شده شماره چهار با کاربری محل
بارگیری محصوالت به مساحت تقریبی یکصد متر مربع ،سقف شیبدار با المانهایی از نوع
خرپا و پوشــش روی ســطوح شــیبدار از نوع ورق ایرانیت و پوشــش کف بتنی است
 -6ساختمان شماره پنج با کاربری موتورخانه تاسیسات به مساحت تقریبی کل دویست و
پانزده متر مربع که بخشی از آن به مساحت حدود پنجاه و پنج متر مربع با دیوار جدا شده،
سیستم باربری از نوع دیوار آجری باربر ،پوشش داخلی دیوارها اندود تخته ماله ای ،سقف
شیبدار با المانهایی از نوع خرپای فلزی (از قوطی) و پوشش روی سطوح شیبدار از نوع ورق
ایرانیت ،پوشش کف بتنی و دارای در و پنجره آهنی است (درب جنوب غربی از نوع ورق
کرکره ای است)  -7ساختمان شماره شش با کاربری موتورخانه بخار به مساحت تقریبی
یکصد و پنجاه و هشت متر مربع سیستم باربری از نوع دیوار آجری باربر که قسمتی از آن
به صورت دیوار مشترک با موتورخانه تاسیسات می باشد ،سقف شیبدار با المانهایی از نوع
خرپای فلزی (از قوطی) و پوشش روی سطوح شیبدار از نوع ورق ایرانیت ،پوشش کف بتنی
و دارای درب و پنجره آهنی است  -8ساختمان شماره هفت نیمه کاره به مساحت تقریبی
نود و چهار متر و پنجاه صدم متر مربع و عمق سه و نیم متر ،دیوارها اطراف از بلوک سیمانی
و پوشش بدنه داخلی و کف از نوع پالستر ماسه و سیمان و ســقف از نوع تیرچه و بلوک
میباشد ولی تا این زمان بتن ریزی سقف انجام نشده است  -9ساختمان شماره هشت با
کاربری اتاق برق به مساحت تقریبی بیســت و هشت متر مربع ،سیستم باربر از نوع دیوار
باربر آجری و سقف از نوع طاق ضربی و آجر و دارای درب آهنی است  -10سازه شماره نه
با کاربری پلتفرم فلزی محل اســتقرار برج خنک کننده از المانهای قوطی و تیرآهن (به
صورت سکو) و پوشش کف از نوع پالستر ماسه و سیمان  -11سازه شماره ده محل استقرار
مخزن ذخیره سوخت به صورت نیمه مدفون و فاقد سقف به مساحت تقریبی نوزده متر و
بیست و پنج صدم متر مربع و عمق حدود دو متر و چهل سانتی متر (شصت سانتی متر باالتر
از محوطه اطراف) ،دیوارهای اطراف از نوع آجر فشاری و پوشش بدنه داخلی و کف از نوع
پالستر ماسه و سیمان می باشد  -12ساختمان شــماره یازده با کاربری اداری و انبار به
مساحت تقریبی کل دویست و بیست و دو متر مربع ،بخش اداری به مساحت حدود یکصد
و هفتاد و پنج متر مربع دارای سیســتم باربر از نوع دیوار باربر آجری و سقف از نوع طاق
ضربی ،نمای بیرونی اندود تخته ماله ای با استفاده از سیمان سفید ،پوشش دیوارهای داخلی
و زیر سقف اتاقها و پوشــش کف از نوع پی وی ســی و موزائیک ،پوشش بدنه سرویس
بهداشتی به طور کامل و آشپزخانه تا نیمه از کاشی و کف آن از نوع سرامیک و ساختمان
دارای در و پنجره آهنی و کابینت آشپزخانه فلزی می باشد .بخش انبار به مساحت تقریبی
چهل و هفت متر مربع دارای سقف شیب دار با المانهایی از نوع قوطی و پوشش روی سطوح
شیب دار از نوع ورق ایرانیت ،پوشــش دیوارهای داخلی اندود تخته ماله ای با استفاده از
سیمان سفید ،پوشش کف بتنی و دارای در آهنی است  -13سازه شماره دوازده با کاربری
مخزن ذخیره آب ،برج فلــزی مرتفع آب از نوع خرپای فضایــی از مقاطع فلزی لوله ای
توخالی و مخزن ذخیره از ورق  -14ساختمان شماره سیزده با کاربری موتورخانه چاه آب
به مساحت تقریبی شصت و پنج متر مربع ،سیستم باربر از نوع دیوار باربر آجری و سقف از
نوع طاق ضربی ،دیوارها از نوع آجر ماشینی به صورت دو طرف نما ،کف بتنی و دارای درب
آهنی است  -15محوطه شماره چهارده ،پوشش کف فضای ورودی و دسترسی ساختمانها
و پارکینگ روباز آسفالت و سایر قسمتها خاکی و به منظور اجرای طرح های توسعه آینده
در نظر گرفته شده ،اطراف ساختمان اداری پیاده رو سازی با پوشش کف از نوع موزاییک
و اطراف ساختمان اداری و پارکینگ روباز فضای ســبز با استفاده از جداول بتنی احداث
گردیده است .دیوارهای پیرامونی از نوع آجری (شمال و غرب آجر ماشینی ،جنوب و شرق
آجر زبره) به ارتفاع حدود دو متر و چهل سانتی متر ،با توجه به موقعیت محل بخشی از ناحیه
صنعتی که خیابان سازی ،آسفالت و جدول کاری انجام شده ،قدمت ساختمان و نوع مصالح
به کار رفته و نوع سیستم های باربری ساختمانها ،مساحت عرصه و اعیان و قیمتهای روز
معامالتی در منطقه جمع ًا به مبلغ  7/154/000/000ریال( هفت میلیارد و یکصد و پنجاه
و چهار میلیون ریــال) برآورد و اعالم می گردد .ب) ارزیابی ماشــین آالت خطوط تولید:
 -1قسمت پذیرش و ذخیره شیر شامل -1-1 :مخزن دریافت شیر گروه تولیدی هیمورا
ساخته شده از استیل  750لیتر به قیمت مبلغ  4/000/000ریال  -2-1مخزن توزین شیر
گروه تولیدی هیمورا ساخته شده از استین لس استیل  500لیتر به قیمت 24/000/000
ریال  -3-1مخزن اســتیل  750زیر ترازو ساخته شده توســط گروه تولیدی هیمورا با
الکتروپمپ و تجهیزات مربوطه به قیمت  33/000/000ریال  -4-1مبدل حرارتی و یک
دستگاه هیتر و دو دستگاه تانک استیلی صنایع برودتی نصر ذخیره شیر  10تنی با همزن و
الکتروپمپ دو اســبی دریافت شــیر به قیمت  510/000/000ریال  -5-1کالری فایر
بازرگانی خوش روش با تابلو کنترل برقی به قیمت  368/000/000ریال ،ارزش این بخش
جمع ًا برابر  939/000/000ریال می باشــد -2 .بخش پاستوریزاسیون و استانداردسازی
چربی -1-2 :دســتگاه پاستوریزاســیون  storkپنج تنی صنعتی شــیر بــا متعلقات
 955/000/000ریال  -2-2دستگاه هموژنیزاسیون  10تنی استیلی صنایع شیر با متعلقات
 710/000/000ریال  -3-2دو دستگاه سپراتور به ظرفیت های  2تن و  5تن وست فالیاو
مهچکاال خارجی همراه با الکتروپمپ ها لوله کشی استیل صنایع شیر و تجهیزات مربوطه
بانضمــام دو مخزن اســتیلی ذخیره شــیر  10تنی بــه قیمــت  680/000/000ریال
 -4-2مخزن استیلی ذخیره شیر پاستوریزه به ظرفیت  5تن ساخت آرگون استیل به قیمت
 95/000/000ریال  -5-2یک عدد میکسر شــیر متفرقه با تجهیزات مربوطه به قیمت
 65/000/000ریال  -6-2یک دستگاه فیلر بســته بندی ماست گروه صنعتی عباسی با
دهانه  95میلیمتر به قیمت  490/000/000ریال  -7-2یک دســتگاه فیلر بسته بندی
ماســت گروه صنعتی عباســی با دهانه  125میلیمتر به قیمــت  450/000/000ریال
 -8-2یک دســتگاه پر کن دبه ماســت صنایع شــیر با متعلقات  210/000/000ریال
 -9-2یک دســتگاه پر کن خامه صنایع شــیر عباســی دو نازله با متعلقــات به قیمت
 270/000/000ریال ارزش این بخش جمع ًا به مبلغ  3/925/000/000ریال می باشــد.
 -3قسمت فرایند تولید پنیر و ماست و خامه پاســتوریزه و بسته بندی -1-3 :دو دستگاه
پروســس (تانک اســتیلی ســه جدار) تولید ماســت به ظرفیت  2000لیتــر به قیمت
 410/000/000ریال  -2-3یک دستگاه پروسس (تانک استیلی سه جداره) تولید مخزن
اســتیل ســبالن ،تولید دوغ به ظرفیــت  3000لیتر بــا تجهیزات مربوطــه به قیمت
 140/000/000ریال  -3-3یک دستگاه تانک استیل پخت خامه ساخت آرگون استیل به
ظرفیت  500لیتر به قیمت  92/000/000ریال  -4-3چهار واحد ترمینال شــیر ساخت
آرگون استیل با تجهیزات و شیرهای پروانه ای به قیمت  84/000/000ریال  -5-3یک
دستگاه بسته بندی شیر پاکتی یک لیتری اتوماتیک ســاخت کارخانه عباسی به قیمت
 310/000/000ریال  -6-3یک دســتگاه بطری شــوی به قیمت  15/000/000ریال
 -7-3دو دستگاه هموژن ساز به ظرفیت  3تن و  5تن ساخت گروه صنعتی شیر به قیمت
 660/000/000ریال  -8-3یک دستگاه ویسکوباتور متفرقه به قیمت  33/000/000ریال
 -9-3یک دســتگاه تانک میکســر تک جدار  8تنی به قیمــت  145/000/000ریال
 -10-3یک دســتگاه فیلر روتاری دوغ ( petپر کن اتوماتیک) ساخت کوشش کاران با
ظرفیت  3000بطری در ساعت به قیمت  980/000/000ریال  -11-3یکدستگاه جت
پرینتر مطسا به قیمت  44/000/000ریال  -12-3یکدستگاه نوار نقاله  4متری زیر جت
پرینتر  30سانتی به قیمت  11/000/000ریال  -13-3پنج دستگاه وان (وت)  2500لیتری
استیلی گروه صنعتی همورا به قیمت  400/000/000ریال  -14-3سه دستگاه میز تروری
استیلی گروه صنعتی همورا به قیمت  105/000/000ریال  -15-3سه عدد کانال جمع
آوری آب پنیر که باید استیلی شود به قیمت  18/000/000ریال  -16-3دو سری پرس
پنیر به قیمت  112/000/000ریال  -17-3یک دســتگاه پروسس  5تنی ساخت آرگون
صنعت به قیمت  140/000/000ریال ،ارزش این بخش جمع ًا به مبلغ 3/699/000/000
ریال می باشد  -4قسمت شستشــوی خطوط تولید ( )cipشامل :سه تانک  1000لیتری
استیلی با میکسر با امکان حرارت سازی و باالنس و کنترل و پمپاژ و پایپینگ اسید و باز و
آب و تجهیزات مربوطه جمع ًا به قیمت  960/000/000ریال  -5یکدســتگاه لیبل زن به
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ظرفیت  3000بطری در ساعت به قیمت  100/000/000ریال  -6یک دستگاه شیرینگ
پک حرارتی تونلی ساخت شرکت گشتا صنعت مشهد به ظرفیت  240باکس در ساعت به
قیمت  180/000/000ریال  -7مواد اولیه شامل ظروف ماست ،شیر ،پنیر و دوغ حدود 150
کارتن با شــرایط نگهداری موجود به قیمت  55/000/000ریال ،در نتیجه جمع ارزیابی
ماشین آالت خطوط تولید بخش ب جمع ًا به قیمت  9/858/000/000ریال ( نه میلیارد و
هشتصد و پنجاه و هشت میلیون ریال) ارزیابی گردیده است .ج) قسمت آزمایشگاه ،وسایل
و تجهیزات مربوطه شــامل انکوباتور  25لیتری ،ترازوی دو صفر ،ویسکاباتور ،یخچال
آزمایشگاهی ،اتوکالو برقی ،دستگاه آب مقطر گیری ،فور آزمایشگاهی ،سطح گرم ،کوره،
سانتریفیوژ ،بن ماری ،شپراتور ،پی هاش متر ،ترموالکتور ،دانسیتی متر ،حمام آب گرم،
اکومیلک و هود شــیمیایی جمعا به قیمت  562/000/000ریال ( پانصد و شــصت و دو
میلیون ریال) .د) تاسیسات الکتریکی و مکانیکی شامل -1 :تاسیسات آبرسانی شامل یک
حلقه چاه آب نیمه عمیق با عمق حدود  90متر مجهز به لوله جدار و الکتروپمپ شافت و
غالف و منبع هوایی حدود  18000لیتری با ارتفاع  12متر و یکدستگاه کلرزن بادوزینگ
پمپ بانضمام لوله کشــی های داخلی توزیع آب در کارخانه به اضافه شبکه جمع آوری
فاضالب و چاههای جذبی به قیمت  1/250/000/000ریال  -2یک واحد مخزن ذخیره
گازوئیل به ظرفیت  20000لیتــر با تجهیزات مربوطه به قیمــت  138/000/000ریال
 -3سیستم تامین و توزیع هوای فشرده شــامل یکدستگاه الکتروکمپرسور هوای فشرده
پیستونی  800لیتری دو سیلندر و یکدستگاه کمپرسور  80لیتری کوچک و خطوط انتقال
جمعا به قیمت  200/000/000ریال  -4یکدستگاه دیزل ژنراتور  36کا و آ ساخت کشور
چک و اسلواکی مدل  1988با مخزن  2000لیتری گازوئیل و تابلو و متعلقات مربوطه به
قیمت  220/000/000ریال  -5یک واحد آیس بانک بتونی به ظرفیت  40متر مکعب با
کلیه تجهیزات مربوطه به قیمت  550/000/000ریال  -6دو دستگاه الکتروکمپرسور تبرید
پیستونی دو و سه سیلندر کویل ســازان آریا با موتور  45و  40اسب و خطوط انتقال سیال
مبرد و بر گردان ها جمعا به قیمت  980/000/000ریال  -7یکدســتگاه برج خنک کن
فیبرگالس به حجم  2000لیتر با الکتروپمپ و تجهیزات مربوطه به قیمت 100/000/000
ریال  -8چهار واحد اواپراتور  4تنی مربوط به سردخانه به همراه شیرآالت و لوله و اتصاالت
و تجهیزات مربوطه به قیمت  480/000/000ریال  -9چهار واحد کندانسور آبی مربوط به
سردخانه به قیمت  220/000/000ریال  -10یک دســتگاه برج خنک کن گالوانیزه به
ظرفیت  40تن تبرید یا الکتروپمپ و لوله کشــی های مربوطه به قیمت 180/000/000
ریــال  -11دو دســتگاه آچیناتــور اســتیل  3و  5کیلــو وات مــدل حنا بــه قیمت
480/000/000ریــال  -12هزینــه برقــراری انشــعاب برق به شــماره اشــتراک
 1/6/25/01/63/01/4300به ظرفیت  100کیلــو وات به انضمام هزینه های مربوط به
کابل کشی ها ،لوازم اندازه گیری تابلوها و ترانسفورماتور ،روشنایی محوطه و ساختمانها و
کارگاهها کلی در سطح کارخانه به قیمت  480/000/000ریال  -13هزینه لوله کشی و
شیرآالت گاز و درخواست انشعاب گاز از علمک احداثی کامل در سطح کارخانه به قیمت
 190/000/000ریال  -14یک واحد موتورخانه تولید بخار خشک شامل یکدستگاه دیگ
بخار  3تنی با مشعل گازوئیل سوز و تجهیزات مربوطه ،یک دستگاه سختی گیری رزینی
 300000گرین با شیرآالت و تجهیزات مربوطه و دو عدد کلکتور توزیع و چک والو و لوله
کشــی های مربوطه ،مخزن کندانس و تابلوهای برقی کنترلی مخزن آب گرم و مبدل
حرارتی جمعا به مبلغ  960/000/000ریال در نتیجه جمع ردیف های بخش د تاسیسات
الکتریکی و مکانیکی با توجه به زمان نصب و مدت زمان بهره برداری و در نتیجه استهالک
وارد شده به دیگر عوامل موثر و قیمت روز جمعا برابر  6/428/000/000ریال (شش میلیارد
و چهارصد و بیســت و هشــت میلیون ریال) برآورد گردید .لذا با عنایت به موارد فوق و
مساحت عرصه و اعیانی ،تجهیزات و ماشین آالت و تاسیسات و انشعابات و متعلقات متصله
و سایر عوامل موثر ششدانگ پالک نوزده فرعی از شصت و پنج – اصلی توسط کارشناسان
در زمینه راه و ساختمان و کارشناسان رشته برق و ماشــین آالت و تاسیسات کارخانه و
کارشناسان تاسیسات ساختمانی جمعا به مبلغ  24/002/000/000ریال (بیست و چهار
میلیارد و دو میلیون ریال) ارزیابی گردیده اســت( ،دوم) ششدانگ پالک ثبتی پنج هزار و
هشتصد و هشــتاد فرعی از چهارده هزار و نهصد و پانزده -اصلی واقع در بخش پنج ثبت
اصفهان به آدرس :اصفهان خیابان زینبیه جنوبی جنب پــارک الله خیابان قدس کوچه
شهید حالجی پالک  115بصورت یکباب منزل مسکونی عبارت است از یکباب خانه دو
طبقه هر طبقه حدود نود و چهارمتر مربع دو طبقه یکصد و هشتاد و هشت متر مربع و یک
اتاق منفرد در طبقه فوقانی به مساحت دوازده متر مربع جمعا دارای  200متر مربع اعیانی
کف حیاط موزائیک ،نمای غالب آجر ،نیمه اسکلت ،سقف تیرچه بلوک ،بدنه های داخلی
گچ کاری و نقاشی ،آشپزخانه با کاشی و سرامیک و کابینت فلزی ،دارای سرویس بهداشتی
و حمام ،درب هــای داخلی چوبــی و پنجره هــای پیرامونی آلومینیومــی تک جداره،
سایر کف ها موزاییک و دارای انشعاب آب و برق و گاز و فاضالب با قدمت ساخت بیش از
 25سال می باشــد با توجه به کلیه موارد فوق و با در نظر گرفتن موقعیت محلی و ابعاد و
دسترســی و کاربری مســکونی و مســاحت و ســایر عوامل موثر در قضیــه به مبلغ
 2/652/000/000ریال( دو میلیارد و ششصد و پنجاه و دو میلیون ریال) ارزیابی و برآورد
گردیده است ،ضمن ًا طبق اعالم بســتانکار موارد وثیقه موضوع ســند رهنی فوق الذکر
 -1ششدانگ پالک ثبتی  19فرعی از  -65اصلی و ششدانگ پالک ثبتی 14915/5880
جمعا به مبلغ  16/350/000ریال از تاریخ  1398/01/24تا تاریخ  1399/01/24تحت بیمه
شرکت البرز است ،پالکهای مورد مزایده فوق الذکر در جلسه مزایده که از ساعت  9صبح
الی  12روز چهارشنبه مورخ  1398/05/23در محل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان
دهاقان تشــکیل می گردد از طریق مزایده نقدا به فروش می رســد ،چنانچه روز مزایده
با تعطیل رسمی پیش بینی نشده مواجه گردد ،مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان
ســاعت و مکان مقرر برگزار خواهد شــد .طالبین می توانند قبل از شــرکت در جلسه
مزایده از موارد مزایده  -1ششدانگ یکباب کارخانه لبنی الله شهرضا به شماره پالک ثبتی
نوزده فرعی از شصت و پنج -اصلی به آدرس دهاقان منطقه صنعتی علی آباد جمبزه خیابان
اول  -2ششدانگ پالک ثبتی پنج هزار و هشتصد و هشتاد فرعی از چهارده هزار و نهصد و
پانزده -اصلی واقع در بخش پنج ثبت اصفهــان به آدرس :اصفهان خیابان زینبیه جنوبی
جنب پارک الله خیابان قدس کوچه شــهید حالجی پــاک  115بازدید به عمل آورند،
الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب ،برق ،گاز اعم از حق انشعاب و یا حق
اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و
عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده
باشــد به عهده برنده مزایده اســت و نیز در صورت وجود مازاد ،وجــوه پرداختی بابت
هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده
نقداً وصول می گردد ،این آگهی یک نوبت در روزنامه زاینده رود اســتان چاپ و منتشر
می گردد.
تاریخ انتشار :شنبه 1398/04/22
مالف 526186:زهرا یعقوبی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک دهاقان

اعالم مفقودی
برگ سبز و ســند کمپانی خودروی وانت پیکان مدل
 OHVمــدل  1393به رنگ ســفید به شــماره پالک
ای ران  678 -67ج  62و شــماره موتور 118P0052035
و شــماره شاســی  NAAA36AA3EG655448و
شناســه ملی خــودرو  IRFC931XI78655448به
نام آقای مجتبی عیدیوندی مفقود گردیده و از درجه
اعتبار ساقط می باشد.

امام رضا علیه السالم:
ايمان چهار ركن دارد1 :ـ توكل بر خدا 2ـ رضا به
قضاى خدا 3ـ تسليم به امر خدا4ـ واگذاشتن
كار به خدا.

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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وقتی عروس دریایی وارد بدن میشود!

قدیمیترین شهر آسمانخراشهای گِ لی دنیا

ربات عروس دریایی میتواند انواع داروها را در درون خود حمل کند ،طول این
ربات به تنها  5میلیمتر میرســد و انتقال آن در بسیاری از نقاط بدن ممکن
است .ساختار بدنی این ربات به شــکلی کامال منعطف طراحی شده تا بتواند
حرکات و وظایف پیچیدهای را در بخشهای مختلف بدن انسان انجام دهد .البته
یکی از اهداف طراحی این ربات بررسی نقشی است که عروس دریایی در محیط
زیست طبیعی خود ایفا میکند .یکی از کاربردهای مهم این ربات انتقال مقادیر
دقیق دارو به بافتهای سرطانی بدن و حتی تصویربرداری از بافتهای مشکوک
به بیماری است که انقالبی در زمینه درمان سرطان ایجاد خواهد کرد.

به شیبام «کهنترین شهر آســمانخراشها در جهان» میگویند و این شهر،
یکی از قدیمیترین نمونههای شهرســازی عمودی اســت .در زمان ساخت
شیبام ،ساکنان آن از مصالح و تکنیکهایی که ما امروزه در اختیار داریم بیبهره
بودند .آنها ساختوساز خود را با گل و خاک انجام دادند؛ این باعث شد تا شهر
مرتفعترین ساختمانهای گلی در جهان را داشته باشد و این موضوع به ویژگی
ممتاز آن تبدیل شود؛ ساختمانهایی که بلندترین آنها بیش از  30متر ارتفاع
دارند .جهت محافظت از آسیب باران و فرسودگی ،دیوارهای بیرونی با مادهای
ضخیم پوشیده شدهاند و دائما نیز باید از آنها نگهداری کرد.

تولید آب شیرین با فناوری خورشیدی
پژوهشگران دانشگاه تگزاس دستگاههای تصفیه آب خورشیدی مخزن مانندی
توسعه دادهاند که از خورشید برای تبخیر آب آلوده یا نمک استفاده کرده و سپس
بخار آب را به آب آشامیدنی سالم تبدیل میکنند .در حال حاضر محققان مواد
جدیدی را ایجاد کردهاند که سرعت فرآیند تبخیر را افزایش میدهد و این باعث
میشود که یک دستگاه تصفیه آب خورشیدی بتواند تمام نیازهای یک خانواده
برای آب آشامیدنی را تامین کند .اگر این فناوری ارزان باشد ،میلیونها نفر از مردم
فقیر میتوانند آب آشامیدنی سالم مصرف کنند.

عکس روز
دوخط کتاب

از هر حس بیشــترین
استفاده را ببرید

از چشــمهایتان طــوری
اســتفاده کنیــد کــه گویی
فردا دچــار نابینایــی خواهید
شد و همین شیوه را میتوان
بــرای ســایر حواس بــه کار
گرفت .صداهای موسیقی،
آواز پرنــده و نغمههــای
پرشور ارکســتر را بشنوید؛
چنان کــه گویی فــردا دچار

ناشــنوایی خواهید شد .هر
چیــزی را کــه میخواهیــد
لمس کنیــد ،گویی که فردا
حس المســه خود را از دست
خواهیــد داد .عطــر گلهــا
را بو کنیــد و مــزه غذاها را
با هــر لقمــه بچشــید ،چنان
کــه گویــی فــردا هرگــز
نمیتوانیــد بــو کنید یــا هر
چیزی را بچشید.
«سه روز برای دیدن»
هلن کلر

اینستاگردی

ســتو نهای منشوری
بازالتی ماکو ،واقع در 25
کیلومتری شمال غربی
ماکو ،یکی از نمونههای
کم نظیر جهان است که
حاصل انجماد گدازههای
آتشفشانی در دوره سوم
زمین شناسی است.

وبگردی

حیات فرنگیها
با جاسوس است!
صفحه اینســتاگرامی آیــت ا ...بهجت
قدس سره درباره ارتباط برخی از افراد با
جاسوسها ،نوشت« :ملتفت باشید! حیات
فرنگیها با جاسوس اســت؛ تا به حال بر
ســر ما هر چیزی آوردهاند از جاسوسها
آوردهاند .ملتفت باشــید اطراف خودتان
را نگاه کنید».

کامبیز دیرباز عکسهای مجید سوزوکی واقعی را منتشر کرد
فیلم ســینمایی «اخراجیها»
در ســال  ۱۳۸۶توسط مسعود
دهنمکی ساخته شــد .این فیلم
داستان جوانان شــرور جنوب
شهر تهران اســت که با رفتن به
جبهه ،مسیر زندگیشان عوض
میشــود .نام واقعــی قهرمان
داســتان «مجیــد خدمت» از
جوانان محله اتابــک تهران بود
که هفتم تیرماه  ۱۳۶۷در سن
 ۲۶ســالگی در ارتفاعات شاخ
شــمیران (واقع در غرب ایالم)
به شهادت رســید .کامبیز دیرباز بازیگر نقش مجید ســوزوکی ،تصاویری از شهید
مجید خدمت منتشر کرد و نوشت« :عکسهایی دیده نشده از یل اتابک ،داش مجید
خدمت ،یا همون مجیدسوزوکی خودمون که بنده با افتخار نقشش رو بازی کردم.
روحش شاد و یادش تا ابد گرامی باد».

پست فقر و غنای مسعود دهنمکی در اینستاگرام
مســعود ده نمکی ،کارگردان
معروف سینما در جدیدترین
پست اینستاگرامش تصویری
با عنوان «مانــور تجمالت»
منتشر کرد.

ستونهای طبیعی
بی نظیر در ماکو

ساختمانهای زیبا که پیش از این هتل نبودند()3
هتل مرکزی عطارد پواتیه – شهر پواتیه کشور فرانسه :برای مانــدن در هتل مرکزی عطارد پواتیه که ابتدا در سال  1854بهعنوان
یک کلیسا ساخته شد ،الزم نیست خیلی مذهبی باشید .هرکسی میتواند از معماری شگفتانگیز و قابلاحترام آن و نمای مرکز ساختمان
کلیسا لذت ببرد .هتل امروزی  50اتاق دارد و میتوان یکی از آنها را برای اقامت رزرو کرد .اینجا الزم نیست برای شروع روز در سالنی بزرگ
جمع شوید!
صومعه سانتا روسا – ساحل آمالفی کشور ایتالیا :مهمانانی که به هتل صومعه سانتا روسا  -مکانی که در قرن هفدهم صومعه بوده و
بین پوزیتانو و آمالفی قرارگرفته است -مراجعه میکنند ،از ظرافت بازسازیشده و ترتیب و هیبتی که زمانی در این ناحیه کنار دریا وجود
داشت ،بسیار لذت میبرند .صومعه کنکا دئی مارینی زمانی محل سکونت راهبههایی بود که روزها مشغول پختن اسفوگیاتله (پاف) که نوعی
شیرینی خامهای است ،بودند .در اواخر قرن نوزدهم فعالیت مذهبی این ملک متوقف و تعمیرات آن آغاز شد و سپس یک هتلدار رومی آن را
خرید و در سال  1924به یک هتل تبدیل کرد .هتل صومعه انتا روسا که یکی از نقاط باشکوه ساحل آمالفی است ،چندین باغ چندطبقه ،یک
حمام آب گرم کامل و یک استخر درخشان دارد و مهمانان آن میتوانند از  20اتاق و سوئیت تعبیهشده در آن استفاده کنند.
هتل اردربرگر ( - )Orderbergerشهر برلین کشور آلمان :هتل اردربرگر در شهر برلین را پیشتر همه بهعنوان مجموعه حمام
اردربرگر میشناختند .این مجموعه در اواخر قرن نوزدهم میالدی بهعنوان یک مجموعه حمام و استخر ساخته شد و فعالیت خود را آغاز
کرد .از اواسط دهه  80میالدی تا سال  2012بسته بود و فعالیتی نداشت ،سپس تعمیرات و بازسازیهایی در آن انجام شد و در سال 2016
بازگشایی شد .در حال حاضر یک سالن استخر سرپوشــیده که از نظر تاریخی ارزش دارد و اتاقهای لوکس ،یک رستوران و یکبار در این
مجموعه برای مهمانان هتل در نظر گرفته شده است.
در نخستین سهشنبه هر ماه ،تورهایی برای بازدید از این حمام عمومی بازسازی شده برگزار میشود و مهمانان و مسافران کنجکاو میتوانند
در آن ثبتنام کنند.

دیدگاه

کتاب
تب خواب
نخســتین مجموعه داســتان «فاضلــه فراهانی» کــه اغلب
داســتانهایش برگزیده جشــنوارههای مختلف ادبی کشــور
بودهاند در بخش «کتاب بوف» نشــر نیماژ کــه به کتابهای
چاپ شده این نشر در حوزه داســتان ایرانی میپردازد ،منتشر
شد« .تب خواب» نخستین مجموعه داســتان فاضله فراهانی
است که در پانزده داستان گردآوری شده است .تنوع مضمون،
شخصیت و قصهپردازی از ویژگیهای داستانهای این مجموعه
اســت .فراهانی توانســته ارائه پختــهای در پرداخت ایدههای
داستانی داشته باشد و از همین رهگذر داستانها حاوی نکات و
برجستگیهای خواندنی فراوانی هستند.
«لباس مردانه برای تازهرفته»« ،مواظب شوهرهایتان باشید»،
«تب خواب»« ،خال»« ،چشــمآبی»« ،ســحر-مریم-بهار»،
«ازدواج سلطنتی»« ،گردنبرنجی»« ،زیر طاق آزادی» «صدای
اذان میآید»« ،یوالنته به آســمان میرود»« ،یاشیکای لنزدار
مشکی»« ،کافهپری»« ،سیگارم ،ترانهام تویی» و «منظومههای
عاشقانه» بهترتیب عناوین داســتانهای این کتاب را تشکیل
میدهند که پیشتر بخشهای کوتاهی از این داستانها توسط
نویســنده در فضای مجازی بهاشتراک گذاشــته شده و مورد
استقبال قرار گرفته بود.

دولت برای پاسداشت شعر فارسی
هیچ کاری نکند بهتر است
ســعید بیابانکی ،عضو هیئت داوران پنجمیــن اجالس جهانی
شاعران هم سرا با بیان اینکه رســانه ملی ما شعر ماست؛ عنوان
کرد :در کشور ما به رادیو و تلویزیون رسانه ملی اطالق میشود اما
معتقدم که در کشور ما رسانه ملی «شعر» است .به خاطر اینکه
شــعر از دیرباز اوال حافظ زبان ما و ثانیا حافــظ فرهنگ ما بوده
است .وی تاکید کرد :بسیاری از اتفاقات تاریخی فلسفی ،دینی
و اجتماعی و گنجینههای فرهنگی به واسطه شعر به ما رسیده
و به نظر من ،نثر و متن بعد از شــعر قرار دارد .این شاعر در ادامه
گفت :اینکه چگونه میشود شعر را ترویج داد و این رسانه ملی را
پاس داشت ،فقط کار دولتها نیست و چه بسا اصال گاهی وقتها
دولتها دخالت نکنند هم بهتر است.
وی به ذکر خاطرهای از دکتر شفیعی کدکنی پرداخت و گفت:
به یاد دارم سالها پیش برای جشــنواره شعر فجر خدمت دکتر
شفیعی کدکنی رفتیم و در آنجا دوست عزیزی از همکاران دولتی
جشنواره از ایشان پرســید :چه کاری انجام دهیم که برای شعر
خوب باشد و شعر را پاس بداریم؟ ایشان فرمودند برای شعر اگر
هیچکاری نکنید بهترین کار را انجام دادید! منظورش این بود که
دولت کاری انجام ندهد!

یادداشت
جایگاه محبت در سیره امام رضا (ع)
حسین طاهری
خانواده ،جامعه کوچکی است که از تک تک آن یک جامعه
بزرگ به وجود میآید و نقش آن در صالح جامعه بر هیچ
کس پوشیده نیست.
بدون تردید در جامعهای که خانوادههای آن از انسجام و
همبستگی بیشتری برخوردار باشند ،آسیبهای اجتماعی
کمتری به چشم میخورد .یکی از اصول مهمی که کانون
خانواده بر آن استوار شده ،اصل محبت است که در فرهنگ
روایات و توصیههای دینی ما نیز به این اصل اهمیت بسیار
داده شده است .در ادامه به سراغ یکی دو گزارش تاریخی
در مورد ســیره و ســلوک امام رضا (ع) میرویم و این که
آن حضرت در جمع خانواده و نزدیکان خود چگونه رفتار
میکرد و به چه مســائلی اهمیت مــیداد .خادم امام (ع)
درباره بخشی از رفتار و سلوک ایشان میگوید :هرگاه امام
تنها میشــد ،اعضای خانواده و اطرافیان را جمع میکرد
و با آنان ســخن گفته و انس و الفــت میگرفت وهرگاه بر
سر سفره حاضر میشــد خرد و کالن حتی کارگزار را فرا
میخواند .این رفتار اخالقی امام(ع) چه پیامی برای امروز
ما دارد؟ و اصوال آن چه از سیره و ســلوک امامان (ع) در
فرهنگ دینی ثبت شــده ،چیزی جز توجه دادن به اصول
انسانی و حقوق ایمانی اســت؟ امام (ع) در دوره و عصری،
چنین تعاملــی را با اعضــای خانواده و اطرافیــان برقرار
میکرد که مناسبات اخالقی و حقوقی به گونه دیگری رقم
میخورد .بندگان و کنیــزکان در این نظام جاهلی از هیچ
حقی برخوردار نبودند و جرأت نزدیک شــدن به اربابان را
نداشتند ،اما در خانه امام (ع) به کانون دل دادگی و عشق
نزدیک بودند و بر سفره کرم ولی ا ...مینشستند و ایشان با
اظهار محبت به آنان اعالم میکرد شما هم انسان هستید
و باید از حقوق اخالقی و انسانی برخوردار شوید و اگر غیر
از این باشد ،به شما ستم شده است.
از خانه امــام (ع) و محیــط خصوصی ایشــان به محافل
عمومی برویم و ببینیم امــام مهربانی با مردم غنی و فقیر،
عالم و جاهل ،مســلمان و غیرمســلمان ،دوست و دشمن
چگونه رفتار میکند و حقوق انســانی را در این گســتره
چگونه عملی میسازد؟
طبیعی اســت الهام بخش امــام (ع) در حرمت گذاری به
شخصیت انسانها و محبت به آنها دو کانون مهم و اساسی
است؛ یکی آموزههای رســول خدا (ص) به عنوان آورنده
مکتب اسالم و دیگری کتاب مقدس قرآن .رفتار امام (ع)
در واقع تفســیر عملی قرآن و ترویج سنتهای نبوی بود.
اصوال در فرهنگ دینی و آموزههای اســامی ،پاسداشت
حرمت دیگران و هــم نوعان ،جــزو ضروریترین حقوق
انسانی شمرده شده است و هر یک از امامان (ع) به گونهای
تبیین کننده این اصل کلــی بودهاند و امام رضا (ع) وارث
این ارزشهاست «.ابراهیم بن عباس» این رفتار را چنین
وصف میکند :هرگز اتفاق نیفتاد که در ســخن گفتن به
کســی جفا کند ،هرکه با او گفت و گو میکرد ،کالمش را
قطع نمیکــرد و فرصت میداد تا آخرین ســخن خود را
بگوید ،اگر کسی حاجتی نزد او میآورد ،در صورت امکان
ابدا او را مأیوس نمیکرد ،ندیدم در حضور کسی پایش را
دراز کند و تکیه بزند ،ســراغ ندارم به کســی از غالمانش
ناسزا بگوید ،ندیدم آب دهان را به زمین بیندازد و با صدا و
قهقهه بخندد ،بلکه تنها تبسم میکرد .امام رضا (ع) وقتی
هم که در مقام مناظره و مواجهه علمی و فرهنگی با عالمان
و اندیشــمندان گروههــای مختلف فکــری و نمایندگان
مکتب دوران خــود قرار میگیرد ،باز همــان امام مهربان
و مهرورز اســت ،با کمــال احترام به یکایک پرســشها،
شبهات و مسائل آنان پاســخ میدهد و از هیچ رویارویی
علمی بر نمیتابد و یک تنه از عهده این مواجهه بر آمده و
از طرح هیچ شبههای از سوی مناظره کنندگان دغدغهای
به خــود راه نمیدهد و به این گونه ،معنــای امام بودن را
در فرهنگ اســامی در عرصه دید جهانیــان میگذارد.
شــخصیت علمی و کرامت معنوی امــام رضا (ع) در عصر
خود آن چنان سایه گستر شــده بود که اولین دشمن او،
بزرگترین ستایشها را درباره او بیان میکرد .مسعودی
این گونه مینویسد« :مأمون به سال  200ق همه نزدیکان
خویش را از عباســیان در مرو گرد آورد و در حضور آنان
گفت :من در میان فرزندان عباس و فرزندان علی (ع) بسی
جســت و جو کردم ،ولی هیچ یک از آنان را با فضیلتتر،
پارساتر ،متدینتر ،شایستهتر و سزاوارتر به امر خالفت از
علی بن موسی الرضا (ع) ندیدم».
امام رضا (ع) به عنوان یک انســان کامــل و ولی ا ، ...احیا
کننده همه صفات برجسته و شایسته اخالقی بود و آنچه از
آیات ذکر شد ،نمونه اندکی بود از الهام پذیری امام (ع) از
سخن وحی و سلوک رسول خدا (ص) در میان مردم و این
که این فرزانگان الهی چگونه به انســانها به دیده احترام
مینگریســتهاند و ما چگونه باید در جهت الگوبرداری از
رفتار آنان برنامه ریزی کنیم.

