شهادت حضرت امام حسن مجتبی (ع) تسلیت باد

اعالم آمادگی کامل دستگاههای اجرایی استان اصفهان
برای خدمت رسانی به زائران حسینی؛

خاک نصف جهان ،سرمه چشم عاشقان اباعبدا(...ع)

کمتر از بیست روز دیگر تا برگزاری بزرگترین گردهمایی ساالنه مذهبی در جهان
باقی مانده است؛ مراسمی که در سالهای اخیر معنایی فراتر از یک زیارت ساده
یافته و به نمادی از شکوه وحدت تمام دوستداران سید و ساالر شهیدان در جهان بر مبنای محور
«حب الحسین یجمعنا» تبدیل شده است .هر ســاله همزمان با این ایام بسیاری از دلباختگان
محبت اباعبدا(...ع) بار سفر میبندند تا در روزهای منتهی به اربعین شهادت امام حسین
علیه السالم و در میعادگاه عاشقان ،فریاد لبیک یا حسین...

صفحه 6
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اصفهان در جایگاه دوم دریافت بیشترین وام بانکی در کشور قرار گرفته است؛

افتخار ایران و اصفهان ؛ الگوی کمال خواهی انسان:

شهر بی دفاع!

عکس :ایرنا

سراشیبی تسهیالتی!

هشدار مسئوالن درباره خطر تخریب بناها و آثار تاریخی اصفهان؛

3

فرمانده انتظامی استان اصفهان:

هیچ دستگاهی به اندازه ناجا
در تعامل با مردم نیست

تندیس سلمان فارسی
رونمایی شد

6

6
معاون خرید ذوب آهن اصفهان مطرح کرد:

آغوش باز ذوب آهن اصفهان برای خرید نقدی سنگ آهن از معادن کوچک 3
نوبت اول

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
«اجرای عملیات شبکه فاضالب منطقه شهرضا»
شماره 98-3-186

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

 -1شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد مناقصه اجرای عملیات شبکه فاضالب منطقه شهرضا (مسیرهای
لوله گذاری شبکه فاضالب خیابان ولیعصر غربی ،شهید بهشتی ،صاحب الزمان و آیت اله مطهری (مرحله اول)) به شماره
( )2098001434000068را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
 -2کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشــنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق
درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ســتاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در ســایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را
جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .تاریخ انتشار مناقصه در سامانه :تاریخ  98/07/13می باشد.
عنوان

ساعت

روز

تاریخ

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه

16

پنج شنبه

98/07/18

مهلت زمانی ارسال پیشنهاد

16

دوشنبه

98/07/29

زمان بازگشایی پاکتها

8

سه شنبه

98/07/30

روز گذشــته خبرگزاری «مهر» گزارشــی از خطر نابودی
محدوده تاریخی شهر اصفهان منتشر کرد .در بخشی از این
گزارش آمده است« :شــهر تاریخی اصفهان نیز از گزند بیمهریهایی که بر
میراث تاریخی روا داشــته میشود در امان نمانده و بســیاری از نقاط آن از
«چهارباغ عباسی» گرفته تا «شاه دژ» و از «دردشت» گرفته تا «جوباره» ،در
حال فراموشی هویت تاریخی خود هستند .ازجمله بناهای تاریخی که طی
سالهای اخیر شاهد تخریب بودهاند میتوان به «خانه تاریخی نائل» اشاره
کرد که همچنان چشمانتظار بازسازی اســت ،گمانهزنیهای کارشناسان از
عمدی بودن این تخریبها توسط مالکان یا دیگر بخشها برای منفعت بردن
از زمین این بناها حکایت دارد؛ موضوعی که به دلیل سکوت مسئوالن پس از
گذشــت مدت مدیدی از رخ دادن این حوادث و ادعای میراث در ارتباط با
مشــکالتی که مالکان خصوصی در حفاظت از بناها ایجاد میکنند ،در ذهن
مردم تقویت میشود»...
علیرضا خواجویی ،کارشــناس میراث فرهنگی درباره بالیی که بر ســر آثار
تاریخی این شــهر میآید و آمده ،گفته« :چنین رفتاری با شهری که سهم
بزرگی از میراث جهانی را به عهده دارد و همواره از جنبههای مختلف فرهنگی
موردستایش محققین و اندیشمندان شرقشــناس در ادوار گوناگون بوده،
فاجعهآمیز است».
به عقیده وی ،زنگ هشــدار تخریب کامل شــهر به گوش میرسد« :برای

 -3اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار :جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهای الف
 -1-3آدرس :اصفهان ،خیابان شــیخ کلینی ،خیابان جابرابن حیان ،دبیرخانه معامالت شرکت آب و فاضالب استان
اصفهان
تلفن 031-36680030-8 :اتاق 292
 -4اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه
 -1-4مرکز تماس 021-41934
 -2-4دفتر ثبت نام  88969737و 85193768
 -5اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها ،در سایت سامانه  www.setadiran.irبخش ثبت نام  /پروفایل/
تامین کننده /مناقصه گر موجود است.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

روز دامپزشکی بر تالشگران متعهد و مظلوم

عرصه بهداشت و سالمت جامعه تهنیت باد

روزنامه زاینده رود

جلوگیری از تخریب کامل برخی بناهای تاریخی شهر ،میراث فرهنگی بنا بر
وظیفه و به پشتوانه قوانین قاطع و شفاف حفاظت آثار تاریخی باید به جایگاه
اصلی خود بازگشته و با انجاموظیفه ،شهر بیدفاع اصفهان را از اشغال لودرها
و سایر ادوات مکانیکی قبل از تخریب کامل نجات دهد».
یگانه محمدیان ،دیگر کارشناس میراث فرهنگی نیز آثار تاریخی را شناسنامه
هر کشور معرفی کرده و گفت :این آثار تاریخ و تمدن هر سرزمینی را مشخص
میکند؛ بنابراین حفاظت و حراست از چنین میراثی یک امر ضروری بوده و
نسلهای مختلف نیز باید از این میراث اجدادی پاسداری کنند.
وی ادامه میدهد :با اینحال در ســالهای اخیر بخــش عظیمی از خانهها،
سراها،تیمچهها و سایر بناهای تاریخی در شهر اصفهان به دلیل عدم رسیدگی
الزم دچار فرسودگی شده و شاهد تخریب تدریجی آنان بودهایم.
بهزعم او ،این روند تاســفآور در شهرســتانها نیز اتفاق میافتد و قلعهها و
بناهای تاریخی و قدیمی که قدمت آنها به ســدههای گذشــته بازمیگردد،
توســط مالکین خصوصی آن و بدون نظارتی ،قیمتگذاری و خریدوفروش
میشوند.این کارشناس مرمت و احیای بناهای تاریخی اضافه میکند :تمام
بناهایی که در محدوده تاریخی شــهرها قرار داشته و در دهههای پیشین با
معماری اصیل ساختهشدهاند اگر دچار تخریب شوند باید عین به عین ساخته
شــوند؛ اما در خصوص این قانون چندان هم پافشاری الزم انجامنشده است
درحالیکه...
ادامه در صفحه 6

قابل توجه مودیان محترم مالیات بر ارزش افزوده:
فردا آخرین مهلت ارائه الکترونیکی

اظهار نامه مالیات بر ارزش افزوده دوره تابستان  98از
طریق سامانه  www.evat.irاست.

 1526مرکز ارتباط مردمی
 021-35019ستاد خبری دفتر مرکزی حراست
(روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان)

م الف620259:

2

عکس روز

تظاهرات ضد هندی
حامیان مسلمانان
کشمیری در پاکستان

پیشنهاد سردبیر:

آقای مطهری! با پول نفت چه کردهاید؟
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دست خالی «مکرون» از برنامههای میانجی گری میان ایران و آمریکا؛

علیرضا کریمیان

کافه سیاست

امضای تفاهمنامه همکاری
بین ایران و سوئیس
سند تفاهم نامه همکاری مرکز مالکیت معنوی
سازمان ثبت اســناد و امالک ایران و موسسه
فدرال مالکیت معنوی ســوئیس در حاشــیه
برگــزاری مجمــع عمومی ســازمان جهانی
مالکیت معنوی در ژنو به امضا رسید .بر اساس
این گزارش ،این ســند همکاری بــا توجه به
همکاریهای دو مرجع ملــی در برگزاری دو
رویداد مشترک در زمینه تجاری سازی مالکیت
معنوی برای دانشگاهها ،پارکهای علم و فناوری
و اســتارت آپها و تداوم همکاریها با تعیین
محورهای مشترک دنبال شده است.

پرونده نجومیبگیران در
دادسرای کارکنان دولت
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ،گفت:
در حال حاضر پرونده برخــی مدیران نجومی
بگیر در دادسرای ویژه کارکنان دولت در حال
بررسی است .عزتا ...یوسفیان مأل در پاسخ به
سوالی مبنی بر اینکه قرار بود موضوع بازگشت
حقوقهای نجومی به بیتالمال پیگیری شود
این موضوع به کجا رسید؟ اظهار داشت :پیگیری
شد و بســیاری از حقوقهای نامتعارف را پس
گرفتند؛ اما بســیاری هم اطالعات ندادند .وی
در پاسخ به این سوال که پرونده حقوقبگیران
نجومی به کجا رسیده است؟ گفت :به هر حال
باید اینها از قوه قضاییه پرســیده شود چرا که
متولی آنها دیوان محاســبات هستند .نماینده
مردم آمل در مجلس شورای اسالمی در ادامه
خاطرنشان کرد :دیوان محاسبات پرونده عدهای
را تشــکیل داده و تعدادی را هم به قوه قضاییه
فرســتاده اســت؛ اما در عین حال تعدادی از
مدیران گفتهاند ما حقوقهای قانونی گرفتیم
و پس نمیدهیم لذا پرونده اینها به دادســرای
کیفری کارکنان دولت ارســال شد که اکنون
پرونده آنها در آنجا مطرح است.

مدیرکل موقت آژانس انرژی اتمی:

همکاری ایران با دیدهبان
هستهای بهبود یافته است

مدیرکل موقت آژانس انرژی اتمی اظهاراتی را
درباره بهبود همکاری ایران با دیدهبانی هستهای
ســازمان ملل مطرح کرد .کرنل فروتا ،درباره
ادعاهایی مبنــی بر یافتــن ذرات اورانیومی از
محلی در تهران ،بدون ارائــه جزییات و یا بیان
صحت و ســقم موضوع به خبرنگاران گفت که
«برخی تعامالت انجام شده و اکنون نیز انجام
میشــود» .وی همچنین اظهار کــرد که این
پیشرفت ،نتیجه دیدار با مقامات ارشد متعدد
ایرانی در هفتههای اخیر است .این مقام آژانس
همچنین در این باره گفت :این یک روند ادامهدار
است .نمیتوانم از پیش قضاوت کنم که چطور
پایان خواهــد یافت .این تعامل بــه معنای آن
نیست که تمامی مســائل را در بر میگیرد؛ اما
گامی در مسیری درست است.

دولت عربستان سعودی:

عراق و پاکستان پیشنهاد
میانجیگری دادهاند
دولت عربستان سعودی اعالم کرد که بغداد
و اسالمآباد پیشنهاد میانجیگری با ایران را
به این کشور ارائه دادهاند .روزنامه آمریکایی
«نیویورک تایمز» در گزارشــی نوشــت که
ایران و عربســتان ســعودی در سکوت در
حال کاهش تنشها میان خود هستند .این
روزنامه آمریکایی در بخشی از گزارش خود به
بیانیهای از دولت سعودی که برای نیویورک
تایمز ارسال شــده اشــاره کرد و نوشت که
دولت ســعودی اطالع داده است که عراق و
پاکستان پیشنهاد میانجیگری گفتوگوها
میان دو کشــور را دادهاند .دولت ســعودی
این موضــوع را کــه «محمد بن ســلمان»
ولیعهد عربســتان این طــرح را ارائه کرده،
رد کرد.

فرانســه اعالم کرده که طی چند مــاه اخیر تالش
زیادی انجام داده تا در جبهه ایران برابر آمریکا ظاهر
شود .در آخرین موضع گیریها ،با اعالم اولتیماتومی
به ایران اعالم کرده که ایران ،تنها یک ماه زمان برای
پذیرفتن طرح فرانســه برای آشتی با آمریکا دارد و
پس از آن عواقب حــوادث روی داده بر عهده خود
ایران خواهد بود .فرانســه البته نیــم نگاهی هم به
آمریکا داشــته و این کشــور را هم مورد انتقاد قرار
داده و تالش کرده تا عملیاتی نشدن طرح همکاری
اروپا با ایران که از ســوی فرانسه ارائه شده بود را به
دلیل کارشکنیها و عدم همکاری آمریکا با فرانسه
و اتحادیه اروپایی اعالم کنــد؛ اما در نهایت آنچه از
خالل صحبتهای وزیر خارجه فرانســه و امانوئل
مکرون میتوان فهمید این است که فرانسه بار دیگر
به سیاست تحت فشــار قرار دادن ایران روی آورده
است .به نظر میرسد آنچه فرانسه را از شکست روند
آشتی میان ایران و آمریکا عصبانی کرده ،طرحهای
بلند پروازانه ای بود که رییسجمهور فرانسه تالش
میکرد در سایه آشتی این دو کشــور به آن برسد.
اگر مذاکرات میان دو کشور به واسطه فرانسه شکل
میگرفت این کشــور به قــدرت اول اروپا و یکی از
تاثیرگذارترین کشورهای جهان بدل میشد؛ اتفاقی
که میتوانســت برگ برندهای برای آینده انتخابات
فرانسه هم باشــد آن هم در شرایطی که مکرون در
داخل فرانســه چندان محبوبیت گذشته را ندارد و
با اعتراضات هر هفته ،که چند ماه اســت بی وقفه
در فرانسه جریان دارد ،به دنبال راهی برای جبران
شکست پروژههای داخلی خود است.
اقدامات فرانسه البته تنها مختص به ایران نبوده و
مکرون تالش دارد روسیه را نیز بار دیگر با اتحادیه
اروپا آشتی دهد.
تالشهای رییسجمهور فرانســه بــرای برقراری
ارتباط با والدیمیر پوتین ،رییس جمهوری روسیه،
نیز یک قمار بلند مدت با مخاطرات بســیار و البته
نتیجه قابل توجه به شمار میرود؛ اما امید چندانی
به موفقیت آن نیســت .مکرون در ماه آگوست در
اقدامی غیرمنتظره پوتین را به نشســتی در فرانسه
دعوت کرد .پــس از آن هم یک ســری برنامههای
دوجانبه در ردههای باال از جمله نشســت مشترک
وزرای خارجه و دفاع برگزار شــد که پس از الحاق

تیر فرانسه به سنگ خورد

بین الملل

«مقتدی صدر» خواستار
استعفای دولت شد

کریمه به روســیه به تعلیق درآمــده بودند .رییس
جمهور فرانســه ابتــکار عمل اخیر خــود در قبال
روســیه را اقدامی واقع گرایانه نشان داده است .وی
معتقد اســت که اروپا نباید رفتارهای مشکل ساز
روســیه را از یاد ببرد؛ اما با توجه به چالش فزاینده
چین و غیرقابل اعتماد شدن آمریکا ،اروپا نمیتواند
رویکردی مقابلهای با روسیه داشــته باشد چرا که
چنین اقدامی میتواند روسیه و چین را به یکدیگر
نزدیکتر کنــد .مکرون ،در تالش بــرای برقراری
ارتباط با پوتین تاکنون پیشرفتی نداشته و با توجه به
مناقشات روسیه و اوکراین و مداخله سیاسی روسیه
در انتخابات داخلی اروپا ،نمیتــوان تصور کرد که
مکرون در آینده نزدیک به اهداف خود دست یابد.
احتماال رییسجمهور فرانسه دریافته که تحریمها
تاثیری بر رفتار پوتین نداشته و زمان آن رسیده که
شرکتهای فرانسوی و اروپایی سود بردن از بخش
انرژی روسیه را از سر بگیرند.

اگر مذاکرات میان دو کشور به واسطه
فرانسه شکل میگرفت این کشور به
قدرت اول اروپا و یکی از تاثیرگذارترین
کشورهای جهان بدل میشد
اما مسئله دیگری که دســتیابی امانوئل مکرون به
این هدف را دشــوارتر میکند ،این است که در این
مســیر به تنهایی و بدون هماهنگی با دیگر شرکای
اروپایی قدم برداشته است .این احتمال وجود دارد
که کشورهای شــرق اروپا از تهدید روسیه برداشت
متفاوتی داشته باشــند و مکرون حمایت آنها را در
دیگر ابتکارعمل های اروپایی از دســت بدهد .این
دقیقا مشابه اتفاقی اســت که در مورد ایران افتاد؛
طرح ابتکار فرانسه اگر چه به هماهنگیهای ابتدایی
با اتحادیه اروپا اعالم شد؛ اما سایر ابتکارات فرانسه از

جمله دعوت ظریف به این کشور در جریان نشست
جی هشــت و یا برنامه ریزی برای دیدار روحانی و
ترامپ در نیویورک هیچکدام با موفقیت همراه نبود
و فرانســه به رغم صرف انرژی و البته پرستیژ بین
المللی خود ،هیچ توفیقی به دســت نیاورده است.
عصبانیت فرانســویها از این روند موجب شــده تا
آنها بار دیگر سیاست اعمال فشــار بر ایران را از سر
بگیرند ،در واقع فرانسویها از پا فشاری ایران روی
خواسته لغو تمام تحریمها آن هم در زمانی که طرح
 4بندی فرانسه از ســوی آمریکاییها پذیرفته شده
بود ،عصبانی هستند و به همین دلیل آخرین راهها و
حربهها را در مورد کشورمان از جمله خروج از برجام
را مطرح کردهاند .با این رویه به نظر میرسد فرانسه
و شــخص مکرون نیز به سرنوشت ســایر قربانیان
میانجی گری میــان ایران و آمریکا مانند ســلطان
قابوس و عمران خان دچار شده و به زودی خود را از
این مناقشه کنار بکشد.

رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از بررسی پرونده مدرک تحصیلی فریدون در قالب شکایت به
قوه قضاییه خبر داد.محمد مهدی زاهدی از بررسی پرونده مدرک تحصیلی فریدون در قالب شکایت به قوه
قضاییه خبر داد و اظهار داشــت :گزارش تعدادی از اعضای کمیســیون آموزش و تحقیقات در مورد مدرک
تحصیلی حسین فریدون ،برادر رییس جمهور طبق ماده  ۲۳۵آیین نامه داخلی مجلس آماده شده است.رییس
کمیســیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت :طبق آیین نامه داخلی مجلس این گزارش ابتدا در کمیسیون
آموزش و تحقیقات مورد بررســی قرار خواهد گرفت و پس از آن به صحن علنی مجلس ارائه شود.طبق ماده
 ۲۳۵آیین نامه داخلی مجلس ،هرگاه حداقل دهنفر از نمایندگان و یا هرکدام از کمیســیون ها ،عدم رعایت
شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رییسجمهور و یا وزیر و یا مسئوالن
دســتگاههای زیرمجموعه آنان را اعالم کنند ،موضوع بالفاصله از طریق هیئت رییســه جهت رسیدگی به
کمیسیون ذیربط ارجاع می شود.

خبرگزاری اسپوتنیک روسیه به نقل از سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران اعالم کرد:
خبرنگار روس بازداشت شده در تهران به زودی آزاد میشود.سید عباس موسوی ،سخنگوی وزارت امور
خارجه جمهوری اسالمی ایران در گفتوگوی کوتاه با خبرنگار اسپوتنیک درتهران در مورد بازداشت یک
خبرنگار روس اظهار داشت :این خبرنگار جهت ادای برخی توضیحات بازداشت شده و به زودی آزاد خواهد
شد.پیشتر نیز ماریا زاخارووا ،سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه خبر داد که سفیر جمهوری اسالمی
ایران در این کشور برای توضیح در خصوص بازداشت یک خبرنگار روس در تهران ،به وزارت خارجه دعوت
شده است.آندره گاننکو ،سخنگوی سفارت روسیه در تهران در رابطه با دستگیری یولیا یوزیک با بیان اینکه
وی درباره سفر خود به تهران اطالع نداده بود ،از همه نمایندگان رسانههای روسی خواست که در سفر به
ایران این سفارتخانه را در جریان بگذارند.وی افزود :یوزیک را به همکاری با سازمان اطالعاتی اسراییل
متهم میکنند با این وجود سفارت روسیه در ایران یادداشت رسمی در این باره دریافت نکرده است.

چهره ها

رییس ســازمان پدافند غیرعامل گفــت :امروز در
الیه اقتصادی با تثبیت قیمت ارز احساس میکنیم
مقاومت ملی موجب افزایــش  ۴۰درصدی ارزش
پول ملی شده است که این نشان دهنده موثر بودن
اقدامات ماست و اگر هماهنگتر شود ،اثر بیشتری
خواهد داشت البته این تالشها کافی نیست و باید
با قدرت این مسیر را ادامه دهیم.
سردار جاللی در ادامه ،تهدیدات سایبری را بسیار
جدی دانســت و گفت :امروز مشاهده میکنیم که
دشمن به صورت رسمی ســخن از حمله سایبری
به زیر ساختهای کشــور میکند ،به همین دلیل
باید با جدیت بیشــتر و هوشــمندانه در این حوزه
اقدام کرد.
وی با اشاره به اتفاقات چند روز اخیر در عراق بیان
داشــت :هماهنگی میان ایران و عراق برای برپایی
پیادهروی اربعین که موجب یک قدرت نرم شیعه
شد.ما باید در ســطوح مختلف تهدیدات دشمن را
شناسایی کرده و با درک مشترکی از این تهدیدات
تالشهای آنها را خنثی کنیم.
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نیمروز  3مجوز نمی گیرد

طرح شکایت از «فریدون» روی میز مجلس

افزایش ارزش پول ملی
نتیجه «مقاومت» است

ضرب االجل احیای ارزهای
سوخت شده

خویشتن داری واصالحات

خبرنگار بازداشتی روسی در ایران به زودی آزاد می شود

رییس سازمان پدافند غیرعامل:

پیشخوان

نماینده مردم تهران:

عباس عبدی
فعال سیاسی:

مجلس حق قانونگذاری
برای تمام شئونات را دارد

آقای مطهری! با پول نفت
چه کردهاید؟
یک فعال سیاسی اظهار کرد :آقای مطهری
چندیــن دوره نماینــده مجلــس بودهاند،
بفرمایند بــا پول نفت چــه کردهاند؟ کدام
شــغلها را ایجاد کردهاند ،تعداد شــاغلین
کشور در ســال  ۱۳۸۵اندکی کمتر از ۲۱
میلیون نفر بوده اســت ،در سال  ۱۳۸۹که
یارانهها پرداخت شد ،دویست هزار نفر کمتر
از همان رقم ســال  ۱۳۸۵بوده است .آیا در
این فاصله مردم یارانه میگرفتند که از کار
دست کشیدند؟!
عباس عبدی تصریح کرد :مردم نمیپذیرند
که نماینده در شــهرک غرب زندگی کند و
چنان ادعایی درباره دزدی از خانه او شــود
یا انواع و اقسام اقدامات دیگر را انجام دهند،
بعد مردم را توصیه بــه کار کنند ،در حالی
که همه پشــت درهــای ادارات کار منتظر
شغل هستند.

zayanderoud8108@gmail.com

نماینده مردم تهران در مجلس شــورای اسالمی
در پاســخ به نقد برخی نمایندگان مجلس مبنی
بر نقــض قانون اساســی در طرح شــفافیت نظام
تقنینی گفت :مجلس در تمام شــئونات کشور به
جز مواردی که در قانون اساسی تصریح شده است،
حق قانونگذاری دارد و قوانین مجلس برای تمامی
نهادها و شــوراهای نظام جمهوری اســامی الزم
االجراست« .محمدرضا نجفی» ادامه داد :شفافیت
الزاماتی دارد و به نظر میرسید که گزینشی برخورد
کردن با این اصل مهم ،همچنین اصراری که برای
تصویب طرحهای پیشــین وجود داشــت ،شائبه
سیاســی بودن پیگیریها را القا میکــرد .وی با
اشــاره به اظهارات برخی فعاالن سیاسی اصولگرا
مبنی بر فــرار رو به جلــوی اصالحطلبان با طرح
شمولیت شفافیت بر تمامی شوراهای تقنینی کشور
تصریح کرد :مهمترین عنصری که از شفافیت دنبال
میکنیم ،سالمت است .مهمترین گوهر سالمت نیز
اخالق اســت ،اخالقی مبتنی بر آموزههای دینی و
گوهر انسانی و بشری.
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غالمعلی جعفرزاده
عضو کمیسیون برنامه و بودجه:

قطع یک مرتبه یارانه پنهان
خطرناک است
یک نماینده مجلس در مورد ســخنان رییس
ســازمان برنامه و بودجه مبنی بر اینکه یارانه
پنهان انــرژی و درآمدهای جدیــد مالیاتی و
داراییهایی دولت جایگزیــن منابع نفتی در
بودجه ســال  ۹۹خواهد شــد ،گفت :حذف
یارانههای پنهان همانطــور که کم کم بخش
عمدهای از بودجه کشور را از بین برد ،باید کم
کم قطع شود .اگر دولت تصمیم داشته باشد که
یک مرتبه یارانه پنهــان را قطع کند این برای
کشور خطرناک خواهد بود .غالمعلی جعفرزاده
ادامه داد :اگر بنزین ،آب ،برق و گاز گران شود
قیمت تمام شــده کاال بیشتر میشود و این بر
تورم اثر میگذارد .وقتی ما برای افزایش درآمد
برنامه نداریم گران شدن اینها خودش مسئله
ســاز اســت .وی بیان کرد :ما نمیگوییم که
قیمتها آزاد نشود بلکه معتقدیم در بازه زمانی
سه و یا چهار ساله اجرایی شود.
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رهبر جریان الصدر عراق به رغم حمایت برخی از
جریانهای سیاسی از تالشهای دولت این کشور
برای ایجاد اصالحات ،خواستار برگزاری انتخابات
زودهنگام برای برونرفت از حــوادث و اتفاقات
اخیر شد .مقتدی صدر از دولت این کشور خواست
سریعا استعفا داده تا زمینه برای برگزاری انتخابات
زودهنگام پارلمانی مهیا شود .رهبر جریان صدر
عراق گفته است با توجه به شــرایط فعلی عراق،
دولت باید اســتعفا دهد تا آنچه وی «خونریزی»
در عراق خوانده ،متوقف شود .صدر از نمایندگاه
خواسته است تا استعفای دولت در مجلس حاضر
نشوند .همزمان با این درخواست مقتدی الصدر،
ائتالف فتح اما از دولت عبدالمهدی حمایت کرد و
گفت که به این دولت اختیارات تام جهت پیشبرد
اصالحــات و تغییرات الزم میدهــد و از آنها در
آینده نزدیک حمایت خواهد کرد.

دیدار زلمای خلیلزاد
با هیئت طالبان تایید شد
یک مقام طالبان تایید کرد ،این گروه شبهنظامی
برای اولین بار از زمان خاتمه یافتن گفتوگوها
از ســوی دونالد ترامپ با نماینده ویژه آمریکا در
اسالمآباد دیدار کرد .ریاســت هیئت طالبان با
مأل عبدالغنی برادر ،از موسسان جنبش طالبان
بود .با این حال مقامات آمریــکا گفتند برنامه از
ســرگیری مذاکرات صلح در دستور کار نیست،
دستکم در اسالمآباد نه .این نشست اما همچنان
چشمگیر است .از ســوی دیگر هیئت طالبان به
ریاســت مأل برادر به صورت جداگانه برای دیدار
با مقامهای دولتی پاکســتان وارد اســامآباد
شــده و گفته میشــود گفتوگوها روی طیف
گستردهای از مسائل سیاسی از جمله بیش از ۱.۵
میلیون افغان که همچنان آواره پاکستان هستند،
متمرکز بوده است.

اتحادیه اروپا به پیشنهاد لندن
برای مذاکره «نه» گفت
کمیسیون اروپا پیشــنهاد لندن برای اینکه پایان
هفته جاری میالدی مذاکرات فشــردهای پیرامون
طرح جدید نخستوزیر انگلیس با موضوع برگزیت
برگزار شــود را رد کرد .کمیســیون اروپا میگوید
هیچ راهی برای پذیرش درخواســت لندن مبنی
بر برگزاری مذاکرات فشــرده در پایان هفته جاری
میالدی وجــود نــدارد .در حالی کــه انگلیس به
ضرباالجل  ۳۱اکتبر ( ۹آبان) برای تحقق برگزیت
نزدیک میشود ،بروکسل هیچ دلیلی برای تعجیل در
بررسی پیشنهاد جدید بوریس جانسون وزیر خارجه
این کشور که خواهان خروج ایرلند شمالی از اتحادیه
گمرکی اروپاست؛ نمیبیند .به گفته یک دیپلمات
اروپایی ،پذیرش پیشنهاد مذاکره پایان هفته به منزله
مشروعیت بخشیدن به این پیشنهاد است .جانسون
در تازهترین طرح خود برای گریز از برگزیت بدون
توافق ،پیشنهاد داده ایرلند شمالی دستکم تا ۲۰۲۵
در بخش عظیمی از بازار واحد اروپایی شریک باشد؛
اما همزمان با ســایر بخشهای انگلیس از اتحادیه
گمرکی اروپا خارج شود.

خاکستر «مهاتما گاندی»
دزدیده شد
همزمان با مراسم صد و پنجاهمین سالروز تولد
گاندی بخشــی از خاکستر جســد او که در یک
بنای یادبود نگهداری میشد ،دزدیده شد .پلیس
احتمال میدهد ایــن اقــدام کار همان قماش
افرادی باشد که حدود هفتاد سال پیش گاندی
را ترور کردند .ژانویه ســال  ۱۹۴۸و پس از ترور
مهاتما گاندی جسدش سوزانده شد و بخشی از
خاکســتر آن در بنای یادبودی در شهر پرادیش
در هند مرکزی نگهداری میشد .برخی مقامات
هندی احتمال دادهاند دزدیدن خاکستر گاندی
کار کسانی باشد که در قتل او دست داشتهاند.
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معاون راه و شهرسازی اصفهان:

کافه اقتصاد
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان
اصفهان خبر داد:

تامین نیاز مصرفی گندم
اصفهان از  ۹استان

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی اســتان اصفهان با
اشاره به خرید  ۸۳هزار تن گندم توسط مراکز خرید
شرکت و  ۷۰هزارتن توسط کارخانجات آردسازی،
از تامین نیاز مصرفی گندم اصفهان از  ۹استان خبر
داد .رضا نیک نداف اظهار کرد :میزان خرید تضمینی
گندم توسط مراکز خرید شرکت در سالجاری ۸۳
هزار و  ۶۳۱تن بود و حدود  ۷۰هزار تن گندم توسط
کارخانجات آردسازی نیز خریداری شده است .وی
با اشــاره به اینکه نیاز مصرفی استان به گندم ۵۵۰
هزارتن است ،افزود :به منظور تامین نیاز مصرفی،
این میزان گندم از استانهای کرمانشاه ،کردستان،
همدان ،گلستان ،خوزستان ،زنجان ،مرکزی و فارس
تامین میشود .وی افزود :حمل گندم از استانهای
کردستان و همدان به صورت جادهای و از استانهای
کرمانشاه ،لرستان ،خوزســتان ،زنجان و مرکزی از
طریق ریل به این استان ارسال میشود.

دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی:

پروازها به بغداد و نجف
در حال انجام است

دبیر انجمن شــرکتهای هواپیمایی اظهار کرد :با
وجود برخی اتفاقــات در عراق ،در حال حاضر همه
پروازهای کشــورمان به فرودگاههای بغداد و نجف
طبق برنامه در حال اجراست .مقصود اسعدی سامانی
افزود :تدابیر الزم امنیتی در کشور عراق ایجاد شده
و همچنین الیه حفاظتــی در اطراف فرودگاههای
نجف و بغــداد وجود دارد و پروازهــا در حال انجام
است ،ضمن آنکه مسافران با اسکورت وارد فرودگاه
بغداد میشوند و مسافرانی که از فرودگاه بغداد قصد
خارج شدن دارند با اسکورت خارج میشوند تا بدین
ترتیب مشــکلی برای پروازها نداشته باشیم .وی،
درباره آخرین وضعیت اخذ مجوزهای پروازی گفت:
در حال حاضر همه شرکتهای هواپیمایی مجوزها
و تاییدیههــای الزم را از فرودگاههای نجف و بغداد
برای پروازهای اربعین گرفتهاند و مشکل خاصی در
این باره نداریم .دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی
اضافه کرد :مشکل بدهی شرکت ایران ایر به فرودگاه
نجف هم رفع شد و این شرکت هواپیمایی نیز موفق
به اخذ مجوز پروازهای اربعین شده است.

معطلی یک میلیون تن غالت
در بنادر ایران

صرفه جویی ارزی
در شرکت پاالیش نفت اصفهان
رییس پشتیبانی ساخت داخل شرکت پاالیش نفت
اصفهان گفت :رویکرد شرکت پاالیش نفت اصفهان
به ساخت داخل ،صرفه جویی ارزی به همراه داشته
است .سعید احترامیان افزود :در شش ماه نخست
سال جاری آ مار اقالم ساخته شده در جهت تداوم
بومی ســازی ،هزینه انجام شــده و میزان صرفه
جویی به عمل آمده ،بالغ بر 164/000/000/000
ریال ،شــاهد تداوم چرخه تولید شرکت و کاهش
خروج ارز از کشــور نیز بودهایم .وی ادامه داد :با
وجود محدودیتهای بین المللی ناشی از تحریم،
ساخت داخل تجهیزات مورد نیاز خود را با شتاب
فزایندهای در دســتور کار قرار داده است .در این
مســیر با تالش متخصصان داخلی و بهره مندی
از توانمندیهــای شــرکتهای داخلی به روش
مهندسی معکوس ،قطعات و تجهیزات اقالم بسیار
مهمی ساخته شده است.
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معاون بازآفرینی شهری و مســکن اداره کل راه و شهرسازی استان
اصفهان با بیان اینکه در صنعت ساختمان تا حدودی عقب ماندگی
وجود دارد ،گفت :تاکید وزارت مسکن سابق و راه و شهرسازی کنونی
در  ۱۲سال گذشته حرکت به سمت ساختمان سازی صنعتی بوده
است .ایمان طاهر اظهار کرد :به رغم تالشهای فراوان در سالهای
گذشته این مهم انجام نشده است .معاون بازآفرینی شهری و مسکن

اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان با بیان اینکه کشورهای توسعه
یافته هم اکنون به سمت نسل هفتم ساختمان سازی حرکت کردهاند،
گفت :این درحالی است که کشور ما هنوز در نسل سوم صنعت ساخت
وساز باقی مانده و سیستم سنتی سازی را دنبال میکند .وی با اشاره به
اهمیت بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان ،افزود :موضوع انرژی
تنها در ساختمان مطرح نیست بلکه در تولید مصالح ساختمانی نیز

وجود دارد؛ اتالف مصالح ساختمانی به روش سنتی بسیار زیاد است و
این در حالی است که هنوز توان بازیافت مصالح ساختمانی را نداریم.
وی با اشاره به اجرای طرح اقدام ملی تولید مسکن در استان اصفهان،
تصریح کرد :در استان اصفهان نیز احداث  ۷۰هزار واحد مسکونی در
برنامه قرار دادیم که از این شــمار  ۴۰هزار واحد در شهرهای جدید
مجلسی ،بهارستان و فوالدشهر ایجاد میشود.

اصفهان در جایگاه دوم دریافت بیشترین وام بانکی در کشور قرار گرفته است؛

سراشیبی تسهیالتی!

مرضیه محب رسول
بررسی آمار تسهیالت اعطایی بانکها در سه ماهه
نخست امسال که از سوی بانک مرکزی منتشر شده
است ،نشان میدهد آهنگ رشد ارائه تسهیالت از
سوی بانکها نسبت به ســال گذشته کندتر شده
است .در حالی که امســال به نام رونق تولید ملی و
با هدف حمایت از تولیدکنندگان داخلی از ســوی
رهبر انقالب نام گذاری شده و البته به دلیل رکود و
تالطمهای اقتصادی بخش صنعت و تولید و حتی
کســب و کارهای خرد ،به شــدت با مشکل تامین
نقدینگی روبه رو هستند ،بررسی عملکرد بانکها
نشان میدهد شبکه بانکی همچنان سیاستهای
انقباضی خود را دنبال کرده و به رغم رشــد سپرده
گذاریهای مــردم در بانکها از میــزان پرداخت
تسهیالت از ســوی این نهادها کاسته شده است.
طبق جداول آماری بانک مرکزی ،در پایان خرداد
 ۹۸میزان مانده تسهیالت جاری و غیر جاری بانک
و موسســههای اعتباری به  ۱۵هــزار و  ۶۵۷هزار
میلیارد ریال رسید که نسبت به مدت مشابه سال
 ۹۷حدود  ۲هزار و  ۶۸۲هزار میلیارد ریال (معادل
 ۲۰.۷درصد) رشد داشته است.
مانده تســهیالت در دوره مورد بررسی نسبت به
پایان ســال  ۹۷حدود  ۳.۸درصد افزایش داشــته
اســت این در حالی است که تســهیالت پرداختی
بانکها طی  3ماهه ســال  ۱۳۹۷بــه بخشهای
اقتصادی مبلغ  ۱۶۷۱.۳هزار میلیارد ریال اســت

که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۱۳۸.۲
هزار میلیارد ریــال (معادل  ۹.۰درصــد) افزایش
داشته است.
نکته دیگر اینکه همچنان ســهم تهــران از میزان
دریافت تســهیالت با اختالف فاحشــی از ســایر
استانهای کشور در رتبه اول قرار دارد .بر این اساس
میزان تسهیالت توسط شبکه بانکی استان تهران
پرداخت شــده به طوری که  ۶۴.۹درصد مجموع
تســهیالت پرداختی توسط شــبکه بانکی کشور

مربوط به استان تهران و  ۳۵.۱درصد باقیمانده به
سایر استانها تعلق داشــته است .بر اساس جداول
آماری بانک مرکزی ،بیشــترین مبلغ تســهیالت
در پایان بهــار  ۹۸مربوط به اســتان تهران با مبلغ
 ۱۰هزار و  ۱۵۷هزار میلیارد ریال تعلق داشــته که
معادل حدود  ۶۴.۹درصد کل مانده تسهیالت است.
استانهای اصفهان با  ۵۷۱هزار میلیارد ریال در رده
دوم و خراسان رضوی با  ۴۷۹هزار میلیارد ریال در
رده سومین استان برخوردار از تسهیالت بانکی قرار

دارند .در ردههای بعدی استانهای فارس با ۴۰۳
هزار میلیارد ریال ،مازندران بــا  ۳۵۰هزار میلیارد
ریال و آذربایجان شرقی با  ۳۱۸هزار میلیارد ریال
جای گرفتهاند.
کمتریــن میزان مانده تســهیالت نیز به اســتان
کهگیلویه و بویراحمد با مبلغ  ۵۳هزار میلیار ریال
تعلق داشته است.
گشــت و گذار در بخش های دیگر آمــاری بانک
مرکزی نشان میدهد که ســهم عمده تسهیالت
پرداختی بانکهای تجاری در پایان خرداد به فروش
اقساطی و مشارکت مدنی اختصاص یافته است.
در بخــش بانکهای تخصصی و موسســات مالی
و اعتبــاری نیز  ۶۴هزار میلیارد تومان تســهیالت
برای قرض الحسنه و  ۳۳۷هزار میلیارد تومان نیز
برای مشارکت مدنی پرداخت شــده است .یکی از
علل کم شدن میزان تســهیالت بانکی نظارتهای
سختگیرانه تر بانک مرکزی بر شبکه بانکی است که
اجازه اضافه برداشت به بانکها نمیدهد.
بخش دیگــر اما به بــی رغبتی مردم بــه دریافت
تسهیالت به دلیل آینده ناعلوم بازار و ریسک باالی
اقتصادی مربط است .فارغ از تاثیر عوامل بر کاهش
تسهیالت دهی بانکها ،نسبت تسهیالت به سپرده
در یک سال اخیر  ۴درصد کاهش داشته که نشان
میدهد رشد ســپردهها با رشد تســهیالت دهی
متوازن نیســت و همچنان بانکها از رسالت اصلی
خود یعنی تامین ســرمایه به جای بنگاه داری دور
هستند.

افزایش  ۱۵درصدی تولید زیتون در استان اصفهان

سیستم الکترونیکی پایش پلهای اصفهان راهاندازی شد

کارشناس زیتون ســازمان جهاد کشاورزی اســتان اصفهان گفت :بهبود وضعیت بارندگی زمستانه در سال
گذشته و به تبع آن کاهش اثرات خشکسالی موجب افزایش  ۱۵درصدی میزان تولید زیتون در انواع مختلف
زرد و روغنی ،نسبت به سال قبل شده است .سعادت شــاهپوری ،اظهار کرد :سطح زیر کشت زیتون استان
اصفهان ،یک هزار هکتار و در پانزده شهرستان پراکنده شده است .شهرستانهای مرکزی ،شرق و شمال استان
بیشترین سطح زیر کشــت زیتون را به خود اختصاص دادهاند که از جمله آنها میتوان به اصفهان ،کاشان،
نجفآباد ،اردستان ،خور و بیابانک و فالورجان اشاره کرد .وی افزود :پیش بینی میکنیم امسال بیش از ۹۵۰
تن محصول زیتون از تمام اراضی تحت کشت این محصول در استان اصفهان برداشت شود .شاهپوری ادامه
داد :بیش از  ۷۰درصد از ظرفیت تولید  ۹۵۰تنی زیتون استان اصفهان به بخش کنسروسازی تعلق میگیرد
و  ۳۰درصد باقی مانده استان برای روغن گیری استفاده میشود.

رییس اداره نگهداری ابنیه فنی راههای استان اصفهان از راه اندازی سیستم الکترونیکی پایش و بازدید دورهای
پلهای استان اصفهان خبر داد .آرمین حمیدی اظهار داشت :این نقش موثر و مخارج سنگین اجرای انواع ابنیه
فنی راه ،اهمیت نگهداری دقیق این سازهها را در برابر تردد ،شرایط جوی و سایر مخاطرات دو چندان میکند.
وی با اشاره به اینکه این سیستم قابلیت محاسبه درجه آسیب سازهای و بهرهبرداری از پل را دارد ،اظهار داشت:
این سامانه بر اساس آسیبهای ثبت شده ،توانایی تشخیص وضعیت پل در قالب درجه بندی خوب ،کلی خوب،
احتیاطی ،بحرانی ،فوق بحرانی و وخیم را داراست و بر اساس شرایط آسیب به پل ،توانایی توصیه راهکارهای
نگهداری در قالب اقدامات کوتاه مدت ،میان مدت و بلند مدت را دارد .حمیدی تصریح کرد :همچنین با توجه به
آسیبهای ثبت شده ،در صورت لزوم پیشنهادات الزم به منظور ایمن سازی ،مرمت و تعمیرات ،مسدود و خارج
از بهره برداری کردن و در بدترین حالت تخریب پل را ارائه میکند.

نمایشگاه

خبرگزاری رویترز مدعی شــد مشکل در پرداخت
پول واردات غالت باعث شده اســت که بیش 20
کشــتی حامل حــدود یک میلیون غالت پشــت
بنادر ایــران منتظر تحویل بار باشــند .منابع آگاه
اعالم کردند :مشــکل در نحوه پرداخت پول ناشی
از تحریمها باعث شده است که این کشتیها برای
تخلیه بار خود در بنادر ایران با مشکل مواجه باشند.
تحریمها باعث شده است که شرکتهایی نظیر بانج
و  COFCOچیــن با تاخیــر در دریافت پول خود
مواجه شده و روزانه  15هزار دالر هزینه بیشتری را
به دلیل محدودیت در روند پرداخت متحمل شوند.
به گفته  6منبع آگاه ایرانی و خارجی ،این کشتیها
حدود یک ماه اســت که در نزدیکی بندر امام (ره)
و بندرعباس متوقف شــدهاند ،بار این کشــتیها
شامل دانههای روغنی و ذرت است که از کشورهای
آمریکای جنوبی حمل شــدهاند .یــک منبع آگاه
اروپایی گفت :هیچ محدودیتی برای فروش کاالهای
انســانی به ایران وجود ندارد؛ اما مشــکل در انجام
پرداخت است.

صنعت ساختمان کشور دچار عقب ماندگی است

آغاز نمایشگاه صنعت
ساختمان اصفهان
از  18مهر

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان در جمع اصحاب رسانه اظهار کرد :بیست و دومین دوره
نمایشگاه تخصصی جامع صنعت ساختمان در مکان فعلی برگزاری نمایشگاههای استان از  18تا  21مهرماه 1398
از ساعت  16تا  22برگزار خواهد شد ،پتانسیل استان اصفهان در حوزه صنعت ساختمان و فناوریهای نو بسیار
باالست و چارهای نداریم به جز اینکه به سمت فناوریهای نوین حرکت کنیم.
غالمحسین عسگری همچنین افزود :االن مصالح ساختمانی سنتی تقریبا رو به اتمام است و اگر از معادن شن و
ماسه شرق اصفهان بازدید شود ،میبینید چه فاجعهای در مصرف مصالح اتفاق میافتد.در بحث کورههای آجر
هم انرژی زیادی مصرف میشود و مصالح تولید شده نیز آنچنان کارایی ندارند.

دریچه

برنامه روسیه برای دادن
وامهای سنگین به ایران
هند و ترکیه
یک روزنامه روســی گــزارش داد بــا توجه به
جزییات بودجه این کشور برای سالهای 2020
تا  2022مسکو قصد دارد به ایران ،ترکیه و هند
وامهای قابل توجهی پرداخت کند .این اطالعات
نشان میدهد که دولت روســیه طی سه سال
آینده بیش از یک تریلیون روبل به کشــورهای
مختلف جهان وام خواهد داد .بر اساس اطالعات
وزارت اقتصاد روسیه ،کشــورها قرار است این
وام را به ازای خرید کاالهای روسی و همچنین
تکمیل پروژههای مشترک از این کشور دریافت
کنند .کارشناسان میگویند ،بخش قابل توجهی
از این وامها به ســاخت و تکمیــل نیروگاهها و
زیرساختهای هستهای در ایران ،ترکیه و هند
اختصاص خواهد یافت کــه تمام این پروژهها با
مشارکت شرکتهای روس انجام می شود .در
ماه سپتامبر سرگیاســتورچاک ،معاون وزارت
اقتصاد روســیه اعالم کرد که کشورهای جهان
 35میلیارد دالر به روســیه بدهکار هستند که
طی سه سال آینده یک ششم این بدهی معادل 6
میلیارد دالر به این کشور بازپرداخت خواهد شد.
بالروس و ونزوئال از جمله بزرگترین بدهکاران
به روسیه هستند که به ترتیب  7/5میلیارد دالر
و  3/5میلیارد دالر به مسکو بدهکار هستند.

توقف تولید جنرال موتورز
آمریکا به دلیل اعتصاب
کارگران
اعتصاب کارگران شرکت خودروسازی جنرال
موتــورز آمریــکا ،کارخانههای این شــرکت
آمریکایی را به تعطیلی کشانده و صد میلیون
دالر در روز برای این شرکت هزینه داشته است.
بهره وری نیروی کار آمریکا در شرکت جنرال
موتورز از زمــان بیرون آمدن این شــرکت از
ورشکستگی سال  2009حتی با وجود باال رفتن
سود این شرکت برای هر کارمند کاهش یافته
است .این روند کاهش بهرهوری به برخی دالیل
ریشه اعتصاب اتحادیه کارگران با نام «کارگران
متحد اتومبیل سازی» این خودروسازی اشاره
دارد که کارخانههای این شرکت آمریکا را 10
روز است بسته و صد میلیون دالر در روز برای
این شــرکت هزینه داشته اســت .خودروساز
شماره یک آمریکا قصد دارد بهرهوری خود را
برای جبران فشار مالی ناشی از کند شدن رشد
اقتصاد جهان و سرمایهگذاری در خودروهای
الکتریکی تقویت کنــد .تمرکز کارگران متحد
اتومبیل ســازی یا  UAWبر افزایش ســهم
کارگران از سود و کاهش فاصله دستمزد بین
کارمندان تمام وقت و پاره وقت در کارخانههای
جنرال موتورز است.

بازار

پشت گردنی صندلی خودرو
24,000
تومان

پشت گردنی صندلی خودرو
شیکدو مدل CPL15

معاون خرید ذوب آهن اصفهان مطرح کرد:

آغوش باز ذوب آهن اصفهان برای خرید نقدی سنگ آهن از معادن کوچک
در پی تصمیم دولت برای مبارزه با خام فروشی در حوزه صنایع
معدنی و وضع عوارض  25درصدی بر صادرات سنگ آهن ،شرکت
ذوب آهن اصفهان ضمــن قدردانی از این اقــدام دولت ،اعالم
آمادگی کرد که جهت حمایت از معادن کشــور ،حاضر به خرید
سنگ آهن به صورت نقدی اســت که اقدامی اثر گذار به ویژه در
حمایت از معادن کوچک محسوب میشود.
محمدجعفر صالحی ،معاون خرید ذوب آهــن اصفهان در این
زمینه اعالم کرد :سنگ آهن مورد مصرف ذوب آهن باید عیاری با
 FEباالتر از  60داشته باشد که با توجه به شرایط کنونی و کمبود
سنگ آهن ،در حال حاضر به ناچار سنگ آهن با  FEباالتر از ۵۸
نیز در این شرکت استفاده میشود .بنابراین ذوب آهن اصفهان
آمادگی دارد سنگ آهن (مگنتیت و هماتیت) را به صورت نقدی
و با هر تناژی از هر نقطهای از کشور با  FEباالی  ،۵۸گوگرد کمتر
از دو دهم ،فسفر کمتر از دو هزارم وســیلیس  ۶خریداری کند.

معادنی که تمایل به فروش ســنگ آهن به این شــرکت داشته
باشــند ،میتوانند با مدیریت خرید مواد اولیــه و انرژی ،تماس
حاصل کنند .وی افزود :این شرکت با توجه به برنامه تولید امسال

خود که  3میلیون تن اســت ،به اضافه ذخیره احتیاطی 6 ،و نیم
میلیون تن سنگ آهن نیاز دارد .باتوجه به اینکه ذوب آهن از شیوه
کوره بلند استفاده میکند الزاما باید از سنگ آهن دانه بندی به
اضافه آگلومره اســتفاده کند و برای غنی سازی عیار سنگ آهن
دانه بندی از کنسانتره و نرمه گندله استفاده میشود .صالحی به
عدم بهره گیری ذوب آهن اصفهان از یارانه انرژی در مقایســه با
سایر شرکتهای فوالدی اشاره کرد و گفت :این شرکت با توجه به
اینکه از روش کوره بلند استفاده میکند ،تنها به میزان  25درصد
از یارانه انرژی برخوردار است.
در روش کوره بلند انرژی حاصل از زغال سنگ با تبدیل به کک
متالورژی باعث احیا و ذوب ســنگ آهن میشود که در مقایسه
با ســایر روشهای تولید فوالد که از حاملهــای انرژی ارزان و
یارانهای بهره میگیرند ،گرانتر است و سهم هزینه انرژی در این
روش در کشور ما باالتر است.

24,000
تومان

پشت گردنی صندلی خودرو
شیکدو مدل CPL02

24,000
تومان

پشت گردنی صندلی خودرو
شیکدو مدل CPL16
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مفاد آراء
 7/154آگهی موضوع ماده  3قانون تعيين تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی و ماده  13آئين نامه اجرائي آن
برابر آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وســاختمانهای
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شــهرضا تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان
محرز گردیده است  ،لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور
اطالع عموم در دو نوبت به فاصله  15روز در روزنامه های نســل فردا وزاینده رود چاپ
اصفهان آگهی می شود و در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان
اعتراضی دارند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی نسبت به بند(الف) به مدت  2ماه و
نســبت به بند(ب) به مدت یک ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به
مرجع قضایی تقدیم نمایند و گواهی طرح دعوا را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا ارائه
نمایند ، .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد
بند الف)
بخش يك ثبتي شهرضا
يكم  :شماره هاي فرعي از  -1اصلي ابنيه
 -1رای شماره  – 98 / 03 / 01 – 139860302008002014زهراباباربیع فرزند محمد
ششدانگ یک باب خانه به استثناء بهاء ثمنیه اعیانی مجزی شده از پالک  933فرعي به
مساحت دویست وبيست و دومتروهفتادودو صدم متر مربع
 -2رای شــماره  – 98 / 05 / 07 – 139860302008003639فرشته براهیمی فرزند
مسیح اله نسبت به دوسهم وسی وچهار – یکصدم سهم مشاع از هفت سهم ویک – چهارم
سهم ششدانگ یک باب مغازه باطبقات تحتانی وفوقانی آن مجزی شده از پالک 2067
فرعي به مساحت شصت وپنج متروسی و شش صدم متر مربع
 -3رای شماره  – 98 / 05 / 07 – 139860302008003642علی اصغر براهیمی فرزند
عباسعلی نسبت به چهارسهم ونودویک – یکصدم سهم مشاع از هفت سهم ویک – چهارم
سهم ششدانگ یک باب مغازه باطبقات تحتانی وفوقانی آن مجزی شده از پالک 2067
فرعي به مساحت شصت وپنج متروسی و شش صدم متر مربع
 -4رای شــماره  – 98 / 05 / 07 – 139860302008003643غالمرضا شیرانی زاده
فرزند مصطفی ششدانگ یک باب مغازه باطبقات تحتانی وفوقانی آن مجزی شده از پالک
 2067فرعي به مساحت شصت وهشت متروهفتادو پنج صدم متر مربع
 -5رای شــماره  – 98 / 06 / 14 – 139860302008004373فرشــته آقاسی فرزند
محمدششــدانگ باب مغازه مجزی شــده از پالک  3412 .2فرعي که به شماره 8133
فرعی تبدیل شده به مساحت پانزده متروهشــتادوهفت صدم مترمربع درازاء بیست حبه
وهفتادصدم حبه مشاع ازهفتادودوحبه ششدانگ که میزان هشت حبه وده صدم حبه مشاع
آن انتقال عادی ازطرف محمدحسین نظریت ومیزان دوازده حبه وشصت صدم حبه مشاع
آن انتقال عادی ازطرف شهنازسبزواری
 -6رای شــماره  – 98 / 05 / 12 – 139860302008003716اشرف وقار فرزند فتح
اله ششدانگ باب خانه مجزی شــده از پالک  3481فرعي به مساحت دویست وبیست
وچهارمتر مربع
 -7رای شــماره  – 98 / 05 / 01 – 139860302008003529پروانه طاهری فرزند
حبیب اله ششدانگ یک باب خانه دوطبقه نیمه تمام مجزی شده ازپالك  4076فرعي به
مساحت شصت وشش مترونود صدم متر مربع
دوم  :شماره های فرعی از  -2اصلی مزرعه فضل آباد
 -8رای شــماره  – 97 / 04 / 28 – 139760302008002351سید علی رضا بطحائی
فرزند سیدجعفر ششــدانگ يك باب خانه مجزی شــده از پالک  51فرعي که به شماره
 14599فرعی تبدیل شده به مساحت یکصدوبیست وشش مترو نود و دو صدم متر مربع
 -9رای شماره  – 98 / 05 / 12 – 139860302008003720حبیب اله سلطانی فرزند
نصراله نسبت به پنج دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک  73فرعي
به مساحت دویست ونود متر وهشــتاد صدم متر مربع درازاء دویست وپنجاه و پنج سهم
وپنج – ششم سهم مشاع ازدوهزارسهم ششدانگ که میزان یکصدسهم مشاع آن انتقال
عادی مع الواسطه بالسویه ازطرف علیرضاپیروی شهرضاوسهیال رزی
 -10رای شماره  – 98 / 05 / 12 – 139860302008003721نصرت سلطانی بابوکانی
فرزند عباسعلی نسبت به یک دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک
 73فرعي به مساحت دویست ونود متر وهشــتاد صدم متر مربع درازاء پنجاه و یک سهم
ویک – ششم سهم مشاع ازدوهزارسهم ششدانگ که میزان بیست سهم مشاع آن انتقال
عادی مع الواسطه بالسویه ازطرف علیرضاپیروی شهرضاوسهیال رزی
 -11رای شماره  – 98 / 06 / 21 – 139860302008004561زینت خدادادی شهرضا
فرزند حســن ششــدانگ یک باب خانه مجزی شــده از پالک  258فرعي به مساحت
يكصدوبیست و هشت متروسی صدم متر مربع
 -12رای شماره  – 98 / 06 / 16 – 139860302008004392طاهره السادات میرحاج
محمدآبادی فرزند سید افضل ششــدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک های 260
فرعی که به شماره  13810فرعی تبدیل شده و  7876و  7879و  8611فرعی به مساحت
دویست و چهل وسه متروهشتادصدم متر مربع
 -13رای شــماره  – 98 / 05 / 13 – 139860302008003726میترابــال افکنــده
فرزند رمضانعلی ششدانگ یک باب خانه مجزی شــده از پالک  274فرعی به مساحت
یکصدوبیست و دومتر و شصت وپنج صدم متر مربع
 -14رای شــماره  – 98 / 05 / 13 – 139860302008003727محمدعلــی عدالت
فرزند مهدی به والیت پدرش ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک  274فرعي به
مساحت يكصدوبیست وپنج متروهفتادوهفت صدم متر مربع
 -15رای شــماره  – 98 / 05 / 13 – 139860302008003731فاطمه عدالت فرزند
مهدی به والیت پدرش ششــدانگ یک باب خانه مجزی شــده از پالک  274فرعي به
مساحت يكصدوچهل متر وپنج صدم متر مربع
 -16رای شــماره  – 98 / 06 / 20 – 139860302008004438مهــدی نباتی فرزند
فضل اله ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزی شده از پالک  436فرعي به مساحت
يكصدودومتروسه صدم مترمربع
 -17رای شــماره  – 98 / 06 / 17 – 139860302008004436زینب افشک فرزند
غالمعلی نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه سه طبقه مجزی شده از
پالک  476فرعي به مساحت يكصدوهشت متروسی ودو صدم مترمربع
 -18رای شــماره  – 98 / 06 / 17 – 139860302008004437شهربانو قاسمی فرند
حسین نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه سه طبقه مجزی شده از پالک
 476فرعي به مساحت يكصدوهشت متروسی ودو صدم مترمربع
 -19رای شماره  – 98 / 05 / 09 – 139860302008003693زهرا امرآبادی اصفهانی
فرزند عبدالرسول ششــدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک  744فرعي به مساحت
يكصدوده متروشصت ویک صدم مترمربع
 -20رای شماره  – 94 / 10 / 21 – 139460302008010050ورای اصالحی شماره
 - 98 / 06 / 25 – 139860302008004847روح اله آقائی فرزند علی اکبر نسبت به سه
دانگ مشاع ازششدانگ قســمتی ازیک باب خانه مجزی شده از پالک  753 .4فرعي به
مساحت شصت ونه متروهفتادوپنج صدم مترمربع که به انضمام قسمتی ازپالک 753 .3
فرعی جمع ًا تشکیل یک باب خانه راداده است
 -21رای شماره  – 94 / 10 / 21 – 139460302008010055ورای اصالحی شماره
 - 98 / 06 / 25 – 139860302008004848پریساسرحدی فرزند قدرت اله نسبت به
سه دانگ مشاع ازششدانگ قسمتی ازیک باب خانه مجزی شده از پالک  753 .4فرعي به
مساحت شصت ونه متروهفتادوپنج صدم مترمربع که به انضمام قسمتی ازپالک 753 .3
فرعی جمع ًا تشکیل یک باب خانه راداده است
 -22رای شــماره  – 98 / 06 / 20 – 139860302008004490محمدرضا کاشــی
فرزند محمدعلی ششــدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزی شــده از پالک های 825
فرعي که به شــماره  13542فرعی تبدیل شــده و  10152و  10232فرعی به مساحت
یکصدوچهارمترونودوچهارصدم مترمربع
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 -23رای شماره  – 98 / 06 / 23 – 139860302008004621مهدی غالم الدین فرزند
سیف اله نسبت به چهاردانگ مشاع از ششــدانگ قسمتی ازیک باب خانه مجزی شده از
پالک های  909فرعي باقیمانده و  9341و  9343فرعی به مساحت هفتاد و دومترمربع که
به انضمام قسمتی ازپالک  908فرعی جمع ًا تشکیل یک باب خانه راداده است
 -24رای شــماره  – 98 / 06 / 23 – 139860302008004624محبوبه دهقان فرزند
محمدعلی نسبت به دو دانگ مشاع از ششــدانگ قسمتی ازیک باب خانه مجزی شده از
پالک های  909فرعي باقیمانده و  9341و  9343فرعی به مساحت هفتاد و دومترمربع که
به انضمام قسمتی ازپالک  908فرعی جمع ًا تشکیل یک باب خانه راداده است
 -25رای شــماره  – 98 / 07 / 06 – 139860302008005064ابوالفضل ســمیعی
فرزند عبدالحسین ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک  985فرعي به مساحت
يكصدوسی و پنج متروچهل وپنج صدم متر مربع
 -26رای شــماره  – 98 / 05 / 09 – 139860302008003681حمیدرضائــی فرزند
هوشنگ ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزی شده از پالک  986فرعي به مساحت
يكصدوبیست و هفت متروده صدم متر مربع درازاء تمامت یک سهم مشاع ازهجده سهم
ششدانگ انتقال عادی ازطرف غالمرضا دهقان
 -27رای شماره  – 98 / 05 / 09 – 139860302008003687عارفه کاویانی دستگردی
فرزند فریبرز ششــدانگ یک باب خانه مجزی شــده از پالک  999فرعي به مســاحت
يكصدوسی ونه متروهفتادویک صدم مترمربع
 -28رای شــماره  – 98 / 06 / 12 – 139860302008004335وحیدرحمتــی فرزند
مرتضی نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزی شده از
پالک  1068فرعي به مساحت يكصدوهشتادوسه متروچهل صدم مترمربع
 -29رای شماره  – 98 / 06 / 12 – 139860302008004336فرشته گیوی فرزند فضل
اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزی شده از پالک
 1068فرعي به مساحت يكصدوهشتادوسه متروچهل صدم مترمربع
 -30رای شــماره  – 98 / 06 / 11 – 139860302008004302فهیمه دانائی فرزند
مهرداد نسبت به یک دانگ ونیم مشاع از ششدانگ يك باب خانه دوطبقه نیمه تمام مجزی
شده از پالک های  1142و  8498فرعي به مساحت دویست وچهل وشش متروپنجاه و
پنج صدم مترمربع
 -31رای شــماره  – 98 / 06 / 11 – 139860302008004303مســعودکافی فرزند
حیدرعلی نسبت به یک دانگ ونیم مشاع از ششــدانگ يك باب خانه دوطبقه نیمه تمام
مجزی شــده از پالک های  1142و  8498فرعي به مســاحت دویســت وچهل وشش
متروپنجاه و پنج صدم مترمربع
 -32رای شماره  – 98 / 06 / 11 – 139860302008004304مهدیه پورشریف فرزند
علی محمد نســبت به یک دانگ ونیم مشاع از ششــدانگ يك باب خانه دوطبقه نیمه
تمام مجزی شده از پالک های  1142و  8498فرعي به مساحت دویست وچهل وشش
متروپنجاه و پنج صدم مترمربع
 -33رای شــماره  – 98 / 06 / 11 – 139860302008004305مصطفی کافی فرزند
حیدرعلی نسبت به یک دانگ ونیم مشاع از ششــدانگ يك باب خانه دوطبقه نیمه تمام
مجزی شــده از پالک های  1142و  8498فرعي به مســاحت دویســت وچهل وشش
متروپنجاه و پنج صدم مترمربع
 -34رای شــماره  – 98 / 06 / 14 – 139860302008004389محمود پازشگرفرزند
حسینعلی نسبت به ســه دانگ مشاع ازششــدانگ يك باب خانه دوطبقه مجزی شده از
پالک  1149فرعي به مساحت يكصدوسي و چهارمترمربع درازاء شصت وهفت سهم مشاع
ازدوهزارویکصدوشصت وسه سهم وبیست صدم سهم ششدانگ انتقال عادي سهم االرث
ازطرف فاطمه صغری قانع احدی ازورثه سیف اله قانع واقلیمانقوی شهرضا
 -35رای شــماره  – 98 / 06 / 14 – 139860302008004390مهدیه نصیری فرزند
جمشید نسبت به سه دانگ مشاع ازششدانگ يك باب خانه دوطبقه مجزی شده از پالک
 1149فرعي به مساحت يكصدوســي و چهارمترمربع درازاء شصت وهفت سهم مشاع
ازدوهزارویکصدوشصت وسه سهم وبیست صدم سهم ششدانگ انتقال عادي مع الواسطه
سهم االرث ازطرف فاطمه صغری قانع احدی ازورثه سیف اله قانع واقلیمانقوی شهرضا
 -36رای شــماره  – 98 / 06 / 17 – 139860302008004428سیدمحمدعلی صالح
فرزند سیدمهدی ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزی شده از پالک  1160فرعي به
مساحت دويست و چهل وچهارمتروهشتادویک صدم متر مربع
 -37رای شــماره  – 98 / 06 / 21 – 139860302008004558علــی یعقوبی فرزند
اسمعیل نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دوطبقه مجزی شده از پالک
 1198فرعي به مساحت یکصدوهجده مترونودوچهار صدم متر مربع
 -38رای شــماره  – 98 / 06 / 21 – 139860302008004559سعید یعقوبی فرزند
اسماعیل نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دوطبقه مجزی شده از پالک
 1198فرعي به مساحت یکصدوهجده مترونودوچهار صدم متر مربع
 -39رای شــماره  – 98 / 06 / 20 – 139860302008004491حسن برزوکی فرزند
حسینعلی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 1292
فرعي به مساحت یکصدوپنجاه ویک متروشصت وپنج صدم متر مربع
 -40رای شــماره  – 98 / 06 / 20 – 139860302008004492مریم خیرمند فرزند
منصور نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 1292
فرعي به مساحت یکصدوپنجاه ویک متروشصت وپنج صدم متر مربع
 -41رای شــماره  – 98 / 05 / 08 – 139860302008003666فروغ زعفرانی فرزند
عباس ششدانگ قسمتی ازيك باب خانه مجزی شده از پالک  1294فرعي به مساحت
یکصدوشصت وهشت متروهفتادوپنج صدم مترمربع که به انضمام قسمتی ازپالک 1290
فرعی جمع ًا تشکیل یک باب خانه راداده است درازاء تمامت هشت حبه وهفتادصدم حبه
مشاع ازهفتادودوحبه ششدانگ انتقال عادي ازطرف محمدجعفراسحاقی
 -42رای شماره  – 98 / 06 / 31 – 139860302008004562صدیقه نصیری فرزند
هدایت اله ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک  1367فرعي به مساحت دویست
و سی وشش متروپنجاه صدم متر مربع
 -43رای شماره  – 98 / 07 / 02 – 139860302008004961عبدالرضاعطائی فرزند
شیرعلی ششدانگ یک باب انبار مجزی شــده از پالک  1378فرعي به مساحت بیست
وپنج مترونه صدم متر مربع
 -44رای شماره  – 98 / 06 / 20 – 139860302008004466محسن شایان بابوکانی
فرزند ولی اله ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزی شــده از پالک  1549فرعي به
مساحت دویست وبیست مترمربع
 -45رای شماره  – 98 / 06 / 20 – 139860302008004503اکبررضائی فرزند علیرضا
نسبت به سه دانگ مشاع به استثناء بهاء ثمنیه اعیانی از ششدانگ یک باب خانه مجزی
شده از پالک  1552فرعي به مساحت يكصدوبیست وچهارمتروپنجاه صدم مترمربع
 -46رای شــماره  – 98 / 06 / 20 – 139860302008004504ایمــان وکیلی فرزند
صادق نسبت به ســه دانگ مشــاع به اســتثناء بهاء ثمنیه اعیانی از ششدانگ یک باب
خانه مجزی شــده از پالک  1552فرعي به مساحت يكصدوبیســت وچهارمتروپنجاه
صدم مترمربع
 -47رای شماره  – 98 / 06 / 11 – 139860302008004312غالمرضایزدانی فرزند
نصراله نسبت به دودانگ مشاع به اســتثناء بهاء ثمنیه اعیانی یک دانگ وسی ودوهزار
وچهارصدویازده – نودوپنج هزاروهشــتصدونود و دوم دانگ مشــاع از ششدانگ يك
باب خانه مجزی شده از پالک  1582فرعي به مساحت دویست وسی ونه مترونود صدم
مترمربع درازاء تمامت چهل سهم مشاع به اســتثناء بهاء ثمنیه اعیانی سی سهم وچهل
وپنج – شصت ویکم سهم مشاع ازپنج هزارسهم ششدانگ انتقال عادي ازطرف آغا زهرا
سجادی
 -48رای شماره  – 98 / 06 / 11 – 139860302008004314صغری بیگم مدینه فرزند
سید ابراهیم نسبت به چهاردانگ مشاع به استثناء بهاء ثمنیه اعیانی دو دانگ وسی ودوهزار
وچهارصدویازده – چهارصدوهفتادونه هزاروچهل وششم دانگ مشاع از ششدانگ يك
باب خانه مجزی شده از پالک  1582فرعي به مساحت دویست وسی ونه مترونود صدم
مترمربع درازاء تمامت هشتادســهم مشاع به اســتثناء بهاء ثمنیه اعیانی چهل ونه سهم
وهفتادویک – یکصدوسی ویکم سهم مشاع ازپنج هزارسهم ششدانگ که میزان بیست

سهم مشاع به استثناء بهاء ثمنیه اعیانی نه سهم وهفتادویک – یکصدوسی و یک سهم
مشاع آن انتقال عادي ازطرف حسینعلی کریم ومیزان شصت سهم مشاع به استثنائ بهاء
ثمنیه اعیانی چهل سهم مشاع آن انتقال عادی ازطرف مرضیه کریم
 -49رای شماره  – 97 / 11 / 03 – 139760302008006496امیرکیوان سرائی فرزند
محمدرضا نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب انبار مجزی شده از پالک 1663
فرعي به مساحت دویست وهفت متروپنجاه وپنج صدم متر مربع
 -50رای شماره  – 97 / 11 / 03 – 139760302008006497ارغوان محمودی فرزند
محمدرضا نسبت به چهار دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب انبار مجزی شده از پالک
 1663فرعي به مساحت دویست وهفت متروپنجاه وپنج صدم متر مربع
 -51رای شــماره  – 98 / 06 / 14 – 139860302008004372حسن احمدی فرزند
محمدخان ششدانگ یک قطعه زمین محصورباســاختمان موجود درآن مجزی شده از
پالک  1717فرعي به مســاحت یکصدونودونه متروچهارده صدم مترمربع درازاء تمامت
یکصدونودونه – ششصدم حبه مشاع ازهفتادودوحبه ششدانگ انتقال عادی مع الواسطه
ازطرف یداله همت
 -52رای شماره  – 98 / 05 / 13 – 139860302008003738کرامت کیامرزی فرزند
علی اکبر ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک  1719فرعي به مساحت يكصدوپنج
متروهشتادوپنج صدم متر مربع
 -53رای شــماره  – 98 / 05 / 13 – 139860302008003724بتــول مندک فرزند
جمشــید ششــدانگ یک باب خانه مجزی شــده از پالک  2692فرعي به مســاحت
يكصدوپنجاه و دومتروچهل ونه صدم متر مربع
 -54رای شــماره  – 98 / 05 / 24 – 139860302008004022مهــدی مهرعلیان
فرزند سلیمان ششدانگ یک باب خانه مجزی شــده از پالک  2692فرعي به مساحت
يكصدوپنجاه ودومتروچهل ونه صدم متر مربع
 -55رای شــماره  – 97 / 11 / 30 – 139760302008007195حمیدرضا ماهر فرزند
مسیح اله ششدانگ:
الف) قســمتي ازیک باب مغازه وطبقات تحتانی وفوقانی آن مجزی شده از پالک 3024
فرعي به مساحت سیزده متروهشت صدم متر مربع كه به انضمام قسمتي ازپالك 7514
فرعي جمع ًا تشكيل يك باب مغازه وطبقات تحتانی وفوقانی آن راداده است
ب) قســمتي ازیک باب مغازه وطبقات تحتانی وفوقانی آن مجزی شده از پالک 7514
فرعي به مساحت هفتادوهفت متروهفتادوشــش صدم متر مربع كه به انضمام قسمتي
ازپالك  3024فرعي جمع ًا تشكيل يك باب مغازه وطبقات تحتانی وفوقانی آن راداده است
 -56رای شماره  – 98 / 06 / 12 – 139860302008004327سیدعلی موسوی فرزند
سید جواد ششدانگ یک باب مغازه مجزی شده از پالک  3192فرعي به مساحت بیست
وچهارمتر مربع
 -57رای شماره  – 98 / 05 / 09 – 139860302008003692احمداسفندیاری ده علی
فرزند اسفندیار ششدانگ یک باب خانه مجزی شــده از پالک  3766فرعي به مساحت
يكصدوهشتاد متر مربع
 -58رای شماره  – 98 / 06 / 12 – 139860302008004334شهین فرهادی فرزند
عطاء اله ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزی شده از پالک  3766فرعي به مساحت
سیصدوهشتادویک متروپنجاه وپنج صدم متر مربع
 -59رای شماره  – 98 / 05 / 24 – 139860302008004020محمدجوادفالح فرزند
ابراهیم ششدانگ یک باب مغازه نیمه تمام مجزی شده از پالک  4375فرعي به مساحت
هفتادوسه مترویازده صدم متر مربع
 -60رای شــماره  – 98 / 06 / 20 – 139860302008004493محمدعلی پورحاجی
حاجی دولو فرزند سروعلی ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک  4476فرعي به
مساحت یکصدوشصت وسه متروپنجاه وپنج صدم متر مربع
 -61رای شماره  – 98 / 05 / 15 – 139860302008003817عوض محمدی جانبازلو
فرزند غالمحسین ششــدانگ یک باب خانه به شــماره پالک  6868فرعي به مساحت
دویست ونه مترمربع درازاء ششدانگ انتقال عادی ازطرف عبدی محمداحمدی جوکانی
 -62رای شــماره  – 98 / 07 / 01 – 139860302008004935ابوالقاســم قــادری
فرزند علی اکبر نســبت به چهاردانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه مجزی شده از
پــاک هــای  8115و  17282و  17283و  17284فرعي به مســاحت يكصدوچهل و
چهارمتروهفتادوهشت صدم مترمربع
 -63رای شــماره  – 98 / 07 / 01 – 139860302008004936مریم کاجی شهرضا
نسبت به دو دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک های  8115و
 17282و  17283و  17284فرعي به مســاحت يكصدوچهل و چهارمتر وهفتادو هشت
صدم مترمربع
 -64رای شماره  – 98 / 02 / 17 – 139860302008001448محمدعلی مردانی فرزند
حسن ششدانگ یک باب انبار مجزی شده از پالک  12763فرعي به مساحت يكصدوسه
متروبیست صدم متر مربع
 -65رای شــماره  – 98 / 06 / 12 – 139860302008004332حسن مهرعلی فرزند
ال شماره
اسداله ششدانگ یک باب ساختمان مجزی شده از پالک  14848فرعي که قب ً
 5145فرعی بوده به مساحت دویست وچهل متروده صدم متر مربع درازاء تمامت دویست
وچهل سهم وده صدم سهم مشاع ازبیســت ودوهزاروهفتصدوهشت سهم وپنجاه صدم
سهم ششدانگ انتقال عادی ازطرف امیرمیرزائی
سوم :شماره های فرعی از  -3اصلی مزرعه موغان
 -66رای شــماره  – 98 / 05 / 27 – 139860302008004103لیال قاســمی فرزند
منصورنسبت به سه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب انبارمجزی شده از پالک  369فرعی
به مساحت دویست و پنجاه ویک مترمربع
 -67رای شماره  – 98 / 05 / 27 – 139860302008004104مصطفی صبوری فرزند
ابوالقاسم نسبت به سه دانگ مشاع ازششــدانگ یک باب انبارمجزی شده از پالک 369
فرعی به مساحت دویست و پنجاه ویک مترمربع
 -68رای شماره  – 98 / 06 / 21 – 139860302008004574احمدرضاقبادی فرزند
حبیب اله ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزی شده از پالک  438فرعی به مساحت
يكصدوچهل ونه متروهفتاد صدم مترمربع
 -69رای شماره  – 92 / 09 / 13 – 139260302008004606نرجس شریفانی فرزند
غالمعلي نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 441
فرعی به مساحت يكصدونوزده مترمربع
 -70رای شماره  – 98 / 06 / 20 – 139860302008004483محمدکمانی فرزند فضل
اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک  476فرعی
به مساحت يكصدمتروشصت وهشت صدم مترمربع
-71رای شماره  – 98 / 06 / 20 – 139860302008004484فاطمه ناظری گهکانی
فرزند غالمعلی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک
 476فرعی به مساحت يكصدمتروشصت وهشت صدم مترمربع
 -72رای شماره  – 98 / 06 / 09 – 139860302008004291مسعود برهان شهرضا
فرزند علی اکبر ششــدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزی شده از پالک  787فرعی به
مساحت يكصدوپنجاه وشش مترونودوپنج صدم مترمربع
 -73رای شــماره  – 98 / 06 / 20 – 139860302008004505مجیدیزدخواســتی
فرزند اکبرششدانگ:
الف) قســمتي از يك باب خانه نیمه تمام مجزی شــده از پالک  790فرعي به مساحت
نودوچهارمتروهفتادصدم مترمربع كه به انضمام قسمتي ازپالك  791فرعی جمع ًا تشكيل
يك باب خانه نیمه تمام راداده است
ب) قســمتي از يك باب خانه نیمه تمام مجزی شــده از پالک  791فرعي به مساحت
یکصدوپنجاه ودومتروهفتادوپنج صدم مترمربع كه به انضمام قسمتي ازپالك  790فرعی
جمع ًا تشكيل يك باب خانه نیمه تمام راداده است
 -74رای شــماره  – 98 / 06 / 12 – 139860302008004337ولــی الــه
دهقان ضاد شــهرضا فرزند اســماعیل نسبت به ســه دانگ مشــاع از ششدانگ یک
باب خانه مجزی شــده از پــاک  810فرعي بــه مســاحت يكصدونودودومتروچهل
صدم مترمربع
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 -75رای شماره  – 98 / 06 / 12 – 139860302008004338شهال دهقان ضاد شهرضا
فرزند خلیل نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 810
فرعي به مساحت يكصدونودودومتروچهل صدم مترمربع
 -76رای شماره  – 98 / 05 / 08 – 139860302008003669عبدالجواد سلطانپور فرزند
یداله ششدانگ یک قطعه زمین باساختمان موجوددرآن مجزی شده از پالک  910فرعی
به مساحت پنجاه وشش متروهفتادوسه صدم مترمربع درازاء تمامت پانصدونودوچهار –
یکهزارم سهم مشاع ازهجده سهم ششدانگ ازقسمت مجهولی آن
 -77رای شماره  – 98 / 06 / 20 – 139860302008004488مرتضی دهقانپورشهرضا
فرزند محمدعلی ششدانگ یک باب خانه مجزی شــده از پالک  943فرعي به مساحت
یکصدمترمربع
 -78رای شــماره  – 98 / 06 / 09 – 139860302008004292جوادجاوری شهرضا
فرزند علیرضا ششدانگ یک باب مغازه باساختمان فوقانی آن مجزی شده از پالک 1126
فرعي به مساحت چهل وسه مترمربع
 -79رای شماره  – 97 / 05 / 17 – 139760302008002810کرمعلی جاوری فرزند
براتعلی نسبت به چهل وپنج حبه مشاع از هفتادودوحبه ششدانگ یک باب خانه مجزی
شده از پالک  1181فرعي به مساحت يكصدوسی وهشت متروهشتاد صدم متر مربع
 -80رای شــماره  – 97 / 05 / 17 – 139760302008002811نیــره جاوری فرزند
کرمعلی نسبت به بیست وهفت حبه مشاع از هفتادودوحبه ششدانگ یک باب خانه مجزی
شده از پالک  1181فرعي به مساحت يكصدوسی وهشت متروهشتاد صدم متر مربع
 -81رای شماره  – 98 / 02 / 03 – 139860302008000914عبداله کاظم زاد فرزند
بهرام ششدانگ یک باب خانه مجزی شــده از پالک  1253فرعي به مساحت دویست
وچهارده متروسی و سه صدم مترمربع
 -82رای شــماره  – 98 / 06 / 21 – 139860302008004575طاهــره زراونــدی
فرزند محمد ششــدانگ یک باب خانه مجزی شــده از پالک  1290فرعي به مساحت
نودودومتروشصت صدم مترمربع
 -83رای شــماره  – 98 / 05 / 26 – 139860302008004081محمدحسین ندیمی
فرزند جمشید نسبت به پنج دانگ ونیم مشــاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از
پالک  1306فرعي به مساحت هفتادمتروهفتادوهفت صدم مترمربع
 -84رای شــماره  – 98 / 05 / 26 – 139860302008004082ایــران امیری فرزند
غالمرضا نسبت به نیم دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 1306
فرعي به مساحت هفتادمتروهفتادوهفت صدم مترمربع
 -85رای شــماره  – 98 / 05 / 28 – 139860302008004127مجید یزدخواســتی
فرزند اکبر ششــدانگ يك باب خانه نیمه تمام مجزی شــده از پالک  4951فرعي به
مســاحت چهارصدودوازده متروهفتاد صدم مترمربع درازاء هفتصدوســی ونه ســهم و
سه – پنجم سهم مشاع از یک هزارونهصدوهفتادســهم ودو  -یازدهم سهم ششدانگ
که میزان یکصدوشــصت وسه سهم ودو – پنجم سهم مشــاع آن انتقال عادي ازطرف
غالمرضارحمتی شهرضا ومیزان یکصدوبیست وچهارسهم وهفت – دهم سهم مشاع آن
انتقال عادی ازطرف عزت میرپوریان ومیزان دویست وبیست ویک سهم وهفده – بیست
و پنجم سهم مشاع آن انتقال عادی ازطرف حسام میرپوریان
چهارم  :شماره فرعی از  -5اصلی مزرعه اسفه ساالر
 -86رای شماره  – 98 / 06 / 12 – 139860302008004333ساسان محمدی فرزند
محب علي ششدانگ یک باب خانه دوطبقه مجزی شده از پالک  175فرعی به مساحت
یکصدوهشتادمتروهفده صدم مترمربع
پنجم :شماره فرعی از  -21اصلی مزرعه رشکنه
 -87رای شــماره  – 94 / 09 / 28 – 139460302008009345کمال یوسفیان فرزند
حیدرعلی نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 133
فرعی که به شــماره  2491فرعی تبدیل شده به مساحت دویســت وهفتادوپنج متروده
صدم مترمربع
 -88رای شــماره  – 94 / 09 / 28 – 139460302008009346اقدس آقاخانی فرزند
حسن نسبت به یک دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 133
فرعی که به شــماره  2491فرعی تبدیل شده به مساحت دویســت وهفتادوپنج متروده
صدم مترمربع
 -89رای شــماره  – 94 / 09 / 28 – 139460302008009349حیدرعلی یوســفیان
فرزند یوسف نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک
 133فرعی که به شماره  2491فرعی تبدیل شده به مساحت دویست وهفتادوپنج متروده
صدم مترمربع
 -90رای شــماره  – 98 / 06 / 24 – 139860302008004793آیت اله امیری فرزند
عباس ششــدانگ یک باب خانه مجزی شــده از پالک  152فرعی به مساحت دویست
وهشت متروهشتاد صدم مترمربع
 -91رای شــماره  – 98 / 06 / 23 – 139860302008004625محمد صدری فرزند
عبدالجواد نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ دو باب مغازه باطبقات تحتانی وفوقانی
مجزی شده از پالک  455فرعی به مســاحت یکصدوچهل وهشت متروهفتادوسه صدم
مترمربع
 -92رای شماره  – 98 / 06 / 23 – 139860302008004626سیدقدراله موسوی فرزند
سیدمحمد نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ دو باب مغازه باطبقات تحتانی وفوقانی
مجزی شده از پالک  455فرعی به مســاحت یکصدوچهل وهشت متروهفتادوسه صدم
مترمربع
 -93رای شــماره  – 98 / 06 / 21 – 139860302008004563حبیب اله بنائی فرزند
امراله ششــدانگ یک باب مغازه مجزی شــده از پالک  577فرعی به مساحت بیست
وچهارمتروچهل وپنج صدم مترمربع
 -94رای شــماره  – 98 / 05 / 22 – 139860302008003985پرویــن حقیقی پوده
فرزند نعمت اله ششــدانگ یک باب مغازه باســاختمانهای تحتانی وفوقانی احداثی آن
مجزی شــده از پالک  629فرعی که به شــماره  2507فرعی تبدیل شــده به مساحت
هفتاد مترمربع
 -95رای شماره  – 98 / 06 / 21 – 139860302008004560سیدغالمرضا حسینی
اردلی فرزند سیدعنایت اله ششدانگ یک باب مغازه باطبقات تحتانی وفوقانی آن مجزی
شده از پالک  629فرعی که به شماره  2507فرعی تبدیل شده به مساحت چهل و هشت
متروبیست وهفت صدم مترمربع
ششم :شماره هاي فرعی از  -23اصلی مزرعه سودآباد
 -96رای شماره  – 98 / 05 / 05 – 139860302008003589حسنعلی راستگو فرزند
قربانعلی نسبت به چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 88 .2
فرعی که به شــماره  2520فرعی تبدیل شده به مساحت سیصدمتروبیست و شش صدم
مترمربع درازاء یک هزاروپانصدوسی وهشت ویکصدونوزده – یکصدوپنجاهم سهم مشاع
ازدوهزاروهشتصدوشصت سهم ونوزده صدم سهم ششــدانگ که میزان شصت وشش
سهم ودو – سوم سهم مشاع آن انتقال عادی مع الواســطه ازطرف سیدصادق موسوی
ومیزان هفتادسهم مشــاع آن انتقال عادی مع الواســطه ازطرف ربابه موسوی ومیزان
یکصدوچهل وچهارسهم مشــاع آن انتقال عادی مع الواســطه ازطرف ابراهیم موسوی
ومیزان یکصدوپنجاه وسه سهم ویک – سوم سهم مشــاع آن انتقال عادی مع الواسطه
ازطرف سیدمهدی اسدی ومیزان یکصدوپنجاه وسه سهم ویک – سوم سهم مشاع آن
انتقال عادی مع الواسطه ازطرف بلقیس صمدی موســی آبادی ومیزان یکصدوسی سه
سهم ونودوچهار –دویست وبیست وپنجم سهم مشاع آن انتقال عادی مع الواسطه ازطرف
شهالجعفرپور ومیزان شــصت وشش سهم وســیصدونوزده – چهارصدوپنجاهم سهم
مشاع آن انتقال عادی مع الواسطه ازطرف سیدامین اولیائی ومیزان یکصدوشصت وشش
سهم و دو – سوم سهم مشاع آن انتقال عادی مع الواسطه ازطرف حبیب اله وقار ومیزان
یکصدوسی وسه ســهم ویک – سوم سهم مشــاع آن انتقال عادی مع الواسطه ازطرف
رمضانعلی کفاش ومیزان دویست سهم مشاع آن انتقال عادی مع الواسطه ازطرف ابراهیم
مطهر ومیزان بیست وسه سهم ویک – سوم سهم مشــاع آن انتقال عادی مع الواسطه
ازطرف نصرت نبیان
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 -97رای شماره  – 98 / 05 / 05 – 139860302008003590رضوان اسالمی فرزند
محمدقاسم نســبت به دو دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک
 88 .2فرعی که به شــماره  2520فرعی تبدیل شــده به مســاحت سیصدمتروبیست و
شــش صدم مترمربع درازاء هفتصدوشــصت ونه ویکصدونوزده – سیصدم سهم مشاع
ازدوهزاروهشتصدوشــصت ســهم ونوزده صدم سهم ششــدانگ که میزان سی وسه
سهم ویک – سوم سهم مشــاع آن انتقال عادی مع الواسطه ازطرف سیدصادق موسوی
ومیزان سی وپنج سهم مشاع آن انتقال عادی مع الواسطه ازطرف ربابه موسوی ومیزان
هفتادودوســهم مشــاع آن انتقال عادی مع الواســطه ازطرف ابراهیم موسوی ومیزان
هفتادوشش سهم ودو – سوم سهم مشاع آن انتقال عادی مع الواسطه ازطرف سیدمهدی
اسدی ومیزان هفتادوشش سهم و دو – سوم سهم مشــاع آن انتقال عادی مع الواسطه
ازطرف بلقیس صمدی موســی آبادی ومیزان شــصت وشش سهم وســیصدونوزده –
چهارصدوپنجاه سهم مشــاع آن انتقال عادی مع الواسطه ازطرف شهالجعفرپور ومیزان
سی وسه سهم وسیصدونوزده – نهصدم سهم مشاع آن انتقال عادی مع الواسطه ازطرف
سیدامین اولیائی ومیزان هشتادوسه سهم و یک – سوم سهم مشاع آن انتقال عادی مع
الواسطه ازطرف حبیب اله وقار ومیزان شصت وشش ســهم و دو – سوم سهم مشاع آن
انتقال عادی مع الواسطه ازطرف رمضانعلی کفاش ومیزان یکصد سهم مشاع آن انتقال
عادی مع الواســطه ازطرف ابراهیم مطهر ومیزان یازده سهم و دو – سوم سهم مشاع آن
انتقال عادی مع الواسطه ازطرف نصرت نبیان
 -98رای شــماره  – 98 / 04 / 18 – 139860302008003147فاطمه موسوی فرزند
شکراله ششــدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزی شده از پالک  150فرعی به مساحت
دویست وبیست وچهارمتروسی و هشت صدم مترمربع
 -99رای شماره  – 98 / 07 / 01 – 139860302008004933زهرافخار فرزند حبیب
اله ششدانگ یک درب باغ به شماره پالک  280فرعی درازاء ششدانگ انتقال عادی مع
الواسطه ازطرف شاهزاده بیگم مسادات
 -100رای شماره  – 98 / 06 / 21 – 139860302008004588منصورضرغامی فرزند
عبداله ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک  366فرعی به مساحت يكصدوبیست
وهفت متروهفتادوپنج صدم مترمربع
 -101رای شــماره  – 98 / 05 / 13 – 139860302008003744نسرین باقی فرزند
سیف اله نسبت به دودانگ مشاع از ششدانگ قسمتی ازیک باب خانه مجزی شده از پالک
 428فرعی به مساحت دویست وهشتادوچهارمترمربع که به انضمام قسمتی ازحریم قنات
منوچهرآبادجمع ًا تشکیل یک باب خانه راداده است
 -102رای شــماره  – 98 / 05 / 13 – 139860302008003744علیرضــا نصیبــی
شهرضافرزند حیدرعلی نسبت به چهاردانگ مشاع از ششدانگ قسمتی ازیک باب خانه
مجزی شده از پالک  428فرعی به مساحت دویست وهشتادوچهارمترمربع که به انضمام
قسمتی ازحریم قنات منوچهرآبادجمع ًا تشکیل یک باب خانه راداده است
 -103رای شــماره  – 98 / 06 / 24 – 139860302008004797غضنفرثالثی فرزند
یعقوب ششدانگ یک باب مغازه مجزی شده از پالک  433فرعی به مساحت يكصدوسی
ودومتروبیســت وپنج صدم مترمربع درازاء تمامت یکصدووهفت سهم مشاع ازدویست
وهفتادوچهارسهم ششدانگ انتقال عادی ازطرف رحمت اله نورمحمدی
 -104رای شماره  – 98 / 05 / 09 – 139860302008003694محمدرضاابوالحسنی
فرزند فتح اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه دوطبقه مجزی شده
از پالک  862فرعی به مساحت یکصدوبیست وشش متروپنجاه وهشت صدم مترمربع
 -105رای شماره  – 98 / 05 / 09 – 139860302008003696الهام عشقی شهرضا
فرزند مرتضی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دوطبقه مجزی شده
از پالک  862فرعی به مساحت یکصدوبیست وشش متروپنجاه وهشت صدم مترمربع
 -106رای شــماره  – 98 / 06 / 24 – 139860302008004780اعظــم کیاصادق
خسروآبادی فرزند رمضانعلی ششدانگ:
الف) قســمتي از يك باب خانه دوطبقه مجزی شــده از پالک  1357فرعي به مساحت
نودوهفت متروهفت صدم مترمربع كه به انضمام قســمتي ازپــاك  1356فرعی جمع ًا
تشكيل يك باب خانه دوطبقه راداده است
ب) قسمتي از يك باب خانه دوطبقه مجزی شده از پالک  1356فرعي به مساحت یکصد
متروهفتادوهشت صدم مترمربع كه به انضمام قسمتي ازپالك  1357فرعی جمع ًا تشكيل
يك باب خانه دوطبقه راداده است
 -107رای شماره  – 98 / 05 / 09 – 139860302008003697احسان انصاری فرزند
هدایت اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه نيمه تمام مجزی شده از
پالک  2733فرعی که قب ً
ال شماره  13 .1فرعی بوده به مساحت يكصدوهفتادمتروهفتاد
صدم مترمربع
 -108رای شماره  – 98 / 05 / 09 – 139860302008003698مهدیه حق پناه فرزند
فیض اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه نيمه تمام مجزی شده از
پالک  2733فرعی که قب ً
ال شماره  13 .1فرعی بوده به مساحت يكصدوهفتادمتروهفتاد
صدم مترمربع
هفتم :شماره های فرعی از  – 25اصلی مزرعه جرم افشار
 -109رای شــماره  – 98 / 06 / 27 – 139860302008004876سیدحسن میرنیام
فرزند سیدمحمود نســبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ يك قطعه باغ وزمین متصله
به مساحت يكصدوچهل وهشــت هزاروهفتصدوهفت مترمربع درازاء یک – دوم ازسی
وهفت – دویست وشصتم حبه مشاع ازهفتادودوحبه ششدانگ انتقال عادی مع الواسطه
ازطرف مالکین اولیه
 -110رای شــماره  – 98 / 06 / 27 – 139860302008004877زهــره ناظم فرزند
ابوالقاسم نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ يك قطعه باغ وزمین متصله به مساحت
يكصدوچهل وهشــت هزاروهفتصدوهفت مترمربع درازاء یک – دوم ازســی وهفت –
دویست وشصتم حبه مشاع ازهفتادودوحبه ششــدانگ انتقال عادی مع الواسطه ازطرف
مالکین اولیه
هشتم :شماره های فرعی از  – 32اصلی مزرعه دست قمشه
 -111رای شماره  – 97 / 10 / 09 – 139760302008005703زینب صهبا فرزند ناصر
نسبت به دو دانگ مشاع از ششــدانگ يك باب خانه مجزی شده از پالک  106فرعي به
مساحت نودوهشت متروهشتادوهشت صدم مترمربع
 -112رای شماره  – 97 / 10 / 09 – 139760302008005704سمیه صالحپور فرزند
اکبر نسبت به یک دانگ ونیم مشاع از ششدانگ يك باب خانه مجزی شده از پالک 106
فرعي به مساحت نودوهشت متروهشتادوهشت صدم مترمربع
 -113رای شماره  – 97 / 10 / 09 – 139760302008005705اقلیماعبدی شهرضا
نسبت به دو دانگ ونیم مشاع از ششدانگ يك باب خانه مجزی شده از پالک  106فرعي
به مساحت نودوهشت متروهشتادوهشت صدم مترمربع
 -114رای شــماره  – 98 / 05 / 06 – 139860302008003634ناصرگیــوی
فرزند حســین ششــدانگ يك باب خانه مجزی شــده از پالک  110فرعي به مساحت
يكصدوهشتادمتروشانزده صدم مترمربع درازاء یک سهم ویک – دوم سهم مشاع ازپنجاه
وچهارسهم ششدانگ که میزان سه – چهارم سهم مشــاع آن انتقال عادی مع الواسطه
ازطرف فردوس ناظمی
 -115رای شماره  – 98 / 06 / 14 – 139860302008004385منوچهرکاظم پور فرزند
نعمت اله نسبت به چهاردانگ مشاع ازششدانگ يك باب خانه مجزی شده از پالک 322
فرعي به مساحت يكصدوپانزده متروهفتادویک صدم مترمربع
 -116رای شماره  – 98 / 06 / 14 – 139860302008004386فاطمه عشقی فرزند
حجت اله نسبت به دو دانگ مشاع ازششدانگ يك باب خانه مجزی شده از پالک 322
فرعي به مساحت يكصدوپانزده متروهفتادویک صدم مترمربع
 -117رای شماره  – 98 / 05 / 05 – 139860302008003592الهام عظیمی میرآبادی
فرزند اسماعیل ششــدانگ يك باب خانه دوطبقه مجزی شده از پالک  2377فرعي به
مساحت يكصدوپنجاه وهشت متروهشت صدم مترمربع
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نهم :شماره های فرعی از  -33اصلی مزرعه مهرقويه
 -118رای شــماره  – 98 / 06 / 24 – 139860302008004794فاطمه نادری فرزند
منصور نسبت به سه دانگ مشاع ازششدانگ يك باب خانه مجزی شده از پالک  242فرعي
به مساحت سیصدوهفت متروهفتاد صدم مترمربع
 -119رای شماره  – 98 / 06 / 24 – 139860302008004795محمدرضاقدیمی فرزند
عوض نسبت به سه دانگ مشاع ازششدانگ يك باب خانه مجزی شده از پالک  242فرعي
به مساحت سیصدوهفت متروهفتاد صدم مترمربع
 -120رای شــماره  – 97 / 02 / 31 – 139760302008001347محمدطاهــری
فرزند علی اکبر ششــدانگ يك باب خانه مجزی شــده از پالک  639فرعي به مساحت
يكصدوپنجاه ونه متروچهل وهشت صدم مترمربع
 -121رای شماره  – 97 / 02 / 31 – 139760302008001351امیرممیز فرزند نصراله
ششدانگ قسمتی از دو باب مغازه وطبقه فوقانی آن مجزی شده از پالک  639فرعي به
مساحت چهل ویک متروهفده صدم مترمربع که به انضمام ششدانگ پالک های  640و
 641فرعی جمع ًا تشکیل دو باب مغازه وطبقه فوقانی آن راداده است
دهم :شماره های فرعی از  -50اصلی مزرعه اله آباد
 -122رای شماره  – 98 / 05 / 23 – 139860302008004012نعمت اله الصاق فرزند
رحمت اله نسبت به پنج دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه مجزی شده از پالک های
 61و  1359و  1360فرعي به مساحت یکصدوچهل وهشت متروپانزده صدم مترمربع
 -123رای شماره  – 98 / 05 / 23 – 139860302008004013مهری سبزواری فرزند
بهرام نسبت به یک دانگ مشاع از ششــدانگ يك باب خانه مجزی شده از پالک های
 61و  1359و  1360فرعي به مساحت یکصدوچهل وهشت متروپانزده صدم مترمربع
 -124رای شماره  – 98 / 06 / 12 – 139860302008004331محمدحسین شفقت
فرزند صفدرقلی ششــدانگ يك باب خانه دوطبقه نیمه تمام مجزی شده از پالک های
 73فرعی که به شماره  2281فرعی تبدیل شده و  1775فرعی به مساحت دویست ویازده
مترونود صدم مترمربع درازاء تمامت دوســهم ونودوسه صدم ســهم مشاع ازیازده سهم
ونودویک صدم سهم ششدانگ ازقسمت مجهولی
 -125رای شماره  – 98 / 06 / 24 – 139860302008004807اعظم السادات طیبی نیا
فرزند سیدحسام نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه مجزی شده از پالک
 213فرعي به مساحت دویست ویازده متروسی وپنج صدم مترمربع
 -126رای شماره  – 98 / 06 / 24 – 139860302008004808احمدرضافخاری فرزند
رحمت اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه مجزی شده از پالک 213
فرعي به مساحت دویست ویازده متروسی وپنج صدم مترمربع
 -127رای شماره  – 98 / 06 / 10 – 139860302008004295مسلم احمدی فرزند
کلبعلی نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ يك باب خانه مجزی شده از پالک 239
فرعي به مساحت یکصدوپنجاه وسه متروده صدم مترمربع
 -128رای شــماره  – 98 / 06 / 10 – 139860302008004296اکرم ناظری فرزند
اسماعیل نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه مجزی شده از پالک 239
فرعي به مساحت یکصدوپنجاه وسه متروده صدم مترمربع
 -129رای شماره  – 98 / 07 / 02 – 139860302008004964مصطفی اطرشی فرزند
محمدحسن نسبت به یازده حبه وسیصدوبیســت ونه – نهصدوهشتادونهم حبه مشاع از
هفتادودوحبه ششدانگ يك باب خانه دوطبقه مجزی شده از پالک  315فرعي به مساحت
یکصدونودوپنج متروچهل ویک صدم مترمربع
 -130رای شــماره  – 98 / 07 / 02 – 139860302008004965زهراتاکی شهرضا
فرزند احمد نسبت به شصت حبه وششصدوشــصت – نهصدوهشتادونهم حبه مشاع از
هفتادودوحبه ششدانگ يك باب خانه دوطبقه مجزی شده از پالک  315فرعي به مساحت
یکصدونودوپنج متروچهل ویک صدم مترمربع
 -131رای شــماره  – 98 / 05 / 20 – 139860302008003931فریبایاحقی فرزند
منوچهر ششدانگ يك باب مغازه مجزی شــده از پالک  1096فرعي به مساحت پنجاه
وپنج متروپنجاه صدم مترمربع
 -132رای شماره  – 98 / 05 / 28 – 139860302008004128سیده کافیه موسوی
فرزند سیدولی اله ششــدانگ يك باب خانه نیمه تمام مجزی شده از پالک  1253فرعي
به مساحت یکصدودوازده مترونودصدم مترمربع درازاء تمامت یکصدوبیست وهفت سهم
مشاع ازسه هزاروپانصدوپانزده سهم ششدانگ انتقال عادی بالسویه ازطرف سیدمحمد
داستاروالهام خوشخوئی
 -133رای شماره  – 98 / 05 / 27 – 139860302008004085مهرزاد شمسبگی فرزند
حیدر نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ يك باب خانه مجزی شده از پالک 2519
فرعي به مساحت یکصدوهفتادمتروپنجاه ویک صدم مترمربع
 -134رای شــماره  – 98 / 05 / 27 – 139860302008004086ندا فربد فرزند علی
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه مجزی شده از پالک  2519فرعي به
مساحت یکصدوهفتادمتروپنجاه ویک صدم مترمربع
 -135رای شماره  – 98 / 05 / 27 – 139860302008004087علیرضا اسماعیل پور
فرزند نعمت اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه مجزی شده از پالک
 2519فرعي به مساحت یکصدوشصت وپنج مترمربع
 -136رای شــماره  – 98 / 05 / 27 – 139860302008004088مهدی امیری فرزند
عباس نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه مجزی شده از پالک 2519
فرعي به مساحت یکصدوشصت وپنج مترمربع
يازدهم :شماره فرعی از  -51اصلی مزرعه فودان
 -137رای شماره  – 98 / 06 / 20 – 139860302008004464منصورایمان پور فرزند
عوضعلی ششدانگ يك باب مغازه مجزی شده از پالک  11فرعي به مساحت سی ویک
متروسی ونه صدم مترمربع
دوازدهم  :شماره فرعی از  -68اصلی مزرعه سيدآباد
 -138رای شماره  – 98 / 06 / 21 – 139860302008004596سعید جان قربان فرزند
اصغر ششدانگ يك باب خانه به مساحت دويست مترمربع درازاء تمامت هشتادصدم حبه
مشاع ازهشــتادوچهارحبه هفت دانگ انتقال عادی ازطرف محمدحسین رضائی احدی
ازورثه رقیه بیگم مدنی احدی ازورثه میرزاابوالقاسم مدنی وفاطمه بیگم مدنی
سيزدهم  :شماره فرعی از  -72اصلی مزرعه دامزاد
 -139رای شــماره  – 98 / 05 / 10 – 139860302008003707زهرا شاه محمدی
فرزند شمسعلی ششــدانگ يك باب خانه مجزي شــده ازپالك  172فرعي به مساحت
هشتادوچهارمتروچهل و هشت صدم مترمربع
چهاردهم  :شماره فرعی از  -76اصلی مهیار
 -140رای شماره  – 98 / 05 / 13 – 139860302008003735قلی صادقی قهفرخی
فرزند رجبعلی ششدانگ يك درب باغ مجزي شده ازپالك  300فرعي به مساحت شصت
هزارودویست وهفتادوچهارمترمربع
پانزدهم  :شماره فرعی از  -79اصلی مزرعه مدرس آباد
 -141رای شماره  – 98 / 05 / 13 – 139860302008003729مسعودرحمتی فرزند
حسین ششدانگ يك باب ساختمان سوله به مساحت چهارهزاروششصدوپنجاه مترونود
وهفت صدم مترمربع درازاء تمامت هفت هزارونهصدوپانزده سهم مشاع از 1440000سهم
ششدانگ که میزان دویست وپنجاه وپنج سهم مشاع آن انتقال عادی ازطرف محمدحسن
افشاری سمیرمی
شانزدهم  :شماره هاي فرعی از  -100اصلی مزرعه فيض آباد
 -142رای شــماره  – 98 / 06 / 27 – 139860302008004875طلعت رجبی موسی
آبادی فرزند محمدعلی ششــدانگ يك باب خانه دو طبقه به مســاحت دویست وپنجاه
ودومترونود صدم مترمربع
 -143رای شــماره  – 98 / 06 / 20 – 139860302008004489مهدی شیر احمدی
فرزند خانعلی ششدانگ يك باب خانه نیمه تمام مجزي شده ازپالك  1فرعي به مساحت
يكصدو پنجاه و دومتروشصت وپنج صدم مترمربع
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 -144رای شماره  – 98 / 06 / 21 – 139860302008004556ادهم محمدی فرزند
مظفر ششدانگ يك باب خانه مجزي شــده ازپالك  1فرعي به مساحت دویست ویک
متروهفتادوپنج صدم مترمربع
 -145رای شــماره  – 98 / 07 / 03 – 139860302008004973جمــال نجفی باغ
بهزادی فرزندحسن ششدانگ يك باب ساختمان مجزي شده ازپالك  1فرعي به مساحت
یکصدویک مترمربع
 -146رای شماره  – 98 / 06 / 24 – 139860302008004800حمیدرضا ممیز فرزند
عبدالرحیم ششدانگ يك باب مغازه باساختمان تحتانی وفوقانی آن مجزي شده ازپالك
 189فرعي به مساحت هشتادویک متروچهل وهفت صدم مترمربع
 -147رای شــماره  – 98 / 06 / 23 – 139860302008004620حامد عبدالی فرزند
اله وردی ششدانگ يك باب خانه مجزي شــده ازپالك  258فرعي به مساحت دویست
وچهارمتروسی وهفت صدم مترمربع
 -148رای شــماره  – 98 / 05 / 23 – 139860302008004014سیده اعظم حسینی
فرزند سید نگهدار نسبت به سه دانگ مشــاع از ششدانگ يك باب خانه دو طبقه مجزي
شده ازپالك  278فرعي به مساحت دويست وسی وهشت متروهفتاد صدم مترمربع درازاء
تمامت یک – دوم از نه حبه ویک – هشــتم حبه مشاع ازهفتادودو حبه ششدانگ انتقال
عادی ازطرف زهرامدنی
 -149رای شماره  – 98 / 05 / 23 – 139860302008004015علیرضا رضائی فرزند
نجفعلی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه دو طبقه مجزي شده ازپالك
 278فرعي به مســاحت دويست وسی وهشــت متروهفتاد صدم مترمربع درازاء تمامت
یک – دوم از نه حبه ویک – هشتم حبه مشــاع ازهفتادودو حبه ششدانگ انتقال عادی
ازطرف زهرامدنی
 -150رای شماره  – 98 / 06 / 06 – 139860302008004279سید مهرعلی موسوی
فرزند سیدعلی مردان ششدانگ يك باب خانه نیمه تمام مجزي شده ازپالك  384فرعي
به مساحت دویست وبیست مترمربع
 -151رای شماره  – 98 / 06 / 06 – 139860302008004280خداکرم سبحانی فرزند
حبیب اله ششدانگ يك باب خانه نیمه تمام مجزي شده ازپالك  384فرعي به مساحت
دویست وبیست مترمربع
 -152رای شــماره  – 98 / 05 / 24 – 139860302008004024حسن یعقوبی فرزند
محمدرضا ششدانگ يك باب خانه دو طبقه مجزي شده ازپالك  497فرعي به مساحت
نودوپنج مترمربع
 -153رای شماره  – 98 / 06 / 09 – 139860302008004289حسین موسوی فرزند
سید یوسف نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه مجزي شده ازپالك 498
فرعي به مســاحت يكصدونودوســه متروچهل صدم مترمربع درازاء تمامت یکصدسهم
مشاع ازهجده هزاروچهارصدوشــصت ودو سهم ششــدانگ انتقال عادي ازطرف سید
اسماعیل میرعابدی
 -154رای شماره  – 98 / 06 / 09 – 139860302008004290ماه بس بختیار کهنگانی
فرزند خداوردی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه مجزي شده ازپالك
 498فرعي به مساحت يكصدونودوسه متروچهل صدم مترمربع درازاء تمامت یکصدسهم
مشاع ازهجده هزاروچهارصدوشــصت ودو سهم ششــدانگ انتقال عادي ازطرف سید
اسماعیل میرعابدی
 -155رای شــماره  – 98 / 07 / 01 – 139860302008004943فاطمه امیری فرزند
فیض اله نسبت به دو دانگ مشاع از ششــدانگ يك باب خانه مجزي شده ازپالك 514
فرعي به مساحت یکصدونودمتروچهل صدم مترمربع درازاء شصت وسه سهم ویک – سوم
سهم مشاع ازیکصدوچهارده هزاروبیست وشش سهم ششدانگ انتقال عادی مع الواسطه
ازطرف حبیب اله ذوالفقاری
 -156رای شماره  – 98 / 07 / 01 – 139860302008004944علیرضا کهزادی فرزند
بهمن یار نسبت به چهار دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه مجزي شده ازپالك 514
فرعي به مساحت یکصدونودمتروچهل صدم مترمربع درازاء یکصدوبیست وشش سهم و
دو – سوم سهم مشاع ازیکصدوچهارده هزاروبیست وشش سهم ششدانگ انتقال عادی
مع الواسطه ازطرف حبیب اله ذوالفقاری
 -157رای شــماره  – 98 / 06 / 20 – 139860302008004446رحمت اله آقاســی
شهرضا فرزند نوراله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه دو طبقه مجزي
شده ازپالك  533فرعي به مساحت يكصدونوزده متروپنجاه صدم مترمربع
 -158رای شماره  – 98 / 06 / 20 – 139860302008004447فاطمه کاظمپور فرزند
عوضعلی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه دو طبقه مجزي شده ازپالك
 533فرعي به مساحت يكصدونوزده متروپنجاه صدم مترمربع
 -159رای شماره  – 98 / 07 / 01 – 139860302008004934محمود مرادخانی فرزند
علیرضا ششــدانگ يك باب خانه دو طبقه مجزي شده ازپالك  1064فرعي به مساحت
یکصدوسی مترو هفده صدم مترمربع
 -160رای شماره  – 98 / 07 / 01 – 139860302008004942مجتبی سالمی موسی
آبادی فرزند رمضانعلی ششدانگ:
الف) قســمتي ازیک باب خانه دوطبقه مجزی شــده از پالک  1334فرعي به مساحت
یکصدوبیســت متروچهل و هشــت صدم متر مربع كــه به انضمام قســمتي ازپالك
 1327فرعي جمع ًا تشــكيل يك باب خانه دو طبقــه راداده اســت درازاء تمامت هفده
حبه وســی و پنج صدم حبه مشــاع ازهفتادودوحبه ششــدانگ انتقال عــادی ازطرف
رمضانعلی سالمی موسی آبادی
ب) قســمتي ازیک بــاب خانه دوطبقــه مجــزی شــده از پــاک  1327فرعي به
مســاحت یکصدونوزده مترونودونــه صدم متر مربــع كه به انضمام قســمتي ازپالك
 1334فرعي جمع ًا تشــكيل يك باب خانه دو طبقه راداده اســت درازاء تمامت بیســت
وهشت حبه وهشــتاد صدم حبه مشاع ازهفتادودوحبه ششــدانگ انتقال عادی ازطرف
رمضانعلی سالمی موسی آبادی
 -161رای شــماره  – 98 / 06 / 24 – 139860302008004788محمد گالبی فرزند
عبدالرسول نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ يك باب خانه مجزي شده ازپالك
 1699فرعي به مساحت یکصدوبیست ودو متروچهل وپنج صدم مترمربع درازاء تمامت
شصت و دو سهم مشاع از پانصدوچهل ســهم وشصت وپنج صدم سهم ششدانگ انتقال
عادی ازطرف لیال سعید
 -162رای شماره  – 98 / 06 / 24 – 139860302008004789مرضیه شیرعلی فرزند
محمود نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه مجزي شده ازپالك 1699
فرعي به مساحت یکصدوبیست ودو متروچهل وپنج صدم مترمربع درازاء تمامت شصت
و دو سهم مشاع از پانصدوچهل سهم وشــصت وپنج صدم سهم ششدانگ انتقال عادی
ازطرف لیال سعید
هفدهم  :شماره فرعی از  -169اصلی مزرعه سپهر آباد
 -163رای شماره  – 98 / 06 / 20 – 139860302008004495مهدی سهیلی فرزند
محمدباقر ششدانگ يك باب کارگاه سرامیک ســازی مجزي شده ازپالك  8فرعي به
مساحت یکصدوهفتادونه متروبیست وپنج صدم مترمربع
هجدهم  :شماره فرعی از  -171اصلی مزرعه مهديه
 -164رای شــماره  – 95 / 05 / 04 – 139560302008003093نگارمحمدی فرزند
محمد ششدانگ يك باب خانه مجزي شده ازپالك  14فرعي به مساحت دویست وسی
وپنج مترمربع درازاء تمامت دویست وسی و پنج سهم مشاع ازسیزده هزاروچهارصدوشصت
وشش سهم ششدانگ انتقال عادی مع الواسطه ازطرف ستوده بهرامی
بند ب)
بخش یک ثبتی شهرضا
یکم  :شماره فرعی از  -2اصلی مزرعه فضل آباد
 -1رای شــماره  97 / 12 / 13 – 139760302008007794وراي اصالحي شــماره
 – 98 / 06 / 23 – 139860302008004637محمدرضامنصف فرزند عطااله ششدانگ
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یک باب خانه مجزی شده از پالک  1005فرعی به مســاحت يكصدوهجده متروپنجاه
صدم مترمربع که در راي اولیه وبه تبع آن درآگهي اوليه مساحت ملک اشتباه ًا قید شده و
اینک تجدید آگهی می گردد
دوم  :شماره های فرعی از  -21اصلی مزرعه رشکنه
 -2رای شــماره  98 / 01 / 20 – 139860302008000578وراي اصالحي شــماره
 – 98 / 05 / 26 – 139860302008004059ناصربهبــودی فرزنــد بهبود نســبت
به دو دانگ مشــاع از ششــدانگ یک باب خانه مجزی شــده از پــاک  655فرعی به
مساحت يكصدوچهل و هفت متر وشش صدم مترمربع  ،این رای به انضمام رای شماره
 139860302008000579مورخ  98 / 01 / 20موردتقاضای پروانه ربیعی جمع ًا درازاء
تمامت یکصدونودونه سهم مشاع ازپانصدوســی و دوسهم چهاردانگ مشاع ازششدانگ
انتقال عادی ازطــرف مرتضی پورکرمان نســبت به چهل ویک ســهم ونهصدوچهل
وســه – نهصدوهفتاد و دوم سهم مشاع وســمانه خوشخوئی نســبت به هشت سهم
وسیصدوهشتادوسه – نهصدوهفتادودوم سهم مشاع واسماعیل کاویانپورنسبت به چهل
وهشت سهم مشاع وعاطفه کاظمزادنسبت به پنجاه و یک سهم وپنجاه صدم سهم مشاع
وامیر رزی شهرضا نسبت به چهل ونه سهم ویازده – هشتادویکم سهم مشاع که در راي
اولیه وبه تبع آن درآگهي اوليه میزان مالکیت انتقال دهندگان عادی اشــتباه ًا قید شده و
اینک تجدید آگهی می گردد
 -3رای شــماره  98 / 01 / 20 – 139860302008000579وراي اصالحي شــماره
 – 98 / 05 / 26 – 139860302008004060پروانــه ربیعــی فرزند رمضان نســبت
به چهار دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه مجزی شــده از پالک  655فرعی به
مساحت يكصدوچهل و هفت متر وشش صدم مترمربع  ،این رای به انضمام رای شماره
 139860302008000578مورخ  98 / 01 / 20موردتقاضای ناصربهبودی جمع ًا درازاء
تمامت یکصدونودونه سهم مشاع ازپانصدوســی و دوسهم چهاردانگ مشاع ازششدانگ
انتقال عادی ازطــرف مرتضی پورکرمان نســبت به چهل ویک ســهم ونهصدوچهل
وســه – نهصدوهفتاد و دوم سهم مشاع وســمانه خوشخوئی نســبت به هشت سهم
وسیصدوهشتادوسه – نهصدوهفتادودوم سهم مشاع واسماعیل کاویانپورنسبت به چهل
وهشت سهم مشاع وعاطفه کاظمزادنسبت به پنجاه ویک سهم وپنجاه صدم سهم مشاع
وامیر رزی شهرضا نسبت به چهل ونه سهم ویازده – هشتادویکم سهم مشاع که در راي
اولیه وبه تبع آن درآگهي اوليه میزان مالکیت انتقال دهندگان عادی اشــتباه ًا قید شده و
اینک تجدید آگهی می گردد
تاریخ انتشار نوبت یکم 1398 / 07 / 14 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1398 / 07 / 29 :
م الف 617517 :سید اسداله موسوی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا
ابالغ اجرائیه
 7/161شماره پرونده 139604002143000158/1 :شماره بایگانی پرونده9600168 :
شــماره ابالغیــه 139705102143000265 :بدینوســیله به آقایان محســن ایوبی
فرزند حسینعلی به شــماره ملی  006779316ســاکن بادرود ،خیابان امام ،میدان معلم
و امید حــق پناه فرزند عباس به شــماره ملی  1230022961ســاکن بــادرود ،خیابان
امام ،کوی ملت بدهــکاران پرونــده کالســه  139604002143000158/1که برابر
گزارش مامور ابالغ شــناخته نگردیده اید ابالغ می گردد که برابر قرارداد بانکی شماره
 93/09/16-119333320بین شما و بانک سپه مبلغ  269/000/000ریال بابت اصل،
مبلغ  107/688/416ریال بابت سود ،مبلغ  102/316/443ریال بابت خسارت تاخیر تادیه
تا تاریخ  96/08/30که منبعد روزانه مبلغ  330/248ریال به آن اضافه می گردد بدهکار
می باشید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواســت صدور اجرائیه نموده پس از
تشــریفات قانونی اجرائیه صادر و به کالســه فوق در این اجرا مطرح می باشد لذا طبق
ماده  18/19آئین نامه اجرائی مفاد اســناد رسمی به شــما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار
این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه درج و منتشر
می گردد ظرف مدت ده روز نســبت به پرداخت بدهی خود اقــدام و در غیر این صورت
بدون انتشــار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد.
م الف 619293 :مسئول واحد اجرای اسناد رسمی بادرود
ابالغ
 7/162شماره پرونده 139604002143000148/1 :شماره بایگانی پرونده9600158 :
شــماره آگهی ابالغیه 139803802143000002 :در خصوص پرونده اجرایی کالسه
 139604002143000148بدین وسیله به آقای محسن ایوبی فرزند حسینعلی به شماره
شناسنامه  2338صادره از تهران ساکن بادرود ،میدان معلم که برابر گزارش مامور ابالغ
آدرس شما به شرح متن سند شناخته نگردیده ابالغ می گردد که بنا بر تقاضای بستانکار
پرونده از تاریخ  98/04/24بابت بدهی به بانک کشاورزی شعبه بادرود ممنوع الخروج از
کشور ،گردیده اید که مراتب جهت اطالع شما آگهی میگردد .م الف 619219 :مسئول
واحد اجرای اسناد رسمی بادرود

آگهی تغییرات شرکت چکاوک دانه زواره سهامی خاص به
شماره ثبت  111و شناسه ملی 14003629934
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/06/20
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد :عبارت :صادرات و واردات ذرت ،سویا ،لیزین،
متونین ،مونوکربنات کلســیم ،دی کربنات کلســیم به موضوع فعالیت
شرکت ماده  2اساسنامه اضافه گردید و در نتیجه ماده  2اساسنامه به شرح
ذیل اصالح گردید :تولید خوراک آماده دام و طیور و آبزیان،انعقاد قرارداد
با اشخاص حقیقی و حقوقی و ایجاد شــعب و نمایندگی و اخذ نمایندگی
از اشــخاص حقیقی و حقوقی  ،اخذ وام و تســهیالت صرفا جهت تحقق
اهداف شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی  ،ترخیص کاال از
گمرکات کشور ،صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی ،صادرات و
واردات ذرت ،سویا ،لیزین ،متونین ،مونوکربنات کلسیم ،دی کربنات کلسیم.
ثبت موضوع فعالیت به شــرح مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت
نمی باشد و در صورت لزوم پس از کسب مجوزهای الزم از مراجع ذیصالح
امکانپذیر می باشد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری زواره ()617159
آگهی تغییرات شرکت پرپین اکسیر جهانی شرکت سهامی
خاص به شماره ثبت  97و شناسه ملی 14002134941
به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1398/06/11
تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد  :خانم وجیهــه معمــارزاده زواره به کدملی
 1189598711و آقای محمود معمارزاده زواره به کدملی 1189417715
و خانم مریم السادات نیارئیس به کدملی  1189942720به عنوان اعضای
اصلی هیئــت مدیره برای مدت دو ســال انتخاب گردیدنــد .آقای احمد
مسجدی با کد ملی  1189592290و آقای محمد یدنگی زواره با کد ملی
 1189592381به ترتیب به سمت بازرســان اصلی و علی البدل شرکت
برای مدت یک سال انتخاب شدند .روزنامه کثیراالنتشار زایندهرود جهت
درج آگهیهای شرکت تعیین گردید- .خانم وجیهه معمار زاده زواره رئیس
هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای محمود معمارزاده زواره نایب رئیس و مریم
السادات نیارئیس عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا خانم وجیهه معمار زاده
زواره و با مهر شرکت معتبر است .ضمن ًا مدیر عامل مجری مصوبات هیئت
مدیره می باشد .اداره کل ثبت اســناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری زواره ()617153
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فرمانده انتظامی استان اصفهان:

هیچ دستگاهی به اندازه ناجا
در تعامل با مردم نیست

فرمانــده انتظامی اســتان اصفهان در مراســم
صبحگاه مشترک نیروهای مســلح به مناسبت
هفته ناجا تصریح کرد :شعار امسال هفته ناجا با
توجه به انتظار رهبری از این نیرو در تحقق پلیس
هوشــمند و امین مردم تعیین شده است .سردار
مهدی معصومبیگی عنوان کرد :استان اصفهان
در آغاز هفته نیروی انتظامی ،شهید مدافع وطن
«میالد امینی» را تشــییع کرد؛ شهیدی که به
گواه همکارانش در دوران حیــات ،مدافع مردم
و پشــتیبان والیت بود .وی اضافــه کرد :هوش
اجتماعی و هیجانی باال از الزامــات امروز حفظ
امنیت اســت و به گواه آزمونهای متعدد هوش
اجتماعی و هیجانی پلیس ،برای کنترل شرایط
جامعه بسیار خوب است .معصوم بیگی خاطرنشان
کرد :پلیس در استفاده از این فناوری به عنوان یک
نیروی پیشــتاز عمل میکند و آزمایشگاههای
تخصصی نیروی انتظامی ،اشــراف بسیار خوبی
را به ارمغان آورده است .فرمانده انتظامی استان
اصفهان بیان کرد :برای امین مردم بودن اقدامات
دقیق و منسجمی انجام گرفته تا این نیرو بتواند
انتظارات رهبری را بــرآورده کند و همین باعث
شده تا جایگاه پلیس در میان مردم ممتاز باشد.
وی یادآور شــد :نیروهای پلیس ،برآمده از متن
مردم هســتند و بر اســاس پیمانی که در شغل
خود بستهاند ،جان خودشــان را برای حفاظت از
جان و مال مردم در طبق اخالص گذاشــتهاند.
معصومبیگی با اشاره به اینکه کمتر هفتهای هست
که ناجا شــهیدی را تقدیم انقالب نکند ،تصریح
کرد :نیروی انتظامی بیشترین ارتباط با مردم را
دارد و هیچ دستگاهی به اندازه این نیرو در تعامل
با مردم نیست.

افتخار ایران و اصفهان ؛ الگوی کمال
خواهی انسان:

تندیس سلمان فارسی
رونمایی شد

مراسم رونمایی از تندیس سلمان فارسی عصر
روزگذشته با حضور جمعی از مدیران شهری و
سازنده اثر در میدان خوراسگان اصفهان برگزار
شد.سلمان فارسی از یاران و صحابه رسول اکرم
(ص) و از افتخارات ایران و شهر اصفهان است که
سالروز وفات او در تقویم رسمی کشور به عنوان
«روز بزرگداشت» سلمان فارسی نامگذاری شده
اســت.مرتضی نعمت اللهی ،ســازنده تندیس
سلمان فارسی در این مراســم با بیان اینکه اگر
حمایت شــهردار اصفهان نبود این پــروژه به
سرانجام نمی رسید ،اظهار کرد :سه نکته برای
نصب مجسمه های شــهری باید در نظر گرفته
شود ،نخســت چیســتی یک اثر به عنوان یک
مجسمه است.این مجسمه ساز ادامه داد :نکته
دوم این اســت که هر اثر هنری هر چقدر دارای
اهمیت باشد نمی توان آن را یک اثر شهری نامید،
چرا که مجسمه شــهری مخاطبان گسترده ای
دارد و باید با تمــام مخاطبان خود ارتباط برقرار
کند.وی افزود :ســوم آنکه در ســاخت تندیس
شخصیت های برجسته ،مجسمه ساز باید عالوه
بر تاریخ کتبی ،تاریخ شفاهی را نیز مدنظر قرار
دهد زیرا تاریخ شفاهی بیشــتر در ذهن مردم
می ماند.این مجسمه ســاز گفت :آنچه ضرورت
نصب یک مجســمه در فضای شهر را تایین می
کند ،هویت بخشیدن به شهر است که می تواند
مبین سطح فرهنگ و هنر باشد ،البته اگر شهر
را به عنوان یک پیکره زنده و پویا در نظر بگیریم.
تندیس سلمان فارسی ،نمادی کمال
خواهی انسان
قدرت ا ...نوروزی ،شهردار اصفهان در این مراسم
با تشکر از اســتاد مرتضی نعمت اللهی ،سازنده
تندیس ســلمان فارســی و با قدردانی از تمام
هنرمندانی که به زیبایی شهر کمک میکنند،
اظهار کرد :رونمایی این اثر باید به دست هنرمند
سازنده آن اتفاق بیفتد زیرا این هنرمند است که
به حقیقت آنچه ساخته واقف است.وی با اشاره به
تاثیر سلمان در دین اسالم گفت :همه میدانیم
مهاجرین و انصاری بودند که مســلمان شدند،
کسانی هم بعد از مهاجرت پیامبر(ص) به دین
اسالم ملحق شدند ،اما سلمان فارسی جزء هیچ
کدام از این دستهها نبود ،او از ایران مهاجرت کرد
و در مالقات با پیامبر(ص) به دین اسالم گروید؛
پس از آن همچون یک مــرد جنگجو با مردانی
چون کمیل ،حمزه و ...در راستای سیاستهای
پیامبر اسالم حرکت کرد.شهردار اصفهان ادامه
داد :نصب این تندیس در میدان خوراســگان،
یادآور بخشی از تاریخ اسالم است؛ تندیس سلمان
فارسی ما را به گذشته میبرد و به فکر وامیدارد،
ســلمان همچون نورافکنی اســت که انسان را
بهســوی کمال خواهی هدایت میکند.نوروزی
تصریح کرد :تاریخ درســی برای آینده اســت؛
خوشحالم که تندیس سلمان فارسی که بر اساس
اسناد تاریخی از مردم اصفهان است ،توسط یک
هنرمند اصفهانی و در این شهر ساختهشده است.

پیشنهاد سردبیر:

در اصفهان بیش از هزار شعبه رای برپا میشود
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گزارش

مدیر پروژه میدان امام علی (ع) خبر داد:

راهاندازی فروشگاه زنجیرهای در طبقه زیرین میدان امام علی(ع)
کرد :برای این فضا کاربریهای متعددی در نظر گرفته شده بود که
سرانجام تعیین تکلیف کاربری آن با برگزاری جلسات کارشناسی در
مدیریت شهری انجام و مقرر شد ،نیمی از این فضا پارکینگ و نیمی
دیگر برای راهاندازی فروشگاه بزرگ زنجیرهای در نظر گرفته شود.
رضایی از بازآفرینی باغچههای میدان امام علی(ع) خبر داد و گفت:
تا  ۴۰روز آینده تعمیرات باغچهها و بازآفرینی میدان امام علی(ع) به

مدیر پروژه میدان امام علی (ع) از راهاندازی فروشگاه بزرگ زنجیرهای
در طبقه زیرین این میدان خبر داد و گفت :راهاندازی این فروشگا ه به
رونق این میدان کمک خواهد کرد.
مهدی رضایی اظهار کرد:میدان امام علی(ع) از دو طبقه تشکیل شده
که فضای زیرین آن شامل پارکینگ ،مسیر تردد خودروها و فضای ۱۳
هزار و  ۵۰۰متری برای فعالیتهای چند منظوره است .وی خاطرنشان

اتمام میرســد .وی با بیان اینکه این باغچه ها با چند مشکل مواجه
بود ،افزود :یکی از مشکالت باغچههای میدان امام علی(ع) ارتفاع کم
آنها بود و به همین دلیل گونه های کاشته شده رشد خوبی نداشت.
وی افزود :با پیگیریهای انجام شده بازآفرینی باغچههای میدان در
دستور کار قرار گرفت و پس از تامین اعتبار بودجه ،پیمانکار انتخاب و
مشغول فعالیت شد تا اصالح باغچههای میدان انجام شود.

اعالم آمادگی کامل دستگاههای اجرایی استان اصفهان برای خدمت رسانی به زائران حسینی؛

خاک نصف جهان ،سرمه چشم عاشقان اباعبدا(...ع)

نرگس طلوعی
کمتر از بیســت روز دیگر تا برگزاری بزرگترین
گردهمایی ســاالنه مذهبی در جهان باقی مانده
است؛ مراسمی که در سالهای اخیر معنایی فراتر
از یک زیارت ساده یافته و به نمادی از شکوه وحدت
تمام دوستداران سید و ســاالر شهیدان در جهان
بر مبنای محور «حب الحســین یجمعنا» تبدیل
شده است .هر ساله همزمان با این ایام بسیاری از
دلباختگان محبت اباعبدا(...ع) بار سفر میبندند
تا در روزهای منتهی به اربعین شهادت امام حسین
علیه السالم و در میعادگاه عاشقان ،فریاد لبیک یا
حسین سر بدهند و بر ایستادگی و مقاومت در برابر
هر گونه ذلت تاکید ورزند .در این میان دستگاههای
دولتی در کشورمان نیز برای برگزاری هرچه بهتر
این مراســم به پای کار آمدهاند تا با فراهم آوردن
تهمیدات مورد نیاز این ســفر پاســخگوی شور و
اشتیاق مثال زدنی زائران اربعین باشند.
ثبتنام بیش از  155هزار اصفهانی برای
شرکت در راهپیمایی اربعین
با توجــه به حضــور نزدیک به  150هــزار نفری
زائران اصفهانی اربعین حسینی در سال گذشته،
پیشبینی میشود،امســال این رقم افزایش قابل
توجهی داشــته باشد؛ از این رو دســتاندرکاران
اربعین استان از ماهها پیش در تدارک برنامهریزی
و پیشبینیهای الزم بــرای برگزاری هر چه بهتر

و باشــکوهتر مراســم اربعین به عنوان بزرگترین
و مهمترین شــعائر اســامی بودهاند ،به گونهای
که اســتاندار اصفهان در پنجمین جلســه ستاد
اربعین استان از آمادگی کامل دستگاههای اجرایی
اصفهان برای خدمترســانی به زائران حســینی
خبر داد.عباس رضایی در این جلســه با اشاره به
ثبتنام بیش از  155هزار نفر از استان اصفهان برای
شرکت در این سفر معنوی گفت :دفاتر پلیس۱۰+
در اســتان اصفهان نیز برای خدمترســانی بهتر
به زائران اباعبدا...الحســین(ع) هر روز تا ســاعت

 ۲۰پاســخگوی مراجعهکنندگان خواهند بود .به
گفته اســتاندار اصفهان ،در حــال حاضر به دلیل
اســتقبال بینظیر زائران ،برگ تــردد اربعین در
این دفاتر صادر میشــود که برای افرادی که برای
نخســتین بار توفیق این زیارت معنــوی را پیدا
کردهاند تا  12آبان معتبر اســت و بــرای تردد با
این برگه از مرزهای مهران ،شــلمچه ،خســروی
و چزابه مشــکلی وجود نداشــته و البته گذرنامه
زائران نیز بــه مرور چاپ شــده و به دســت آنها
میرسد.

اعزام  15هزار زائر از فرودگاه اصفهان به
عتبات عالیات
رضایی به افزایش  144درصدی افزایش پروازهای
اصفهان به نجف نسبت به ســال گذشته نیز اشاره
کرد و گفت :مجوز  ۴۴پرواز رفت و  ۴۴پرواز برگشت
صادر شده اســت که حدود  ۱۵هزار زائر از فرودگاه
اصفهان به عتبــات عالیات ســفر خواهند کرد .در
خصوص افزایش درخواســتها نیز تمهیدات الزم
اندیشیده شده است .اعالم کرایه اتوبوسها از دیگر
صحبتهای اســتاندار اصفهان در پنجمین جلسه
ستاد اربعین اســتان بود که در این ارتباط رضایی
گفت :ســازمان حمل و نقل و پایانههای مسافربری
استان نیز کرایههای اتوبوسهای  VIPرا  ۱۵۰هزار
تومان و اتوبوسهای عادی را  ۹۰هزار تومان برای هر
نفر از اصفهان به مرز مهران اعالم کرده است.
پخش برنامههای زنده از کربالی معلی از
شبکه استانی
همکاری زائر خبرنگاران با مرکز صدا وسیمای استان
اصفهان که برای نخستین بار اجرا میشود ،یکی دیگر
از برنامههای ســتاد اربعین اســتان بود که استاندار
اصفهان در این جلســه به آنها اشــاره کرد .به گفته
رضایی ،با همــکاری زائرخبرنگاران بــا مرکز صدا و
سیمای استان امید میرود پوشش خبری و رسانهای
این مراســم عظیم و معنوی به خوبی صورت گیرد،
عالوه بر آن برنامههای زنده از کربالی معلی برای مردم
شهیدپرور اصفهان تهیه و پخش خواهد شد.

فرماندار اصفهان در اولین جلسه ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرائم انتخاباتی مطرح کرد:
رییس کل دادگستری استان اصفهان در اولین جلسه ستاد پیشگیری
و رسیدگی به جرائم انتخاباتی گفت :در غرب با وجود سر
دادن شعار دموکراسی ،صاحبان قدرت و ثروت به عرصههای سیاسی
راه پیدامی کنند .حبیبی با بیاناینکه همه باید برای حضور حداکثری
مردم پای صندوق های رای تالش کنند ،افزود :اقدامات پیشــگیرانه
تخلفات با محوریت قــوه قضاییه جاری میشــود .وی تصریح کرد:
پیشگیری باید از خود مســئوالن درگیر انتخابات شــروع شود و در
مراحل بعد از مردم توقع داشته باشیم .رییس کل دادگستری استان
اصفهان ادامه داد :در بحث بررسی صالحیتها باید قانون مالک باشد،
نه مباحث سیاسی .صداوسیما و رســانههای دیگر وظیفه گرم کردن

در اصفهان بیش از هزار شعبه رای برپا میشود
تنور انتخابــات را دارند .حبیبی گفت :دســتگاههای امنیتی در عین
ایجاد فضای آزاد تبلیغات ،باید مراقب برخی حواشی و سوءاستفادهها
باشند .معاون پیشگیری دادگستری استان هم دراین نشست ،پایش
و رصد اقدامات پیشگیرانه ســتاد ،هماهنگی بین دستگاهی و ایجاد
برنامههایی برای پیشگیری از جرائم را از همه دستگاههای عضو ستاد
خواستار شد .قنبری افزود :جرائم احتمالی برای ارسال به مرکز باید از
طریق ستاد استان انجام شود .وی با بیان اینکه گاهی برخی مرتکبان
جرائم ناخواسته و از روی بی اطالعی درگیر جرم میشوند ،گفت :جزوه
جرائم را احصا کرد ه و برای اطالع رسانی در اختیار رسانهها قرار دادهایم.
سیستانی ،فرماندار اصفهان هم تشکیل ستاد را گامی موثر برای ایجاد

معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان خبر داد:

پاکسازی جمعه بازار از نخاله ساختمانی

معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان گفت:
در کنار محل جمعه بازار سازمان میادین واقع در
خیابان بعثت سال ها حجم زیادی نخاله ساختمانی
دپو شده بود و نارضایتی شهروندان را در پی داشت
که پاکسازی شــد .حســین امیری در جلسه

کنترل پروژههای ســازمان خدمات موتوری ،با
بیان اینکه این سازمان تامین ماشین آالت سبک،
نیمه سنگین و سنگین را در فعالیتهای عمرانی
و خدماتــی همچنین تمامی تعمیرات ماشــین
آالت را برعهده دارد ،اظهار کــرد :انجام عملیات
تخصصی خدماتی و عمرانی در سطح شهر از دیگر
اقدامات این سازمان به منظور تحقق اهداف بلند
مدت است .وی افزود :ســازمان خدمات موتوری
از مهرماه گذشــته تاکنون در کنار فعالیتهای
تخصصی خود اقدام به توســعه فعالیتها و ارائه
خدمات به مشتریان جدید کرده که این اقدامات بر
افزایش بهره وری سازمان و ماشین آالت سازمان
تاثیر محسوســی داشته اســت .معاون خدمات
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مدیرعامل سازمان مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شهرداری مطرح کرد:

شهری شــهردار اصفهان با اشــاره به مهمترین
اقداماتی که از مهرماه  ۹۷تا مهرماه  ۹۸در سازمان
خدمات موتوری انجام شده اســت ،خاطرنشان
کرد :بازسازی و بهینهسازی  ۱۰دستگاه جاروب
خیابانی به منظور افزایش کیفی خدمات ،همچنین
استفاده از پوششهای عایق در مخازن
جمع آوری شیرابه مکانیزمها جهت به
حداقل رســیدن خورندگی مخازن و
کاهش هزینه تعمیرات دورهای از جمله
این اقدامات است .وی با بیان اینکه در
کنار محل جمعه بازار سازمان میادین
واقع در خیابان بعثت ،ســالها حجم
زیادی نخاله ساختمانی دپو شده بود
و نارضایتی شهروندان را در پی داشت،
تصریح کرد :ســازمان خدمات موتوری براساس
توافق انجام شده با سازمان میادین با حمل چهار
هزار و  ۵۰۰سرویس نخاله توانست عالوه بر ایجاد
پارکینگ برای بازار بعثت ،رضایت شــهروندان
را نیز تامین کند .امیری ،با بیان اینکه ســازمان
خدمات موتوری وظیفه آبرسانی به فضای سبز
شــهر را بر عهده دارد ،اظهار کرد :حفظ و ارتقای
اکوسیستم شــهر یکی از مهمترین سیاستهای
شهرداری است و امروزه با توجه به خشکسالی و
کمبود آب ،این مسئولیت بسیار سنگینتر شده ،در
همین راستا سازمان خدمات موتوری هشت تانکر
 ۱۰هزار لیتــری را به ظرفیــت تانکرهای خود
اضافه کرد.

zayanderoud8108@gmail.com

همدلی دانســت و گفت :در شهرســتان اصفهان هزار شعبه اخذ رای
برای بیش از  ۲ونیممیلیون نفر ایجاد میشــود .دادســتان عمومی و
انقالب اصفهان نیز در این جلسه گفت :همدلی و وفاق بین مسئوالن،
حضور حداکثری مردم را به همراه دارد .اصفهانی افزود :رعایت قانون
و حفظ آرای مردم ،اصل همه دستگاههای درگیر انتخابات باید باشد.
معاون خبر صداوسیمای مرکز اصفهان هم با اشاره به برنامهریزیهای
صداوســیما در خصوص انتخابات ،گفت :آمادگــی داریم تا در دوران
تبیینی برنامهریزی الزم برای آگاهســازی پیشــگیری از تخلفات را
داشته باشیم .سید محســن طباطبایی افزود :پیشــنهاد می شود از
ظرفیت فضای مجازی برای آگاه سازی های اجتماعی استفاده شود.

استفاده از روان آبها برای آبیاری فضای سبز

مدیر عامل ســازمان مدیریت بحــران و پدافند
غیر عامل شــهرداری اصفهان ،گفت:در اتاق فکر
مدیریت بحران ،مرحله نخست طرح «جمعآوری
و استحصال روان آبهای شهر اصفهان» بررسی
شد .رضا جعفریان اضافه کرد :در جلسه اخیر اتاق
فکر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل،
مرحله نخســت طرح جمــع آوری و
استحصال روان آبهای شهر اصفهان
که توسط «صفوی» عضو هیئت علمی
دانشــگاه صنعتی اصفهان تهیه شده
بود ،بررسی شد .سپس در مورد پیش
طرح EOPشهر اصفهان یا همان برنامه
عملیات اضطراری مقابله با خطر و طرح
 RFPکه درخصوص بارشها و میزان
روانآبهای حاصل از آنها ،تغییرات بارشها در
شهر به ویژه در سالهای اخیر ،بحث و تبادل نظر
شد .جعفریان خاطرنشان کرد :در این جلسه امکان
ایجاد سیالب در ارتفاعات مشرف به شهر اصفهان
از جمله دامنههای کوههای صفه ،قائمیه و نخودی
و توان تاسیســات جمع آوری آبهای سطحی،
بررسی و تبادل نظری درخصوص تاسیسات موجود
جمع آوری و هدایت آبهای سطحی شهر اصفهان
انجام شد .وی ادامه داد :همچنین بررسی مناطق
کالنشــهر اصفهان از نظر اســتحصال بارشها،
هدایت آبهای ســطحی و ظرفیتهای موجود
جهت اســتحصال روان آبهــا و تغذیه آبهای
زیرزمینی در شهر اصفهان اعم از سطوح نفوذپذیر،
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چاههای جذبی ،نهرها و چشــمهها ،مورد بررسی
قرار گرفت .جعفریان عنوان کرد :همچنین در این
جلسه در مورد میزان نیاز آبی شهر اصفهان ،نحوه
تامین و پاکسازی آب برای استفاده در فضای سبز
شهر ،چگونگی استفاده از آبهای سطحی و امکان

هشدار مسئوالن درباره خطر تخریب
بناها و آثار تاریخی اصفهان؛

شهر بی دفاع!

ادامه از صفحه اول
 ...اگر یکبار مرتکبان ملزم به بازســازی عین به
عین از جیب خودشان شــوند ،دیگران نخواهند
توانســت بهراحتی میراث تاریخی این شــهر و
سرزمین را تخریب کنند.
البته به عقیده محمدیان ،ضعف میراث فرهنگی
در استان تنها مشــکل آثار تاریخی شهر نیست.
وی میگوید :حتی اگر الزام بــه انجام این قانون
وجود داشته باشــد نیز به دلیل عدم انسجام در
میان دســتگاههای مختلف ،بازهم شاهد ویران
باقی ماندن بناهای تاریخی هستیم؛ نمونه چنین
تخریبهایی خانه نائل در محدوده محله طوقچی
اصفهان است که دو ســال از تخریب شبانه آن
میگذرد؛ اما طــرح بازســازی آن در پیچوتاب
محاکــم قضایی بهکنــدی پیش مــیرود .وی
معتقد است :نگاه جهانیان به آثار تاریخی بسیار
متفاوتتر از ما بوده و آنــان به چنین بناهایی به
چشم هویت خویش نگاه میکنند؛ بهطور مثال
مشهورترین ســالن اپرای بارســلون در کشور
اســپانیا که نماد فرهنگی و اجتماعی این شهر
محســوب میشود در ســال  ۱۹۹۴میالدی در
شعلههای حریق سوخت و خاکستر شد؛ اما نمونه
مشابه آن به همان سبک و معماری ساختهشده و
پنج سال بعد گشایش یافت.محمدیان در مقابل
نابودی هویت این سرزمین به دست خودمان ،از
هویتجویی برخی کشورهای دیگر میگوید که
قطرهای از پیشینه تاریخی ایران را نیز ندارند.
وی ادامه میدهد :حتی در کشوری مثل امارات
که هیچ پیشینه تاریخی قابلتوجهی ندارد ،طبق
یک توافق سیساله بین دو شهر ابوظبی و دولت
فرانسه ،موزههای معتبر فرانسه متعهد شدند تا
آثار هنری برجسته خود را به مدت  ۱۰تا  ۱۵سال
به موزه لوور ابوظبی قــرض بدهند .دلیل آنهم
حضور بیشتر گردشگران و بهنوعی هویت بخشی
به این کشور عربی بود.
عمــارت آیینهخانــه ،عمارت اشــرف ،عمارت
جهاننما ،عمــارت طویله ،قصر هفت دســت،
عمارت نمازخوان ،باغ بلبل و باغ نمکدان از جمله
بناهایی در اصفهان بودهاند که تخریب شدهاند.
بسیاری این تخریبها را به ظل السلطان -حاکم
اصفهان در زمان قاجار  -نسبت دادهاند .اصفهان با
وجود عمارت هایی که تخریب شده ،میتوانست
زیباتر و باشکوهتر باشد ،هرچند کارشناسان در
این حوزه می گویند در تخریب بناها ظل السلطان
نیز نقش داشته؛اما نمیتوان تمام تخریبها را به
گردن ظل السلطان انداخت.یک کارشناس میراث
در این باره میگوید :رویه ظل السلطان در زمان
حکومتش رویه تخریب نبود؛ اما پس از عزل شدن
به دلیل اینکه حاکمیتش از اصفهان را نیز از دست
ندهد ،شروع به تخریب بناهای تاریخی اصفهان
کرد.داللهای یهودی هم با شناختی که از انواع
و اقسام کاشیها ،معرقها ،دربها ،پنجرهها و ...
داشتند ،افراد گوناگونی از جمله اشرار را تحریک
میکردند تا این آثار را برای آنها بیاورند.
در حال حاضر اما نه از داللهای یهودی خبری
هست و نه از ظل السلطان .کاش مسئوالن متولی
بیشتر حواسشــان به آثار و بناهای تاریخی این
شهر باشد؛ شهری که بی دفاع شده است!

خبر

برگزاری اولین نشست مدیران
همیاران سالمت استان اصفهان

احداث مخازن زیرزمینی و دریاچههای شــهری
بر اساس حجم و موقعیت روانآبهای سطحی،
مصارف و کیفیت روانآبهــا بحث و تبادل نظر
شد .مدیر عامل سازمان مدیریت بحران و پدافند
غیر عامل شهرداری اصفهان با اشاره به استفاده از
روشهای قابل اجرا برای تصفیه آبهای سطحی
به منظور آبیاری فضای سبز و تفرجگاهی ،افزود:
در این جلســه درخصوص مدیریت منابع آب در
مناطق خشک و نیمه خشک و تفاوتهای آن با
سایر مناطق تبادل نظر شد ،این موضوع به عنوان
دستور کار دوم در بحث  EOPشهر اصفهان یا
برنامه عملیات اضطراری مقابله با خطر عنوان
و بررسی شد.
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با حضور مدیر کل امور اجتماعی استانداری اصفهان
و رییس اداره بهزیســتی اصفهان ،اولین نشست
مدیران همیاران سالمت اســتان اصفهان برگزار
شد .مدیر کل امور اجتماعی استانداری اصفهان در
جمع مدیران همیاران سالمت گفت :استانداری
را نیز مانند بهزیستی بدانید .سید محسن سجاد
اظهار کــرد :با توجه به بســترهایی که در جامعه
وجود دارد و به رغم اینکه دارای تجارب بسیاری
در همه زمینهها هستیم ولی اگر این گروههای 47
گانه همیاران نبودند مشکالت جامعه چندین برابر
میشد .وی با بیان اینکه در بحث سالمت طرحها
و فعالیتهای بســیاری صورت میپذیرد ،افزود:
اســتانداری پذیرای ابتکار طرحهای همیاران با
بازخورد خوب در مناطق و شهرهای مختلف است.
سجاد در جلسهای که با حضور پنج استان در تهران
تشکیل شد ،ادامه داد :روند خشونتها و آسیبها
در اجتماع باعث پایهگذاری یک فرهنگ نامناسب
میشــود و همیاران میتوانند بار بزرگی از دوش
دولت در این زمینه بردارند.
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مفاد آراء
 7/138آگهی موضوع ماده  3قانون وماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیأت موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی مستقر در واحد ثبتی آران و بیدگل ،تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز
گردیده است .لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع
عموم در دونوبت به فاصله  15روز آگهی می شود .در صورتی که اشخاص نسبت به صدور
سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت
دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
 -1رأی شــماره  1837مورخ  98/06/14هیأت  :خانم مرجان استادی فرزند محمدعلی
شماره شناسنامه  1523ششدانگ یکبابخانه بمساحت  158.9مترمربع شماره پالک 394
فرعی از  318فرعی از پالک  8اصلی واقع در معین آباد نوش آباد بخش  2حوزه ثبتی آران
و بیدگل  .ابتیاعی از مالک رسمی احمد سهامی
 -2رأی شماره  1660مورخ  98/05/28هیأت  :خانم اعظم شاطریان فرزند محمد شماره
شناسنامه  9862ششدانگ یکبابخانه بمساحت  128مترمربع شماره پالک  3217فرعی
از  151فرعی از پالک  3اصلی واقع در معین آباد بیدگل بخش  3حوزه ثبتی آران و بیدگل
 .ابتیاعی از مالک رسمی عبدالصمد ستاری
 -3رأی شماره  1658و  1659مورخ  98/05/28هیأت  :آقای حسین صالحیپور بیدگلی
فرزند ابوالفضل شماره شناسنامه  1250178045و خانم لیال حسن بیکی بیدگلی فرزند
مهدی شماره شناسنامه ( 6190043593بالمناصفه) ششدانگ یکبابخانه بمساحت 95.50
مترمربع شماره پالک  3218فرعی از  1فرعی از پالک  3اصلی واقع در معین آباد بیدگل
بخش  3حوزه ثبتی آران و بیدگل  .ابتیاعی از مالک رسمی محمد میرزائی فرد
 -4رأی شــماره  1889مورخ  98/06/23هیأت  :آقای سیدمصطفی ذبایح بیدگلی فرزند
آقاجواد شماره شناسنامه  5ششدانگ یکبابخانه بمساحت  84.60مترمربع شماره پالک
 3220فرعی از  22فرعی از پالک  3اصلی واقع در معین آباد بیدگل بخش  3حوزه ثبتی
آران و بیدگل  .مالک رسمی
 -5رأی شماره  1885مورخ  98/06/23هیأت  :آقای حسین مجیدی فرزند ماشااله شماره
شناسنامه  9489ششدانگ یکبابخانه بمســاحت  101.50مترمربع شماره پالک 3221
فرعی از پالک  3اصلی واقع در معین آباد بیدگل بخش  3حوزه ثبتی آران و بیدگل  .ابتیاعی
از مالک رسمی ماشااله مجیدی
 -6رأی شــماره  1893مورخ  98/06/23هیأت  :خانم فاطمه شــیخ حسنی آرانی فرزند
ابوالفضل شــماره شناســنامه  6190099513سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکبابخانه
بمساحت  177.53مترمربع شماره پالک  3222فرعی از پالک  3اصلی واقع در معین آباد
بیدگل بخش  3حوزه ثبتی آران و بیدگل .ابتیاعی از مالک رســمی خانم ناهید مشهودی
بیدگلی احد از ورثه حسن مشهودی بیدگلی
 -7رأی شماره 1917و 1919مورخ  98/06/24هیأت  :آقای سید امیرعباس مهدی بیدگلی
فرزند آقاحسام شماره شناسنامه  6190023401و خانم مریم توکلی بیدگلی فرزند احسان
شماره شناسنامه ( 6190036503بالمناصفه) ششدانگ یکبابخانه بمساحت  160مترمربع
شماره پالک  985فرعی از  102فرعی از پالک  6اصلی واقع در حسین آباد بیدگل بخش 3
حوزه ثبتی آران و بیدگل  .ابتیاعی از مالک رسمی خانم انسیه هاشمیان
 -8رأی شــماره  1897مورخ  98/06/23هیأت  :خانم منیر غفوری یزدلی فرزند رمضان
شماره شناسنامه  101ششدانگ یکباب خانه بمساحت  196.20مترمربع شماره پالک 69
فرعی از  4فرعی از پالک  105اصلی واقع در اماکــن بخش  3حوزه ثبتی آران و بیدگل .
ابتیاعی از مالک رسمی محمدصالح امیری
 -9رأی شماره  1653و  1654مورخ  98/05/28هیأت  :آقای جواد اشتردار بیدگلی فرزند
غالمرضا شماره شناســنامه  93و خانم ســمیه رزاقی جوینانی فرزند محمدعلی شماره
شناسنامه ( 387بالمناصفه) ششدانگ یکبابخانه بمساحت  77.50مترمربع شماره پالک
 6فرعی از پالک  186اصلی واقع در اماکن بخش  3حوزه ثبتی آران و بیدگل  .ابتیاعی از
مالک رسمی بانو ساره خاتون حاجی قدیرزاده
 -10رأی شــماره  1895مورخ  98/06/23هیأت  :آقای حمیدرضــا عبداله پور بیدگلی
فرزند حبیب شماره شناسنامه  1804ششدانگ یکبابخانه بمساحت  155مترمربع شماره
پالک  104فرعی از  4فرعی از پالک  235اصلی واقع در اماکن بخش  3حوزه ثبتی آران
و بیدگل  .مالک رسمی
 -11رأی شــماره  1668و  1669مورخ  98/05/30هیأت  :آقای هاشم مسکینی فرزند
عباس شــماره شناســنامه  224و خانم مکرم علیاکبرزاده بیدگلی فرزند قاسم شماره
شناسنامه ( 290بالمناصفه) ششدانگ یکبابخانه بمساحت  189مترمربع شماره پالک 61
فرعی از  2فرعی از پالک  252اصلی واقع در اماکــن بخش  3حوزه ثبتی آران و بیدگل .
ابتیاعی از مالک رسمی جواد بنیطبا
 -12رأی شــماره  1675مورخ  98/05/30هیأت  :خانم ناهید مشــتاقیان بیدگلی فرزند
حسین شماره شناسنامه  8425ششــدانگ یکبابخانه بمساحت  124.50مترمربع شماره
پالک  40فرعی از  2فرعی از پالک  293اصلی واقع در اماکن بخش  3حوزه ثبتی آران و
بیدگل  .ابتیاعی از مالک رسمی حسین مشتاقیان
 -13رأی شــماره 1879و 1880مورخ  98/06/23هیأت  :آقای حســن شادمهر فرزند
حسینعلی شماره شناسنامه  148و خانم شمسی شادمهر فرزند رضا شماره شناسنامه 2513
(بالمناصفه) ششدانگ قسمتی ازیکبابخانه بمساحت  5.55مترمربع شماره پالک  7فرعی
مفروز و مجزی شده از  1فرعی از پالک  492اصلی واقع در اماکن بخش  3حوزه ثبتی آران
و بیدگل  .ابتیاعی از مالک رسمی شهرداری آران و بیدگل
 -14رأی شماره  1678مورخ  98/05/30هیأت  :آقای سعید صالحی پور بیدگلی فرزند
جعفر شماره شناسنامه  391ششدانگ یکباب خانه بمســاحت  276.10مترمربع شماره
پالک  10فرعی مفروز و مجزی شــده از 1و2و3و6و7و 8فرعی وقسمتی از مشاعات از
پالک  856اصلی واقع در اماکن بخش  3حوزه ثبتی آران و بیــدگل  .ابتیاعی از مالکین
رسمی خانم زهرا کجایی و ابوالفضل صالحیپور و فاطمه عابدینزاده فرزند ماشااله و ورثه
خانم فاطمه عابدینزاده فرزند عباس و ورثه خانم مهلقا زندی
 -15رأی شــماره 1661و 1662مــورخ  98/05/28هیــأت  :آقای علــی خالقی آرانی
فرزند نصرت اله شــماره شناســنامه  1250110661و خانم مریم سادات نیکوکار فرزند
سیداسماعیل شماره شناســنامه ( 6190042384بالمناصفه) ششــدانگ دو باب خانه
بمساحت  282مترمربع شــماره پالک  11فرعی مفروز و مجزی شــده از  3و  9فرعی و
قسمتی از مشاعات از پالک  1277اصلی واقع در اماکن بخش  3حوزه ثبتی آران و بیدگل
 .ابتیاعی از مالک رسمی خانم سمیه عرب پور واحدی
 -16رأی شماره  1655مورخ  98/05/28هیأت  :خانم انیس صباری فرد فرزند احمد شماره
شناسنامه  207ششدانگ یکبابخانه بمســاحت  106.5مترمربع شماره پالک  15فرعی
مفروز و مجزی شده از 5و6و7و 13فرعی و قسمتی از مشاعات از پالک  1715اصلی واقع
در اماکن بخش  3حوزه ثبتی آران و بیدگل  .ابتیاعی از مالک رسمی خانم آرزو کاظمی
 -17رأی شــماره 1639و 1640مورخ  98/05/27هیأت  :آقای مجید قامتی آرانی فرزند
حسین شماره شناسنامه  314و خانم الهه ســالمی آرانی فرزند احمدآقا شماره شناسنامه
( 455بالمناصفه) ششدانگ یکبابخانه بمســاحت  245مترمربع شماره پالک  15فرعی
مفروز و مجزی شــده از 7و8و 13فرعی از پــاک  2213اصلی واقــع در اماکن بخش
 3حوزه ثبتی آران و بیدگل  .ابتیاعی از مالکین رســمی حســن و عباســقلی و قربانعلی
همگی قامتی
 -18رأی شــماره  1651مورخ  98/05/28هیأت  :خانم مریم قامتی آرانی فرزند حسن
شماره شناسنامه  121ششــدانگ یکباب مغازه بمســاحت  17.2مترمربع شماره پالک
 16فرعی مفروز و مجزی شــده از  8فرعی از پالک  2213اصلــی واقع در اماکن بخش
 3حوزه ثبتی آران و بیدگل  .ابتیاعی از مالکین رســمی حســن و عباســقلی و قربانعلی
همگی قامتی
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 -19رأی شماره  1667مورخ  98/05/30هیأت  :آقای علی اکبر نداف آرانی فرزند عباسآقا
شماره شناسنامه  490ششدانگ یکبابخانه بمساحت  195.50مترمربع شماره پالک 11
فرعی از  9فرعی از پالک  2540اصلی و شماره پالک  2فرعی از  1فرعی از پالک 2550
اصلی واقع در اماکن بخش  3حوزه ثبتی آران و بیدگل  .ابتیاعی از مالکین رســمی وراث
عباسآقا نداف
 -20رأی شماره  1663مورخ  98/05/28هیأت  :خانم زینب خدیش زاده فرزند مصطفی
شماره شناسنامه  1957ششدانگ یکباب ســاختمان بمساحت  124.50مترمربع شماره
پالک  3327فرعی از  2638اصلی واقع در احمدآبــاد بخش  3حوزه ثبتی آران و بیدگل .
ابتیاعی از مالک رسمی نصرت اله اکرمیان
 -21رأی شماره  1666مورخ  98/05/28هیأت  :آقای حمید رحمانی فرزند احمد شماره
شناسنامه  6ششدانگ قسمتی از یکبابخانه بمساحت  107.40مترمربع شماره پالک 3329
فرعی از  2638اصلی واقع در احمدآباد بخش  3حوزه ثبتی آران و بیدگل  .ابتیاعی از مالک
رسمی خانم کبری مقنی
 -22رأی شماره  1839مورخ  98/06/14هیأت  :آقای فؤاد غالمیان آرانی فرزند حسینعلی
شماره شناسنامه  1250107407ششدانگ یکبابخانه بمساحت  175مترمربع شماره پالک
 3334فرعی از  2638اصلی واقع در احمدآباد بخش  3حوزه ثبتی آران و بیدگل  .ابتیاعی
از مالک رسمی شهرداری آران و بیدگل
 -23رأی شــماره  1841مورخ  98/06/14هیأت  :آقای ابوالفضل بیــل باز آرانی فرزند
مصطفی شماره شناسنامه  6190008275ششدانگ یکبابخانه بمساحت  173.95مترمربع
شــماره پالک  3335فرعی از  2638اصلی واقع در احمدآباد بخش  3حوزه ثبتی آران و
بیدگل  .ابتیاعی از مالک رسمی شهرداری آران و بیدگل
 -24رأی شماره  1891مورخ  98/06/23هیأت  :آقای حســین باغبانزاده آرانی فرزند
رحمت اله شماره شناسنامه  6ششدانگ یکبابخانه بمســاحت  203.50مترمربع شماره
پالک  1983فرعی از  138فرعی از پالک  2640اصلی واقع در آراندشت بخش  3حوزه
ثبتی آران و بیدگل  .ابتیاعی از مالکین رسمی وراث حسن انتهائی آرانی
 -25رأی شماره  1952مورخ  98/06/25هیأت  :آقای علیرضا نشاطی آرانی فرزند محمد
شماره شناسنامه  201ششدانگ یکبابخانه بمساحت  59.46مترمربع شماره پالک 1986
فرعی از  411فرعی از پالک  2640اصلی واقع در آراندشــت بخش  3حوزه ثبتی آران و
بیدگل  .ابتیاعی از مالکین رسمی ورثه محمد نشاطی و خانم بیگم کدخدائیان
 -26رأی شماره  1954مورخ  98/06/25هیأت  :آقای علیرضا نشاطی آرانی فرزند محمد
شماره شناسنامه  201ششدانگ یکبابخانه بمســاحت  52مترمربع شماره پالک 1987
فرعی از  411فرعی از پالک  2640اصلی واقع در آراندشــت بخش  3حوزه ثبتی آران و
بیدگل  .ابتیاعی از مالکین رسمی ورثه محمد نشاطی و خانم بیگم کدخدائیان
 -27رأی شماره  1956مورخ  98/06/25هیأت  :آقای علیرضا نشاطی آرانی فرزند محمد
شماره شناسنامه  201ششدانگ یکبابخانه بمساحت  111.71مترمربع شماره پالک 1988
فرعی از  411فرعی از پالک  2640اصلی واقع در آراندشــت بخش  3حوزه ثبتی آران و
بیدگل  .ابتیاعی از مالکین رسمی ورثه محمد نشاطی و خانم بیگم کدخدائیان
 -28رأی شماره  1958مورخ  98/06/25هیأت  :آقای علیرضا نشاطی آرانی فرزند محمد
شماره شناسنامه  201ششدانگ یکبابخانه بمساحت  58.34مترمربع شماره پالک 1989
فرعی از  411فرعی از پالک  2640اصلی واقع در آراندشــت بخش  3حوزه ثبتی آران و
بیدگل  .ابتیاعی از مالکین رسمی ورثه محمد نشاطی و خانم بیگم کدخدائیان
 -29رأی شــماره 1670و 1671مورخ  98/05/30هیأت  :آقای مهرداد شیرآبادی آرانی
فرزند آقاعلی شــماره شناســنامه  418و خانم اکرم موالئی آرانی فرزند محمد شــماره
شناسنامه ( 475بالمناصفه) ششدانگ یکبابخانه بمساحت  176.40مترمربع شماره پالک
 1221فرعی از  340فرعی از پالک  2645اصلی واقع در وشاد بخش  3حوزه ثبتی آران و
بیدگل  .ابتیاعی از مالک رسمی عباسعلی نعمت الهی
 -30رأی شــماره 1664و 1665مورخ  98/05/28هیأت  :آقای حسین رضابیکی فرزند
اکبر شماره شناسنامه  69و خانم سمیه کبوتری بیدگلی فرزند عباس شماره شناسنامه 890
(بالمناصفه) ششدانگ یکبابخانه بمساحت  150مترمربع شماره پالک  384فرعی از 252
فرعی از پالک  2704اصلی واقع در دستجرد و غیاثیه بخش  3حوزه ثبتی آران و بیدگل.
ابتیاعی از مالک رسمی هادی حمیدپناه
 -31رأی شماره  1630مورخ  98/05/26هیأت  :آقای حسین کریم زاده فرد بیدگلی فرزند
علیرضا شماره شناسنامه  6190076025ششــدانگ یکبابخانه بمساحت  150مترمربع
شــماره پالک  385فرعی از  252فرعی از پالک  2704اصلی واقع در دستجرد و غیاثیه
بخش  3حوزه ثبتی آران و بیدگل .ابتیاعی از مالک رسمی هادی حمیدپناه
 -32رأی شــماره  1672مورخ  98/05/30هیأت  :آقای علی اکبر راوندی بیدگلی فرزند
عباس شماره شناسنامه  7145ششــدانگ یکبابخانه بمساحت  178.30مترمربع شماره
پالک  386فرعی از  252فرعی از پالک  2704اصلی واقع در دستجرد و غیاثیه بخش 3
حوزه ثبتی آران و بیدگل .ابتیاعی از مالک رسمی هادی حمیدپناه
 -33رأی شماره  1887مورخ  98/06/23هیأت  :آقای عباس عابدی بیدگلی فرزند حسین
شماره شناسنامه  3324ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت  172مترمربع شماره پالک
 398فرعی از  252فرعی از پالک  2704اصلی واقع در دستجرد و غیاثیه بخش  3حوزه
ثبتی آران و بیدگل .ابتیاعی از مالک رسمی هادی حمیدپناه
 -34رأی شماره 1637و 1638مورخ  98/05/27هیأت  :آقای امیرحسین مسگری فرزند
حسین شماره شناسنامه  609و خانم زهرا مسگری فرزند قنبرعلی شماره شناسنامه 2628
(بالمناصفه) ششدانگ یکبابخانه بمساحت  181مترمربع شماره پالک  4170فرعی از 179
فرعی از پالک  2715اصلی واقع در ابوزیدآباد بخش  3حوزه ثبتی آران و بیدگل .ابتیاعی
از مالکین رسمی آقای قدمعلی صادقی و خانم فرخ قاسمپور
 -35رأی شماره  1883مورخ  98/06/23هیأت  :آقای مسعود توکلی فرزند حسین شماره
شناسنامه  2596ششدانگ یکباب مغازه بمساحت  57مترمربع شماره پالک  4173فرعی
از  4131فرعی از پالک  2715اصلی واقع در ابوزیدآباد بخش  3حوزه ثبتی آران و بیدگل.
ابتیاعی از مالکین رسمی رضا و محمود و مرتضی و احمدرضا همگی سرافرازی
 -36رأی شماره  1627مورخ  98/05/26هیأت  :خانم راحله بهمنی میان رودی فرزند امین
اله شماره شناسنامه  1440ششدانگ یکبابخانه بمساحت  123مترمربع شماره پالک 6363
فرعی از  1228فرعی از پالک  2840اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران بخش  3حوزه
ثبتی آران و بیدگل .ابتیاعی از مالک رسمی خانم زهره گندم کار بیدگلی
 -37رأی شماره  1899مورخ  98/06/23هیأت  :آقای احسان شیخی بیدگلی فرزند ماشااله
شماره شناسنامه  1843ششدانگ یکبابخانه بمســاحت  103.50مترمربع شماره پالک
 1508فرعی از  203فرعی از پالک  2875اصلی واقع در آران و بیدگل بخش  3حوزه ثبتی
آران و بیدگل .ابتیاعی از مالک رسمی احمد مقدم ستوده
 -38رأی شماره  1652مورخ  98/05/28هیأت  :آقای حمید کبریائی نوش آبادی فرزند
حسن شماره شناسنامه  5020ششــدانگ یکباب مغازه بمساحت  37.50مترمربع شماره
پالک  919فرعی از پالک  40اصلی واقع در نوشآباد بخش  4حوزه ثبتی آران و بیدگل.
ابتیاعی از مالک رسمی غالمحسین ریزه نوش آبادی
 -39رأی شــماره 1676و 1679مــورخ  98/05/30هیأت  :آقــای محمدعلی رفیعی
نوشآبادی فرزند عباس شماره شناســنامه  22و خانم فاطمه سلطان سلیمی نوشآبادی
فرزند حسن شــماره شناســنامه ( 5بالمناصفه) ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 203.5
مترمربع شماره پالک  1817فرعی مفروز و مجزی از  72فرعی از پالک  41اصلی واقع
در حسنآباد نوشآباد بخش  4حوزه ثبتی آران و بیدگل  .ابتیاعی از مالک رسمی محسن
رفیعی نوشآبادی
 -40رأی شماره  1677مورخ  98/05/30هیأت  :آقای تقی مشهدیپور نوشآبادی فرزند
حسینعلی شماره شناسنامه  57ششــدانگ یکبابخانه و مغازه بمساحت  230.18مترمربع
شماره پالک  1818فرعی مفروز و مجزی از  39فرعی از پالک  41اصلی واقع در حسنآباد
نوشآباد بخش  4حوزه ثبتی آران و بیدگل  .مالک رسمی و ابتیاعی از مالک رسمی احمد
مشهدیپور نوشآبادی
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بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض ،طبق مقررات سند
مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول98/06/30 :
تاریخ انتشار نوبت دوم98/07/14 :
م الف 603848 :عباس عباس زادگان رییس اداره ثبت اسناد و امالک آران و بیدگل
مفاد آراء
 7/151آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي
و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابــر رای شــماره  139860302016000178مورخ  98/05/07هیــات اول موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد
ثبتی حوزه ثبت ملک تیران تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مرضیه ســادات
رضوی ارانی فرزند نعمت اله به شماره شناسنامه  1675صادره از آبادان در یک باب خانه
به مســاحت  293/54متر مربع پالک  1314فرعی از  2اصلی واقع در رضوانشهر بخش
دوازده ثبت اصفهان خریداری از مالک رسمی آقای حاجی حسن شاه پوری ارانی محرز
گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود
در صورتی که اشخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و
پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع
قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1398/06/30 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1398/07/14 :
م الف 600676:سید محمد حسن مصطفوی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک تیران وکرون
مفاد آراء
 7/150آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي
و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر رای شماره  139860302016000179مورخ  98/05/07هیات اول موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی
حوزه ثبت ملک تیران تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مرضیه سادات رضوی
ارانی فرزند نعمت اله به شــماره شناســنامه  1675صادره از آبادان در یک باب خانه به
مساحت  461/71متر مربع پالک  1314فرعی از  2اصلی واقع در رضوانشهر خریداری از
مالک رسمی آقای حاجی حسن شاه پوری ارانی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه
از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر
خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1398/06/30 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1398/07/14 :
م الف 600653:سید محمد حسن مصطفوی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک تیران وکرون
مفاد آراء
 7/ 152آگهي 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  -1398/05/30-139860302019000273آقای اسماعیل رمضانی
دهاقانی فرزند جواد ششــدانگ یک باب مغازه به مساحت  28/85متر مربع مجزی شده
ال پالک  966و  967فرعی بوده است واقع در
از پالک  1838فرعی از  121اصلی که قب ً
ابنیه دهاقان
تاريخ انتشار نوبت اول1398/07/14 :
تاريخ انتشار نوبت دوم1398/07/29 :
م الف 612223:زهرا يعقوبي رئيس اداره ثبت اسناد و امالک دهاقان
تحدید حدود اختصاصی
 7/153شــماره 98/7/7-98/2027025753 :چــون تحدید حدود ششــدانگ یکباب
ســاختمان مخروبه دامداری طبق پرونــده ثبتی پالک  6914/1واقــع در بخش  5بنام
زهره حسینیان خوراسگانی فرزند سید حسین می باشــد که بنا به دستور قسمت اخیر از
ماده  15قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز یکشنبه
 1398/08/19ساعت  9صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی
به کلیه مالکین و مجاورین اخطــار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل حضور
یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق مــاده  20قانون ثبت از تاریخ تنظیم
صورتمجلس تحدید حدود تا  30روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره  2ماده واحده قانون
تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به
این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست
را اخذ و به این اداره تســلیم نماید .مالف 613479:شبان رئیس ثبت اسناد و امالک
منطقه شرق اصفهان
تحدید حدود اختصاصی
 7/155شــماره صادره  1398/7/7-1398/42/586559 :نظر بــه اینکه تحدید حدود
ششدانگ یک باب خانه پالک شماره  4451فرعی مجزا شده از  4483/131واقع در بخش
 5ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام خانم لیال حمزه شلمزاری فرزند علی
در جریان ثبت اســت و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است .اینک بنا به
دستور قسمت اخیر ماده  15قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم
در روز شنبه مورخ  1398/8/18ساعت  9صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد ،لذا به
موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی
در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده  20قانون ثبت از تاریخ
تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا  30روز پذیرفته خواهد شد .م الف 616059 :قویدل
رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مزایده
 7/156شــماره 960344 :اجرا – تاریخ ، 1398/06/23:اجرای احکام مدنی دادگستری
شهرستان خمینی شــهر در پرونده کالســه  960344له خانم مینا جلیلی با وکالت خانم
مرضیه غالمی علیه آقای حمزه علی فتاحی به خواسته مطالبه مهریه به تعداد  514عدد
سکه تمام بهار آزادی که در روز مزایده استعالم و محاســبه می گردد در نظر دارد سهم
الشرکه خوانده و سهم االرث پدرش مرحوم کیکاووس فتاحی از شرکت تولیدی مصالح
ســاختمانی پارس توان از پالک ثبتی  91اصلی که هر کدام  300/000ريال از  2میلیون
ريال سرمایه شرکت دارند و ســهم االرث پدری خوانده از پالک ثبتی  91اصلی واقع در
جاده نجف آباد ـ اصفهان ـ صحرای تیرانچی کــه جنوب ًا به کوچه باغ رضا کازرونی  ،غربا
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به خیابان صحرایی  ،شما ًال به خیابان اصلی نجف آباد ـ اصفهان و شرق ًا به باغ آقای حاج
احمد می باشد را از طریق مزایده به میزان طلب به فروش رساند طبق نظریه کارشناسی
نسبت به سهم خوانده از شرکت سه بیستم از یک شانزدهم از یک هشتم حبه مشاع از یک
ربع حبه از نیم حبه از  72حبه پالک  91اصلی به استثنا بها ثمنیه اعیانی می باشد نسبت به
سهم االرث از سهم کیکاووس فتاحی از شرکت یک پنجم از سه بیستم از یک شانزدهم
از یک هشتم حبه مشاع از یک ربع حبه از نیم حبه از  72حبه پالک  91اصلی به استثنا بها
ثمنیه اعیانی می باشد نسبت به ســهم االرث کیکاووس فتاحی یک پنجم از یک دوم از
یک شانزدهم از یک هشتم حبه مشاع از یک ربع حبه از نیم حبه از  72حبه پالک 91اصلی
به استثنا بها ثمنیه اعیانی می باشد ملک مذکور بصورت باغی است محصور به مساحت
 4626/4مترمربع که قسمتی از آن دارای درختان میوه خشک شده استخر آبتنی به ابعاد
حدود  5*11متر حوض آب  3*5متــر  ،تابلو برق 3 ،درب فلزی بر روی ضلع شــمالی
ساختمان قدیمی آجری با ســقف چوبی به مســاحت حدود  45/5مترمربع می باشد که
کارشناس رسمی دادگستری ارزش هر مترمربع ملک را  7/500/000ريال و ارزش کل آن
را  34/698/000/000ريال و ارزش سهام نامبرده فوق را  4/857/720/000ريال ارزیابی
نموده را از طریق مزایده به فروش رساند لذا جلسه مزایده در تاریخ یکشنبه 1398/08/12
ساعت  9صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگســتری 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 شد .شــایان 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 نســخه 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 شروع 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 607356 :دفتراجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خمینی شهر
ابالغ وقت رسیدگی
 7/157مرجع رسیدگی :شعبه هشتم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی:
خمینی شهر ـ بلوار پاسداران ـ روبروی کوی مهســتان ـ مجتمع شوراهای حل اختالف
اصفهان ،وقت رسیدگی :ســاعت  04:00بعدازظهر روز شــنبه مورخه ، 1398/09/09
مشخصات خواهان-1 :نام و نام خانوادگی :حسینعلی اعتمادی  ،نام پدر :محمود  ،نشانی:
خمینی شهر منظریه بلوار فیض االسالم کوچه صبا 1غربی پالک 25؛ مشخصات خوانده:
-1نام و نام خانوادگی :علیرضا نصراصفهانی  ،نام پدر :عبداله  ،خواسته و بهای آن :مطالبه
وجه  1فقره چک به مبلغ  80/000/000ريال  ،دالیل خواهان :کپی مصدق چک و کپی
مصدق گواهینامه عدم پرداخت بانک  ،گــردش کار :خواهان.خوانده را مجهول المکان
اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از
روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده  73قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب
در امور مدنی نموده است .لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک
نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نسخه ثانی دادخواست و
ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد .م الف618154 :
رئیس شعبه هشتم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر
اخطار اجرایی
 7/158شــماره 51/98 :حل  ، 2مشــخصات محکوم علیه:نام و نــام خانوادگی:عبداله
مصطفوی  ،نام پدر :نبی اله  ،نشــانی :مجهول المکان ؛ مشــخصات محکوم له:نام و نام
خانوادگی :قدمعلی حیدری  ،نام پدر :رجبعلی  ،نشانی :خمینی شهر خ امیرکبیر ک 85بن
بست ، 2محکوم به:به موجب رای شــماره  671تاریخ  98/04/22حوزه دوم شورای حل
اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته اســت .محکوم علیه محکوم است به:
حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال اتومبیل پیکان به شماره انتظامی 917 -11
س  51در حق محکوم له و پرداخت  625/000ريال بابت هزینه دادرسی در حق محکوم له
به انضمام پرداخت نیم عشر دولت ضمن ًا در اجرای حکم تبصره 2ماده  306رعایت گردد.
ماده 34قانون اجرای احکام :همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد محکوم علیه
مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به
بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی
که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را
به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریح ًا اعالم نماید .م الف 614817 :ایمان
بختیاری قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف خمینی شهر
ابالغ وقت رسیدگی
 7/159شماره 1234/98 :حل ، 3مرجع رسیدگی :شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف
خمینی شهر به نشانی :خمینی شهر ـ بلوار پاســداران ـ روبروی کوی مهستان ـ مجتمع
شوراهای حل اختالف اصفهان ،وقت رسیدگی :ساعت  04:40بعدازظهر روز شنبه مورخه
 ، 1398/08/25مشخصات خواهان-1 :نام و نام خانوادگی :حسینعلی اعتمادی  ،نام پدر:
محمود  ،نشانی :خمینی شــهر منظریه بلوار فیض االسالم کوچه صبا 1غربی پالک 25؛
مشخصات خوانده-1 :نام و نام خانوادگی :ســیدمحمد موسوی فرد  ،خواسته و بهای آن:
مطالبه مبلغ  50/000/000ريال وجه یک فقره چک بانضمام جمیع خسارات دادرسی و
تاخیر تادیه از تاریخ چک  ،گردش کار :خواهان.خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای
ابالغ دادخواست و وقت رســیدگی به وی از طریق نشــر آگهی در یکی از روزنامه های
کثیراالنتشار وفق ماده  73قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی
نموده است .لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی
می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت
نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد .م الف 618125 :رئیس شعبه سوم
حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر
ابالغ رای
 7/160مرجع رسیدگی :شعبه دوم شورای حل اختالف فریدونشهر ،شماره پرونده65/98 :
شماره و تاریخ دادنامه 1398/4/25-117 :خواهان :آقای عبدالرضا شیاسی سرداب سفلی
فرزند رضا قلی به نشانی فریدونشهر شهرک امام خ آزاده کوچه آزادگان ،خواندگان :آقایان
 -1سعید رحیمی فرزند محمد علی ساکن فریدونشهر خ تربیت بدنی  -2عسگر سعیدی
فرزند شکراله به نشــانی مجهول المکان ،خواسته :الزام به انتقال سند خودرو ،گردشکار:
پس از ارجاع به این شعبه و ثبت آن به کالســه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه
مشورتی اعضا قاضی شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح
زیر مبادرت به صدور رای می نماید.رای شورا :در خصوص دعوی آقای عبدالرضا شیاسی
سرداب سفلی به طرفیت آقایان  -1ســعید رحیمی  -2عسگر سعیدی به خواسته الزام به
انتقال سند رسمی خودرو پراید به شماره انتظامی  41ی  853ایران  24به انضمام مطلق
خسارات وارده با عنایت به دادخواست تقدیمی ،اســتعالم به عمل آمده از مرجع انتظامی
در خصوص آخرین مالک خودرو تصویر قرارداد عادی ارائه شده از طرف خواهان و اینکه
علی رغم ابالغ قانونی خواندگان در جلسه رســیدگی حاضر نگردیده و الیحه دفاعیه نیز
ارائه نموده اند علی هذا شــورا دعوای مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده لذا به استناد
ماده  198قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و مواد ،219 ،10
 223 ،221 ،220و  225قانون مدنی حکم بــر محکومیت خوانده ردیف دوم به حضور در
دفترخانه اسناد رسمی و انتقال رسمی سند خودرو به شماره انتظامی فوق به نام خواهان
و پرداخت مبلــغ  875/000ریال بابت هزینه دادرســی در حق خواهــان صادر و اعالم
می نماید .رای صادره در خصوص خوانده ردیف دوم غیابی بوده و ظرف مدت بیست روز
پس از ابالغ قابل واخواهی درهمین شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی
در شعبه اول دادگاه عمومی و حقوقی شهرستان فریدونشهر می باشد .مالف612196:
شعبه  2شورای حل اختالف فریدونشهر

امام حسن (علیه السالم):
هر کسي که خداوند را عبادت و اطاعت کند،
خداي متعال همه چيزها را مطيع او گرداند.

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
رتبه 4 :ضریب کیفی روزنامه 45 :چاپخانه :آینده

تلفن 031-36284167-8 :فکس36284166 :

آدرس :ابتدای جاده حبیبآباد -روبهروی شهرک امام حسین (ع)
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فرود ،به دلیل گیرکردن مسافر در سرویس بهداشتی

تابوت طالیی  ۲هزار ساله به مصر بازگردانده شد

مسافرانی که از واشنگتن به سمت سانفرانسیسکو آمریکا در حال پرواز بودند،
به خاطر یک علت خندهدار مجبور به فرود اضطراری شدند .مسافر زن بداقبال،
زمانی که از سرویس بهداشتی هواپیما استفاده میکرد ،متوجه شد که به دلیل
شکستن قفل در داخل سرویس زندانی شده است و نمیتواند بیرون بیاید .این
مسافر از مهمانداران کمک خواست؛ اما کسی نتوانست کاری انجام دهد .بنابراین
به دلیل امکان به خطر افتادن جان مسافر ،کاپیتان از باند هوایی خواست تا اجازه
فرود اضطراری او را بدهند .در نهایت با کمک نیروی امداد این مسافر زندانی
آزاد شد ،هر چند که پرواز برای  ۲ساعت و نیم به تاخیر افتاد.

تحقیقات مشترک مقامهای مجری قانون در آمریکا ،مصر ،آلمان و فرانسه
نشان داد تابوت ساخته شده ،بین  150تا  50سال قبل از میالد ،از منطقه
المنیا در مصر ربوده شده است .پس از آنکه موزه هنر متروپولیتن تابوت را
در سال  2017خرید ،این اثر در نمایشگاهی در این موزه به نمایش گذاشته
شد .موزه هنر متروپولیتن این اثر باستانی را پس از عبور داده شدن از دبی،
آلمان و پاریس ،از یک دالل هنر فرانسوی که هویتاش نامعلوم است ،به
قیمت تقریبی  4میلیون دالر خرید .زمانی در این تابوت که حدودا 1/8متر
طول دارد ،مومیایی یک کاهن عالیرتبه نگهداری میشد.

پرنده عظیمالجثهای که باور نمیکنید واقعی باشد!
بیشــتر مردم وقتی برای اولین بار عقاب «هارپی» را چه از نزدیک و چه در
عکس میبینند ،از بزرگی آن حیرتزده میشــوند .این پرنده بزرگ کامال
عظیمالجثه ،درنده ،مغرور و باشکوه است و برقی پوالدین در چشمانش دارد
که عمال میگوید« :بهتره با من در نیفتی کوچولو ،من شماها رو برای صبحونه
میخورم» .عقاب هارپی آنقدر عجیب و بزرگ است که ممکن است فکر کنید
یک نفر لباس پرنده پوشیده و نقش بازی میکند؛ به هر حال آنها پرندگان
شکاری هستند.

عکس روز
دوخط کتاب

او رفتــه بــود و امان از
جالی خالیاش

او رفته بود و تنها چیزی که
باقــی مانده بــود ،کمبودی
بود که به جــای او به دور آن
رشد کرده بود ،مثل درختی
کــه بــه دور حصــار خــود
میتنــد .آن حفــره مدتها
تهی ماند .شــاید ســالها
و هنگامــی کــه باالخره از

نو پر شــد ،میدانســتی هر
عشــق تــازهای کــه بــرای
زنی حــس کنی ،بــدون آلما
ممکن نبوده .اگــر او نبود،
هرگز حفرهای خالی وجود
نمیداشت .همینطور نیاز
به پرکردنش.

«تاریخ عشق»

نیکول کراوس

سفره نذری
حضرت رقیه (س)
در میدان امام
حسین (ع)
بزر گتریــن ســفره
نذری حضــرت رقیه
(س) به همــت مجمع
جهانــی خادمین رقیه
بنت الحسین (س) روز
پنجشــنبه ۱۱ ،مهرماه
در میــدان آیینی امام
حسین (ع) برپا شد.

یادداشت
رهایی از احساس تنفر نسبت به دیگران
مهسا احمدی
همه ما آدمها در طول زندگی دچار احساس نفرت میشویم؛ تنفر
از آدمها ،اشیا ،حیوانات و حتی زمانهای خاص .در ذهن ما چه
اتفاقاتی رخ میدهد که به ایجاد حس تنفر منجر میشود؟ تنفر
یکی از انواع هیجانات است که از بدو تولد همراه انسان است .به
همین علت روانشناسان تکامل گرا ،این احساس را یک امر فطری
میدانند .پس درصورتی که فطری بودن احساس نفرت و انزجار را
قبول داریم ،باید بپذیریم که این احساس بیهوده در وجود ما نهاده
نشده و قرار است کاری برای ما انجام دهد .این خیلی خوب است
که بدانیم تنفر ،حسی فطری است ،ولی صحبت در مورد آدمهایی
است که به صورت افراطی از همه چیز و تمامی افراد تنفر دارند.
به چه دلیل تنفر در وجود برخی از آدمها رشد میکند؟
آدمها تنفر را در رفتارشــان بروز میدهند ،زیــرا زمانی که این
احساس در درونمان به وجود آمده به جای اینکه آن را ریشهیابی
و تجزیه و تحلیل کنیم ،کوشیدهایم تا آن را از خودمان دور کنیم؛
در حالی که این احساس مرموزانه و موذیانه جایش را در وجود ما
باز میکند .کسانی هستند که احســاس نفرتشان را نسبت به
بعضی افراد یا موضوعات حکایــت میکنند ،ما به آنها میگوییم
بخش عمدهای از احســاس ناگواری که شما در وجودتان دارید،
ناشی از تالشی است که برای از بین بردن این احساس در درونتان
انجام میدهید؛ بنابراین یک مقدار از این احساس فاصله بگیرید
و به عنوان یک ناظر بیرونی به احساس تنفر خودتان نگاه کنید تا
بدانید این احساس چیست ،از کجا آمده و از چه زمانی آغاز شده
یا با چه افرادی نشست و برخاست داشتی که این حس را در شما
شکل دادهاند .قسمتی از حس تنفر ما هم به خاطر تداعی شدن
خاطراتمان اتفاق میافتد؛ پس چنانچه با خودمان روراست باشیم
و سیر به وجودآمدن تنفر را بررسی کنیم ،بهتر میتوانیم بر رفتار
و افکارمان کنترل داشته باشیم و به صورت افراطی از فرد یا شی یا
موضوعی خاص نفرت نداشته باشیم.

مدیر کل دامپزشکی استان اعالم کرد:

مهار آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در استان اصفهان
حدیث زاهدی
«دامپزشكی» صرفا به معنای درمان یك بیماری در دام نیست ،بلکه
این رشته نقش موثری در بهداشت عمومی و ارتقای سالمت جامعه
دارد و با فقدان دامپزشكی ،بدون شك بخشی از سالمت جامعه به
خطر خواهد افتاد.
سازمان دامپزشــكی ،در تالش جهت بررســی بیماری های دامی،
شناسایی مناطق و منابع آلوده و راه سرایت و طرز انتشار بیماری ها،
تامین بهداشت دام كشور از طریق پیشگیری و مبارزه با بیماریهای
همهگیر و قرنطینهای دام و همكاری با وزارت بهداشت در امر مبارزه
با بیماریهای مشترك انسان و دام است.
حــدود نیمی از بیماری هــای موجود در جهان بین انســان و دام
مشترك است كه با برنامه مدون برای واكسیناسیون دام ها ،معدوم
كردن دام های بیمار و نیز كنترل مرزهــای جغرافیایی میتوان تا
حد زیادی از شــیوع این نوع بیماریها جلوگیری كــرد .از جمله
بیماریهای مشــترك بین انســان و دام ،تب مالت ،ســل ،هاری،
مشمشه (بیماری مشترك بین انسان و اسب) ،تب خونریزیدهنده
كریمه كنگو و آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان است .
در همین راســتا شــهرام موحدی ،مدیر کل دامپزشــکی استان
اصفهان به مناسبت  14مهرماه ،روز دامپزشکی در نشستی خبری
با بیان اینکه دامپزشــکی خط مقدم مبارزه با بیماریهای مشترک
میان انسان و دام اســت ،اعالم کرد :باتوجه به اینکه استان اصفهان
قطب تولید مرغ گوشــتی و تخم مرغ و بوقلمون در کشــور است؛
وظیفه سنگینی بر عهده این ســازمان قرار گرفته است .با ممیزی
کردن مرغداری ها و تکلیف اعمال بخشــنامه های ســختگیرانه و
واکسیناسون  ،حدود دو سال اســت آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان
در اســتان اصفهان مهار شده و خوشــبختانه هیچ گزارشی در این
خصوص ارائه نشده و استان در وضعیت مناسبی است.
موحدی با انتقاد از اینکه در طرح تحول سالمت ،حوزه دامپزشکی
دیده نشده است ،افزود :نقش بیبدیل دامپزشکی در سالمت جوامع
انســانی غیرقابلانکار اســت؛ این در حالی اســت که فقط در یک
سال گذشته دامپزشکی اســتان با نظارت و برنامههای متنوع مانع
ورود بیش از  ۵۰۰هزار کیلوگرم انواع گوشــت فاسد به سطح شهر
شد که در صورت ورود میتوانست آســیبهای زیاد برای سالمت
شهروندان در بر داشته باشد .از حدود  ۶۵میلیون مرغ پرورش یافته
در سال گذشته  ۲۴۰هزار مرغ گوشــتی به منظور کنترل بیماری

«نیوکاسل» معدوم شد.
وی تاکیــد کــرد  :بیماریهــای مشــترک بین حیوان و انســان
سختترین نوع بیماریهاست و خط مقدم مبارزه با این بیماریها
سازمان دامپزشکی است.
مدیرکل دامپزشــکی اســتان اصفهان با بیان اینکه این منطقه در
بســیاری از شــاخصها همچون تولید و پــرورش بوقلمون و مرغ
گوشتی ،تخمگذار ،تولید شیر و عسل در کشور رتبه برتر را داراست،
تصریح کرد :در این اســتان با حجم باالی تولید ،بدون شک کنترل

است و پس از آن دانشگاه علوم پزشکی مسئولیت دارد.
موحدی با بیان اینکه در ســال حدود یک میلیون تن شیر خام در
استان تولید میشود ،اضافه کرد :تولید این مقدار شیر خام نشان از
وجود ظرفیتهای نظارتی در استان است .تولید شیرخام استان از
میزان تولید  ۱۴اســتان از جمله خراسان جنوبی ،خراسان شمالی،
لرستان ،همدان ،قم ،بوشهر ،هرمزگان ،کرمانشاه بیشتر است.
مدیرکل دامپزشکی اســتان اصفهان خاطرنشان کرد  :در یک سال
گذشــته  ۱۸میلیون دالر صادرات محمولههای فرآوری شــده از

و نظارت بر بیماریها بسیار سخت و ضروری است و مبالغ هنگفتی
برای عملیات طاقت فرســای شناســایی بیمــاری در دامها هزینه
میشــود.موحدی اضافه کرد  :درمان بیماریهای حاصل از مصرف
گوشتهای فاســد ،هزینههای زیادی را میتواند به حوزه بهداشت
وارد کند که در شرایط اقتصادی فعلی و تحریمهای پیش رو اهمیت
کار این حوزه را به نمایش میگذارد .همچنین حیطه ورود و اعمال
نظارت این نهاد در سراسر جهان ،ایمنی غذا از مزرعه تا سفره است؛
اما این وظیفه در کشــور ما از مزرعه تا کارخانه به عهده دامپزشکی

دامپزشــکی اصفهان صورت گرفت که این آمار صادرات در شرایط
حاضر با توجه به ایجاد اشتغال و نداشتن مشکالت زیستمحیطی،
بسیار حائز اهمیت است.
موحدی ،صادرات محصوالتی که پیشتر از این ضایعات بهحســاب
میآمده و امروز با فرآوری تبدیل به محصولی برای صادرات شدند
در شــرایط تحریم را جهاد اقتصادی و نماد عینی اقتصاد مقاومتی
برشمرد.
وی ،در مورد میزان اســتاندارد بودن محصوالت صادراتی از استان

اصفهان گفت :روند صادرات محصوالت دام و طیور بهگونهای است
که باید مورد ارزیابی قرار گیرد و در این حوزه اصفهان تاکنون هیچ
محصول صادراتی نداشــته که به جهت نداشــتن اســتاندارد الزم
برگشت داشته باشد.
مدیرکل اداره دامپزشکی اســتان اصفهان با اشاره به کمبود بودجه
و نیرو اذعان داشت ۵۰ :درصد از پســتهای سازمانی دامپزشکی،
خالی است بنابراین با این کمبود نیرو نمیتوان نظارت صددرصدی
اعمال کرد.
موحدی ادامه داد :مراقبت فعــال از بیماری «هــاری» نیز حدود
یکسال اســت که به مراقبتهای فعال اضافه شــده که نتیجه آن
شناســایی یک مورد دام مبتال به این بیماری است زیرا این بیماری
مهلکترین بیماری مشــترک میان انســان و دام است که درمانی
نداشته و اگر فردی به آن مبتال شــود سرنوشتی جز مرگ در انتظار
او نخواهد بود.
مدیرکل دامپزشــکی اســتان اصفهان تصریح کرد :بیش از دو هزار
واحد مرغداری و عمدتا در مراکز استانها و مکانهای پرتراکم مانند
اصفهان ،شاهینشهر ،گلپایگان و کاشــان قرار دارد .عالوه بر این از
سال گذشــته تا کنون بیش از  ۶۵میلیون قطعه «جوجه ریزی» در
مرغداریهای استان داشتیم .در تولید گوشت سفید در کشور جزو
سه استان برتر کشور قرار داریم؛ همچنین  ۷۲۳هزار قطعه بوقلمون
پرورش داده شــده که دراین مورد با فاصله بســیار کم در رتبه اول
کشور قرار داریم.
وی اعالم کرد ۱۸ :کشتارگاه طیور ۴۴ ،کارخانه خوراک طیور ،دام
و آبزیان ۵۳ ،واحد بســته بندی فرآوردههای خام دامی ۱۰ ،واحد
بسته بندی تخم مرغ ۹ ،واحد بسته بندی آالیش خوراکی مرغ۱۶ ،
ســردخانه نگه داری فرآوردههای دامی ۷۸ ،مرکز جمع آوری شیر
خام و  ۲۰واحد جمعآوری ضایعات در این استان فعال است.
وی درپایان بــا بیان اینکــه در اســتان اصفهــان  ۱۷۳درمانگاه،
بیمارســتان و پلی کیلینیک در حوزه دامپزشــکی ۱۱۶ ،داروخانه
دامپزشــکی ۱۴ ،شرکت پخش دارو ،سه شــرکت واردکننده دارو،
چهار کارخانــه تولید دارو و ۱۲کارخانه مکمل ســازی وجود دارد،
تاکید کــرد :در دارو درمانی برای دام و طیور تنها مســئله بهبودی
دام مطرح نیســت ،بلکه تاثیر دارو بر میــزان تولیدات دام و طیور و
همچنین سالمت انسان که به عنوان مصرف کننده ،جایگاه انتهایی
زنجیره غذایی را به خود اختصاص داده اســت نیــز دارای اهمیت
است.

