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بمباران های تبلیغاتی و خبری، نیروهای ایرانی در سوریه و همکاری آنها با حکومت بشار اسد را نشانه گرفته است؛

حمله به سبک جدید

موضوع حضور نیروهای وابسـته به ایران  علیرضا کریمیان
در سـوریه چنـد هفته ای اسـت کـه مورد 
توجه رسـانه های منطقه قـرار دارد و به نوعـی جنگ تبلیغاتـی و روانی 
علیـه ایـن نیروهـا شـکل گرفتـه اسـت. پـس از سلسـله حملـه های 
اسـراییل به مواضعی در سـوریه کـه گفته می شـد نیروهـای ایرانی در 
آنجا مسـتقر هسـتند، رسـانه ها خبـر از برنامه هـای نظامی اسـراییل 
بـرای خـروج ایـن نیروهـا و ایجـاد فشـار بـر کشـورمان را مطـرح 
سـاختند. پـس از آن خبـر توافق ایـران و روسـیه بـرای کنار گذاشـتن 
اسـد در خبرها منعکس شـد و حاال رسـانه های عربی مدعی شده اند 
روسـیه و آمریکا بـه همـراه اسـراییل توافق کـرده انـد تا ضمـن تغییر 
حکومت اسـد، نیروهای ایرانی در سـوریه را از این کشـور بیـرون کنند. 
هر چند ایـن موضوعـات هیـچ یک توسـط مقامات رسـمی سیاسـی 
کشـورهای دو طـرف تاییـد نشـده؛ اما بـه نظر می رسـد جنـگ روانی 
تمام عیـاری در منطقه علیـه نیروهای ایرانی و حکومت بشـار اسـد در 
جریـان اسـت؛ اتفاقـی کـه البتـه روسـیه نیـز بـی میـل نیسـت تـا با 
تشـدید و دامن زدن به آن فشـارها برای خروج نیروهای ایرانی و البته 
نزدیـک تـر کـردن حکومت اسـد بـه خـودش را به وسـیله آن تشـدید 
کند. رسـانه العربی مدعی شـده دیـده بان حقوق بشـر سـوریه از یک 

ائتالف سـه جانبـه بین ایـاالت متحده، روسـیه و اسـراییل، خبـر داده 
اسـت که سـعی دارد به شـکل غیر مسـتقیم، به حضور ایران در شـرق 
سـوریه پایان داده و در ادامه، مسـیر تهران-بیروت را ببندد.منابع آگاه 
و مورد اعتمـاد از برگزاری نشسـتی بیـن هیئتی از نیروهـای دموکرات 
سـوریه مـورد حمایـت ائتـالف بیـن المللـی و فرماندهـان نیروهـای 
معارض در منطقـه تنف، با هدف هماهنگی مشـترک بیـن این نیروها 
در منطقه صحرای سـوریه، برای انجام عملیات نظامـی علیه نیروهای 
ایران و شـبه نظامیان وابسـته بـه آن، با حمایـت ائتالف بیـن المللی و 
برای بسـتن راه بین المللـی تهران-بیـروت، خبـر دادند.تحلیلگران بر 
ایـن عقیـده انـد کـه دلیـل بـروز اختـالف بیـن مسـکو و اسـد، تمایل 
رییس جمهور سـوریه بـرای باقی مانـدن نیروهای ایران در این کشـور 
اسـت. آنها تصریح مـی کنند که گرایش روسـیه به سـمت توافـق با دو 
طرف آمریکایی و اسـراییلی، نشـان مـی دهد روس ها همـواره موافق 

حمالت اسراییل به پایگاه های ایران در سوریه بوده اند.
دیـده بـان حقـوق بشـر در سـوریه، از منابـع سـوری نقـل می کنـد در 
صورتی که روسـیه نتواند ایـران را در مورد خروج از شـرق سـوریه قانع 
کنـد، بـه راه حـل نظامـی و عملیـات زمینـی متوسـل مـی شـود، چرا 
کـه شـبکه ای وجـود دارد کـه ماموریـت آن، ضربـه بـه اهدافی اسـت 

کـه بـه حضـور ایـران در منطقـه شـام مربـوط اسـت و ایـن شـبکه به 
صورت مسـتقیم تحت نظر اسـراییل و ائتـالف بین المللی و به شـکل 
غیـر مسـتقیم، تحت نظـر روسـیه اسـت. در مقابـل این ادعا حسـین 
امیرعبداللهیـان، دسـتیار ویـژه رییـس مجلـس در امـور بین الملـل 
بـا انتشـار مطلبـی در توییتـر دربـاره شـایعه توافـق ایـران و روسـیه 
بـرای اسـتعفای بشـار اسـد، آن را دروغ بزرگـی خوانـد که رسـانه های 
آمریکایی-صهیونیسـتی در ایـن ماجـرا نقـش دارنـد. وی همچنیـن 
در دیـدار با سـفیر روسـیه نیز هر نـوع خـروج از سـوریه را مشـروط به 
درخواسـت حکومـت بشـار اسـد دانسـت. دبیـرکل حـزب ا... نیـز در 
واکنشـی مشـابه به ادعاهـای اخیر گفت، دشـمنان سـوریه بـه دنبال 
این هسـتند کـه آنچـه را که بـا جنگ بـه دسـت نیاورده اند با سیاسـت 
بـه دسـت بیاوردنـد. بررسـی مجمـوع واکنـش ها نسـبت به مسـئله 
حضور ایـران در سـوریه در هفته هـای اخیر ایـن موضوع را پـر رنگ تر 
می کنـد که هـدف بیشـتر از آنکه عملـی و دسـت یافتنی باشـد، روانی 
و تبلیغاتی اسـت و برای تحریک ایران از سـوی اسـراییل و رسانه های 
صهیونیسـتی مطرح می شـود؛ امـا تاکنون کشـورمان واکنـش عملی 
به خرده حمله های اسـراییل و تبلیغـات منفی این رژیـم در خصوص 

سـوریه نشـان نداده اسـت. 

رییس مجلس با بیان اینکه از این دوره مجلس 
درس های زیادی آموختم، درخصوص برنامه اش برای 
دوره پس از نمایندگی گفت: خانه اصلی ما دانشگاه 
است؛ به دانشگاه می روم و تدریس می کنم.الریجانی 
با بیان اینکه مجلس دهم 62 درصد آرای مردم را 
داشت، اظهار کرد: ما پس از انقالب فقط یک مجلس 
را داشتیم که پشتوانه رای آن از این دوره مجلس بیشتر 
بود.وی همچنین درباره ماجرای پوشیدن لباس یک 

دست سپاه در صحن پارلمان از سوی تمامی نمایندگان 
مجلس و در پاسخ به این سوال که این تعداد لباس 
سپاه را چگونه تهیه کردید؟، اظهارداشت: بنده در آن 
زمان برای حضور در کنفرانسی در قطر بود، هنگام سوار 
شدن به هواپیما آقای جعفری، مسئول دفتر بنده، به 
من گفت که آمریکا در تصمیم احمقانه ای سپاه را در 
فهرست گروه های تروریستی قرار داده، این برای من 
خیلی عجیب بود، چون سپاه یک بخش نظامی ماست، 

در هواپیما که در فاصله دو ساعته بحث کردیم، به ذهن 
بنده رسید که بهترین راه این است که به آمریکایی ها 
بگوییم که اگر شما سپاه را تروریستی می دانید، ما همه 

سپاهی هستیم.

رییس مجلس: 

بعد از پایان مجلس به دانشگاه می روم 
رسانه های رژیم صهیونیستی تلویحا گزارش های منتشر شده در مورد حمله سایبری این رژیم به سامانه های بندری ایران را تایید کردند.ناوچه کنارک روز 21 اردیبهشت 
در حین تمرین شناورهای نیروی دریایی ارتش شناور پشتیبانی دچار حادثه شد. اتفاقی که به شهادت 19 تن انجامید و همچنان علل حادثه برای ناوچه کنارک در دست 
بررسی است. چند روز بعد از حادثه برای ناوچه کنارک، روزنامه صهیونیستی جروزالم پست در گزارشی مدعی شد، اصابت ناوچه کنارک نشان می دهد جنگ جدیدی در 
افق منطقه خاورمیانه قابل مشاهده است که می توان آن را جنگ سایبری بین ایران از یک سو و ایاالت متحده در کنار برخی از کشورهای عربی و اسراییل از سوی دیگر 
قلمداد کرد؛ اما در پس این ادعاها حاال رسانه های رژیم صهیونیستی تلویحا گزارش های منتشر شده در مورد حمله سایبری این رژیم به سامانه های بندری ایران را تایید 
کردند.رسانه های مختلف رژیم صهیونیستی از جمله شبکه 20 تلویزیون این رژیم و روزنامه های »یسراییل هیوم« و »یدیعوت احارانوت« در گزارش های مشابهی با بازنشر 

گزارش روزنامه »واشینگتن پست« ادعا کردند این اقدام در واکنش به حمله سایبری اخیر انجام گرفته علیه رژیم اسراییل بوده است.

»اعتمادآنالین« به نقل از رسانه های صهیونیستی گزارش می دهد:

شلیک به ناوچه کنارک، خرابکاری سایبری اسراییل

کمک های بشردوستانه ایران به قرقیزستان تحویل داده شد
کمک های بشر دوستانه جمهوری اسالمی ایران به قرقیزستان برای مقابله با ویروس کرونا ، تحویل 
مقامات این کشور شد.به گزارش بخش رسانه ای سفارت ایران در قرقیزستان، محموله کمک های 
بشردوستانه پزشکی ایران شامل ۳۵۷ 
کارتن به وزن بیش از سه تن و متشکل از 
اقالم درمانی، دارویی و وسایل محافظت 
شــخصی برای مقابله با ویروس کرونا 
طی پرواز چارتری از شــهر مشــهد در 
فرودگاه ماناس بیشکک تحویل مقامات 
جمهوری قرقیزستان شد.سفیر ایران در 
بیشکک به موفقیت های ایران در مقابله 
با کرونا طی دو ماه گذشــته اشــاره کرد 
و افزایش تولیدات داخلی ارســال این 
کمک ها توسط استانداری خراســان رضوی را در آخرین هفته از ماه مبارک رمضان را نشان دهنده 

عزم و اراده جمهوری اسالمی ایران در گسترش مناسبات با دولت و مردم قرقیزستان دانست.

قوه قضاییه موظف به تشکیل شعب دادگاه تجارت شد
نمایندگان مجلس، قوه قضاییه را موظف به تشــکیل شــعب دادگاه تجارت ظرف مدت ۳ سال از 
بعد از تاریخ الزم االجراشــدن قانون تجارت در کلیه حوزه های قضایی شهرستان های مرکز استان 
کردند.نمایندگان در جلسه علنی روز گذشته ، در جریان بررسی الیحه تجارت- کتاب سوم: تجارت 
و مقررات حاکم بر آن، ماده ۴۸2 این الیحه را تصویب کردند.در ماده ۴۸2 آمده اســت: به منظور 
رسیدگی به دعاوی موضوع این فصل، قوه قضاییه موظف است ظرف مدت سه سال از تاریخ الزم 
االجرا شدن این قانون در کلیه حوزه های قضایی شهرستان های مرکز استان به تعداد کافی شعبه 
دادگاه تجارت تشکیل دهد. تشکیل این دادگاه در حوزه های قضایی سایر شهرستان ها به تناسب 
امکانات به تشخیص رییس قوه قضاییه موکول شده اســت. گفتنی است؛ نمایندگان ماده ۴۸۴ 

الیحه مذکور را تصویب کردند.

حکم حبس »محمود صادقی« تایید شد
محمود صادقی از رد شدن درخواســت تجدید نظر وی درباره حکم 21ماه حبس خبر داد.محمود 
صادقی، نماینده مردم تهران در مجلس شــورای اسالمی در صفحه شــخصی خود در توئیتر خود 
مطلبی درباره حکم خود منتشر کرد. صادقی نوشته است،  شعبه ۳6 دادگاه تجدیدنظراستان تهران 
تجدیدنظر خواهی اینجانب از رای دادگاه شــعبه 10۵۷ کارکنان دولت را رد کرد و رای دادگاه بدوی 
مبنی بر ده میلیون جزای نقدی و 21 ماه حبس را عینا تایید کرد.دادگاه قبال وقت احتیاطی برای 2۸ 

تیر تعیین کرده بود؛ اما به صورت غیرمنتظره مبادرت به صدور رای کرد.

 آمریکا یک شرکت ایرانی و مدیرانش را
 به نقض تحریم ها متهم کرد

دادســتان های آمریکایی یک شــرکت ایرانی فعال در زمینه خدمات پرداخت آنالین و دو نفر از 
مدیرانش را به نقض تحریم ها متهم کرده است.روزنامه وال استریت ژورنال بر اساس کیفرخواستی 
که روز دوشنبه در یک دادگاه فدرال در مینه سوتا تنظیم شده گزارش داده شرکت Payment2۴ و دو 
نفر از مدیران آن به تالش برای دور زدن تحریم های آمریکا، پولشویی و جعل هویت متهم شده اند. 
طبق این گزارش، یکی از بنیانگذاران و مدیران ارشد این شرکت دستگیر و از انگلیس مسترد شده 

است. اسناد دادگاهی می گویند او اتهامات وارد شده علیه خودش را رد کرده است.  

کافه سیاست

به نظر می رسد جنگ روانی تمام عیاری در منطقه علیه 
نیروهای ایرانی و حکومت بشار اسد در جریان است؛ 
اتفاقی که البته روسیه نیز بی میل نیست تا با تشدید 
و دامن زدن به آن فشارها برای خروج نیروهای ایرانی 
و البته نزدیک تر کردن حکومت اسد به خودش را به 

وسیله آن تشدید کند
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رییس هیات مدیره ذوب آهن دلیل اجرایی نشدن کامل قرارداد ساخت و تحویل ریل به رشکت راه آهن

ریل ملی در چالش نوسانات تولیدی

؟؟؟؟؟؟؟؟؟

با مسئوالن
س: ؟؟؟

عک

تحدید حدود عمومی 
2/241 پیرو آگهی نوبتی قبلی و به موجب ماده 14 قانــون ثبت ، تحدید حدود 
امالک و مســتغالت زیر واقع در بخش یک ثبتی شــهرضا به شرح ذیل انجام 

خواهد شد :
بخش یک ثبتی شهرضا

یکم : شماره های فرعی از 2- اصلی مزرعه فضل آباد
1372 باقیمانده- فهیمه گالبی فرزند احمد رضا و غیره : ششدانگ یک باب خانه

1850 باقیمانده- حبیب اله ابافت فرزند صفرعلی : ششدانگ یک باب خانه
15182- عاطفه قره خانی فرزند نوراله : ششدانگ یک باب خانه

15527- روح اله پورحاجی فرزند غالمحســین : ششدانگ یک قطعه زمین پی 
کنی شده

15572- ایمان برنا بلداجی فرزند برزو : ششدانگ یک قطعه زمین
16271 باقیمانده- سیده شهربانو عمادی فرزند سید کمال : ششدانگ یک قطعه 

زمین پی کنی شده
16618- بیژن رستمی فرزند غالمرضا : ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام

16961- طیبه رهنما فرزند اسفندیار : ششدانگ یک قطعه زمین
17066- حسن حق شناس فرزند شیرعلی : ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام

 در روز شنبه  1399/03/24
17405- تمراس قرقانی فرزند کاوس : ششدانگ یک قطعه زمین

17424- نوروز علی مــرادی حاجی دولو فرزند جهان بخش : ششــدانگ یک 
قطعه زمین

17524- زهرا طاهری فرزند کسری : ششدانگ یک باب خانه
17525- زینب فتحی فرزند خداکرم : ششدانگ یک قطعه زمین

17526- امین اله رســتمی فرزند لهراسب : ششــدانگ یک قطعه زمین بلوک 
چینی شده

17537- بهمن صفدری حاجی دولو فرزند محمد : ششدانگ یک قطعه زمین
17538- منوچهر قرقانی فرزند کاوس : ششدانگ یک قطعه زمین

17546- سیده شهربانو عمادی فرزند ســید کمال : ششدانگ یک قطعه زمین 
پی کنی شده

17547- سید علی موسوی فرزند سید صدیف : ششدانگ یک قطعه زمین پی 
کنی شده

در روز یک شنبه  1399/03/25
17549- فروغ زعفرانی فرزند عباس : ششدانگ قسمتی از یک باب خانه که قباًل 
قسمتی از پالک 1290 فرعی بوده که به انضمام قسمتی از پالک 1294 فرعی 

جمعًا تشکیل یک باب خانه را داده است
17550- فاطمه موســوی فرزند امان اله : ششــدانگ یک قطعه زمین بلوک 

چینی شده

17555- حمیده موالئی فرزند قربانعلی و غیره : ششدانگ یک باب خانه که قباًل 
قسمتی از پالک 1152 فرعی بوده

17573- سید محسن میرفتاح فرزند سید عبدالرســول : ششدانگ یک قطعه 
زمین محصور

17596- مریم رمضانی دولت آبادی فرزند ماشاءاله : ششدانگ یک قطعه زمین
17597- صمد افشاری فرزند حیدر : ششدانگ یک قطعه زمین پی کنی شده

17598- سید حبیب اهلل موسوی فرزند سید پیران : ششدانگ یک قطعه زمین 
پی کنی شده

17599- سید علی موسوی فرزند سید صدیف : ششدانگ یک قطعه زمین پی 
کنی شده

17602- سید حبیب اله عمادی فرزند ســید کمال : ششدانگ یک قطعه زمین 
جای پی کنی شده

 در روز دوشنبه  1399/03/26
17612- ابوذر پورنادری فرزند احمد : ششدانگ یک قطعه زمین بلوک چینی شده
17613- سید علی موسوی فرزند سید صدیف : ششدانگ یک قطعه زمین پی 

کنی شده
17619- محمد جواد کاظمینی فرزند حسن : ششدانگ یک باب ساختمان

17621- آرزو خادمیان فرزند نقی و غیره : ششدانگ یک باب خانه
17637- فرحناز انصاری فرزند هاشم : ششدانگ قسمتی از یک باب خانه محل 
دیوار حصار که به انضمام قســمتی از پالک 172 فرعی جمعًا تشکیل یک باب 

خانه را داده است
17643- فیض اله استوار فرزند سهراب : ششدانگ یک باب خانه

17645- غالمعلی قرقانی فرزند نصرت اله : ششدانگ یک قطعه زمین
17646- مصطفی فرهادی پور فرزند حیدرعلی : ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام

  در روز سه شنبه  1399/03/27
17647- احمد علی ابوالفتحی پور فرزند محمود : ششدانگ یک قطعه زمین

دوم : شماره های فرعی از 3- اصلی مزرعه موغان
5970- جمال جاوری شهرضائی فرزند قدرت اله : ششدانگ یک باب خانه

5976- مریم علی اکبری فرزند علی اکبر : ششدانگ یک باب مغازه
سوم : شماره های فرعی از 4- اصلی مزرعه برزوک آباد

2436- سید مهدی موسوی فرزند سید محمد : ششدانگ یک قطعه زمین نیمه 
محصور

2730- پریوش مردانی راد فرزند علی اکبر : ششدانگ یک باب خانه
چهارم : شماره فرعی از 14- اصلی مزرعه معصوم آباد

333- نگار قرقانلو فرزند محمد و غیره : ششدانگ یک باب خانه
پنجم : شماره فرعی از 21- اصلی مزرعه رشکنه

3120- عزت رضائی فرزند عزیزاله و غیره : ششدانگ یک باب خانه

ششم : شماره های فرعی از 23- اصلی مزرعه سودآباد
3073- محمد ابراهیم ملکیان فرزند مسعود : ششدانگ یک قطعه زمین محصور

 در روز پنج شنبه  1399/03/29
3076- زهرا امیری فرزند خسرو و غیره : ششدانگ قسمتی از یک باب خانه که 
به انضمام ششدانگ پالک 2674 فرعی جمعًا تشکیل یک باب خانه را داده است

3083- محسن پوینده فرزند عبدالرضا : ششدانگ یک باب مغازه
هفتم : شماره فرعی از 32- اصلی مزرعه دست قمشه

2958- عباس اسماعیلی فرزند محمد : ششدانگ قسمتی از یک باب خانه محل 
جوی متروکه که به انضمام ششدانگ پالک 149 فرعی باقیمانده که به شماره 

2531 فرعی تبدیل شده جمعًا تشکیل یک باب خانه را داده است
هشتم : شماره های فرعی از 33- اصلی مزرعه مهرقویه

1194- جهانبخش کمالیان فرزند ســیاه بخش : ششــدانگ یک قطعه زمین 
محصور

1199- ماه نگار سادات تقوی فرزند سید کرم : ششدانگ یک باب خانه
نهم : شماره های فرعی از 50- اصلی مزرعه اله آباد

2850- رضا رئیسیان فرزند جهانگیر : ششدانگ قسمتی از یک باب خانه که به 
انضمام ششدانگ پالک 2851 فرعی جمعًا تشکیل یک باب خانه را داده است

2851- رضا رئیسیان فرزند جهانگیر : ششدانگ قسمتی از یک باب خانه که به 
انضمام ششدانگ پالک 2850 فرعی جمعًا تشکیل یک باب خانه را داده است

دهم : شماره فرعی از 51- اصلی مزرعه فودان
428- زینت ملکیان فرزند عبدالرسول و غیره : ششدانگ یک قطعه ملک مزروعی

در روز شنبه  1399/03/31
تعیین و تحدید حدود به ترتیب از ســاعت 8 صبح در محل شروع و انجام خواهد 
شد ، لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت به صاحبان امالک و مجاورین اعالم می 
شود که در روز و ســاعت مقرر در محل حضور به هم رسانند ، چنانچه هر یک از 
صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع تحدید حدود حاضر نباشند مطابق 
ماده 15 قانون ثبت ملک آنها با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید حدود 
خواهد شد ، اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک که در موقع مقرر حاضر نبوده 
اند ، مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتجلسه تحدید حدود فقط تا 
سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده تعیین تکلیف پرونده های 
معترضی ثبت ، معترض می بایست ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
به این اداره با تقدیم دادخواست اعتراض خود به مراجع ذیصالح قضائی گواهی 
تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره ارائه نماید ، ضمنًا چنانچه روز تحدید حدود 
با تعطیلی پیش بینی نشده ای مواجه گردد ، عملیات تحدید حدود روز بعد انجام 

خواهد شد .
تاریخ انتشار :   روز چهار شنبه     1399/02/31

م الف: 849358  سید اسداله موسوی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا 

تاسیس شــرکت ســهامی خاص مهیار تجهیز اســپادانا درتاریخ 
1399/02/20 به شماره ثبت 64539  

به شناسه ملی 14009126265 
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی 
میگردد. موضوع فعالیت :عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی- شرکت در مزایدات 
و مناقصات دولتی و خصوصی- اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور تولید، 
توزیع، خرید و فروش، صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی- تحصیل وام و 
اعتبارات بانک های داخلی و خارجی صرفا در جهت تحقق موضوع شرکت تولید، توزیع 
و فروش انواع باند و گاز پزشکی استریل و غیراستریل، تولید، توزیع و فروش تجهیزات 
پزشکی، آزمایشگاهی و طبی، ارائه خدمات استریلیزاسیون تولید، توزیع، خرید و فروش 
انواع پارچه تنظیف برگزاری دوره های کوتاه مدت آموزشی مدیریتی و صنعتی و انجام 
کلیه فعالیت های فوق در صورت لزوم پس از اخــذ مجوزهای الزم تولید، توزیع، خرید 
و فروش انواع البسه و لباس بیمارســتانی و پک های اتاق عمل درصورت لزوم پس از 
اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز 
اصلی : استان اصفهان ، شهرســتان اصفهان ، بخش کوهپایه ، دهستان جبل ، روستا 
شهرک صنعتی کوهپایه، محله شهرک صنعتی کوهپایه ، خیابان اصلی ، خیابان دوم ، 
پالک 0 ، طبقه همکف کدپستی 8137131317 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است 
از مبلغ 1000000 ریال نقدی منقســم به 10000 سهم 100 ریالی تعداد 10000 سهم 
آن با نام عادی مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 3 مورخ 
1399/01/25  نزد بانک سپه شعبه ابر اصفهان با کد 1107 پرداخت گردیده است اعضا 
هیئت مدیره آقای محمدحسین کریمی به شماره ملی 1272925226 و به سمت نایب 
رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای سعید قادری به شماره ملی 1287873073 و 
به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای 
حسین کریمی به شماره ملی 1291405798 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 
سال دارندگان حق امضا : کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته 
، بروات ، قراردادها و عقوداســالمی با امضاء رئیس هیات مدیره و مدیرعامل متفقا و با 
مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای مهدی 
عباسی به شماره ملی 1290722587 به ســمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی 
آقای محسن قربانی به شماره ملی 1291613234 به سمت بازرس علی البدل به مدت 
یک سال مالی روزنامه کثیر االنتشــار زاینده رود جهت درج آگهی های شرکت تعیین 
گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. اداره 
کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجاری 

اصفهان )846070(
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 مذاکره پایگاه های بسیج اصناف 
برای بخشش اجاره بها انجام شد

مسـئول سـازمان بسـیج اصناف اصفهـان گفـت: مذاکراتـی از طریـق پایگاه های بسـیج اصنـاف با 
مالـکان مغازه هـا و واحدهـای تجـاری برای بخشـش قسـمتی و یـا کل مبلـغ اجاره بهـا در چند ماه 
اخیر انجام شـده اسـت.حمیدرضا امانی درباره آخرین اقدامات بسـیج اصناف اصفهان در راسـتای 
برگـزاری رزمایش کمـک مومنانه و مبـارزه با کرونـا اظهار داشـت: اصناف و کسـبه اصفهـان به دلیل 
شـیوع ویروس کرونا آسـیب ها و ضررهای بسـیار زیادی را متحمل شـده و با تعطیلی چندین ماهه 
مغازه ها و کارگاه هـای خود مواجه بوده انـد.وی تصریح کـرد: همچنین با توجه به مشـکالت موجود، 
بیمه بیکاری به کارگران و کسـبه ها پرداخت نشـده اسـت؛ اما با ایـن وجود کمک هـای خیرانه خود را 
همچون سـال های گذشـته ادامه داده و به ندای رهبر خود لبیک گفتنـد و در رزمایش کمک مومنانه 
حضوری پرشـور و مسـتمر داشـته اند.امانی، درباره حمایت از اصناف و کسـبه  ای که با شیوع بیماری 
کرونـا دچار آسـیب و ضـرر مالی شـده اند، بیـان کـرد: یکـی از وظایـف و راهبردهای بسـیج اصناف، 
پیگیری مطالبات و مشـکالت کسـبه و اصناف اسـت. در راسـتای حمایت از کسـبه ای که به واسطه 
شیوع کرونا دچار آسـیب شده اند پیشـنهادهای مختلفی از سـوی ادارات و نهادهای مرتبط به دست 

ما رسـید که در حال پیگیـری نظرات مختلف هسـتیم.

مدیرکل میراث فرهنگی استان:

»کرونا« باعث افزایش دامنه اشتغال صنایع دستی شد
مدیـرکل میـراث فرهنگی، گردشـگری و میـراث فرهنگی اسـتان اصفهان گفـت: بر اسـاس گزارش 
مرکز پژوهـش های مجلـس، هر چقدر کـه توزیع صنایع دسـتی بـا اخالل مواجـه شـده و بازارهای 
صنایع دسـتی آسـیب دیـده؛ اما دامنـه اشـتغال صنایع دسـتی در ایـام کرونا بیشـتر شـد.فریدون 
الهیـاری در خصـوص برنامه ریزی هـای میراث فرهنگی و صنایع دسـتی پـس از کرونـا، اظهار کرد: 
باید طـرح هـا و پیش بینـی هایـی را بـرای پـس از کرونا داشـته باشـیم کـه بتوانیـم شـرایط رونق 
توزیع صنایع دسـتی را فراهم کنیم.مدیـرکل میراث فرهنگی، گردشـگری و میراث فرهنگی اسـتان 
اصفهان گفت: شـرایط برگزاری بازارچه ها و نمایشـگاه های صنایع دسـتی و توزیع تسهیل برای ایام 
پسـاکرونا فراهم می شـود.وی افزود: بر اسـاس گزارش مرکز پژوهش های مجلـس، هر چقدر که 
توزیع صنایع دسـتی با اخالل مواجه شـده و بازارهای صنایع دسـتی آسـیب دیده ؛اما دامنه اشتغال 
صنایع دستی در ایام کرونا بیشـتر شـد.الهیاری بیان کرد: کسانی که مشـاغل خانگی داشتند دست 
از کار بر نداشـتند، عـده ای زیادی هم کـه در حوزه هـای دیگر فعالیت مـی کردند و بیکار شـده بودند، 

این ایـام آمدند و در حوزه صنایع دسـتی مشـغول به کار شـدند.

نایب رییس اتحادیه گوشت قرمز اصفهان:

 قیمت ها نسبت به قبل از ماه مبارک رمضان
 افزایش نداشته است

نایـب رییـس اتحادیـه گوشـت قرمـز اصفهـان گفـت: قبـل از مـاه مبـارک رمضـان قیمت گوشـت 
گوسـفند درجه یک بـه عـالوه 250 گرم دنبـه 105 هـزار تومـان اعالم شـد که همچنـان نیز بـا همین 
قیمت عرضه می شـود؛ برای قیمت گوشـت گوسـاله نیز افزایشـی در بازار رخ نداده اسـت.عبدالرضا 
آقاجانـی اظهـار کـرد: در حـال حاضر برای گوشـت قرمـز در بـازار کمبـودی وجـود نـدارد و قیمت نیز 
نسـبت به قبل از ماه رمضان تغییری نداشـته اسـت.وی افزود: بعـد از ماه مبارک رمضـان و طبیعی 
شـدن فعالیت رسـتوران ها امکان افزایـش قیمت گوشـت وجـود دارد؛ اما امور پشـتیبانی نیـز وارد 
عمل شـده و برای ذخیره سـازی اقـدام خواهـد کرد.آقاجانـی در پایان گفـت: در حال حاضـر قدرت 
 خرید مردم کم اسـت و نسـبت بـه این قـدرت خرید کمبـودی در عرضه گوشـت وجـود نـدارد و بازا ر 

در قیمت ثبات دارد.

براساساعالممعاوناستاندار،مشکالتصنایعبزرگاصفهاندرهیئتحلاختالفمالیاتیبررسیمیشود؛

صنایع در صف حل اختالف

ــور  ــر ام ــه وزی ــود ک ــش ب ــت پی ــد وق چن مرضیه محب رسول
اقتصــاد و دارایــی وعــده داد در ســتاد 
مقابله بــا کرونــا مســئله امهــال مالیاتــی بــرای صنایــع را به دلیــل رکود 
و مشــکالت اقتصــادی ناشــی از کرونــا مطــرح کنــد و برای ایــن بخش 
ــر  ــرد. عــالوه ب ــی را بگی ــت هــای مالیات ــم از اقتصــاد کشــور معافی مه
وزارت اقتصــاد، ســازمان صنایــع و معــادن نیــز همــواره بــه دنبــال حــل 
و فصــل معضــالت و مشــکالت صنایــع بــزرگ اســتان در زمینــه هــای 
ــه خصــوص صنایــع مــادر و  ــوده اســت. صنایــع اصفهــان ب مالیاتــی ب
ــا و  ــم ه ــویی تحری ــد از س ــی ندارن ــال و روز خوب ــدان ح ــزرگ چن ب
ــر  ــوی دیگ ــرده و از س ــر ک ــا را درگی ــادرات آنه ــی از ص ــکالت ناش مش
ــا  ــا را ب ــا آنه ــت ه ــن قیم ــاال رفت ــه و ب ــواد اولی ــن م مشــکالت در تامی
ــه نظــر مــی رســد  ــا ب ــرده اســت؛ ام ــه رو ک ــش هــای جــدی روب چال
مســئوالن اســتانی تــالش دارنــد تا بــه هر نحــو ایــن تولیــد کننــدگان را 
ــروه  ــداوم کارگ ــزاری م ــد. برگ ــظ کنن ــتان حف ــادی اس ــدار اقتص در م
ــان،  ــتان اصفه ــته در اس ــال گذش ــد در س ــع تولی ــع موان ــهیل و رف تس
دســتاوردهای خوبــی داشــت. ســال گذشــته ســازمان صمــت اصفهان 
ــا،  ــد در اســتان ه ــع تولی ــع موان ــروه تســهیل و رف ــرد، در کارگ ــالم ک اع
ــود  ــه خ ــور را ب ــاز در کش ــترین امتی ــرد و بیش ــن عملک ــان بهتری اصفه

اختصــاص داده اســت. حضــور اســتاندار و اجرایــی شــدن مصوبــه هــا 
ــود و  ــته ب ــال گذش ــه در س ــن کمیت ــارز ای ــای ب ــاخصه ه ــه ش از جمل
ــن  ــراری ای ــرای برق ــدی ب ــزم ج ــتانی ع ــئوالن اس ــم مس ــال ه امس
کارگــروه در دســتور کار دارنــد. بــا توجــه به شــیوع کرونــا و ضربــه های 
ــه در  ــا از جمل ــت ه ــی از معافی ــراری برخ ــی از آن برق ــادی ناش اقتص
مالیــات و عــوارض از ســویی و حــل و فصل مشــکالت بــر زمیــن مانده 
از جملــه اصلــی تریــن رســالت هــای ایــن کارگــروه اســت. در همیــن 
راســتا معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتانداری اصفهــان اعــالم 
کــرد، در ایــن کارگروه مشــکالت صنایــع بــا ســازمان مالیاتی بــه کمیته 
ــی  ــده مشــکل مالیات ــا پرون ــالف ارجــاع داده شــده ت هــای حــل اخت
صنایــع بــزرگ در هیئــت حــل اختــالف مالیاتــی بــه صــورت تخصصی 
بررســی و حکــم عادالنــه ای بــرای آن صــادر  شود.ســید حســن قاضــی 
ــور  ــد در حــوزه ام ــع تولی ــع موان ــروه تســهیل و رف ــزود: کارگ عســگر اف
ــی  ــور مالیات ــرکل ام ــزار شــد و 12 شــرکت در حضــور مدی ــی برگ مالیات
مســائل و مشــکالت خــود را مطــرح کردنــد.وی تصریــح کــرد: برخی از 
ــی و  ــه راهنمای شــرکت ها مشــکالتی از ســال های گذشــته داشــتند ک
ــه شــد.معاون هماهنگــی امــور اقتصــادی  ــه آن هــا ارائ ــی ب راهکارهای
ــع  ــهیل و رف ــروه تس ــت کارگ ــت: مزی ــان اظهارداش ــتانداری اصفه اس

موانــع تولیــد ایــن اســت کــه مســائل بــه صــورت تخصصــی مطــرح و 
ــه  ــرد: از جمل ــان ک ــود.وی خاطرنش ــه می ش ــی ارائ ــکار تخصص راه
راهکارهــای ارائــه شــده ایــن بــود کــه برگه هــای مالیاتــی افــرادی کــه 
ــا  ــد ایــرادی در ایــن راســتا وجــود دارد ب قطعــی شــده و تصــور می کنن
ــرح  ــتان ط ــی اس ــاد دارای ــرر در اداره اقتص ــاده 251 مک ــتفاده از م اس
شــکایت می شــود.قاضی عســگر افــزود: همچنیــن تعــدادی از افــراد 
ــه جــای چــک از  مشــکل دســته چــک داشــتند و قــرار شــد ســفته ب
ــال  ــه در س ــت ک ــی از آن اس ــا حاک ــزارش ه ــود. گ ــه ش ــا پذیرفت آن ه
گذشــته ۴۹۷ واحــد بــا مصوبــه هــای کارگــروه تســهیل و رفــع موانــع 
تولیــد، در این اســتان ارتقــای ظرفیــت یافتنــد همچنیــن 2 هــزار و ۹۳ 
ــن  ــد. همچنی ــاد ش ــان ایج ــل در اصفه ــن مح ــغلی از ای ــت ش فرص
ــق اتمــام طــرح هــای  ــان از نظــر ایجــاد فرصــت شــغلی از طری اصفه
ــد(  ــغلی )2۳ درص ــت ش ــزار و ۴25 فرص ــا 20 ه ــذاری ب ــرمایه گ س
ــع  ــه رف ــا ب ــار امیده ــن آم ــت. ای ــور داش ــرد را در کش ــن عملک بهتری
ــروه  ــش رو در کارگ ــال پی ــتان را در س ــت اس ــد و صنع ــکالت تولی مش
تســهیل و رفــع موانــع تولیــد افزایــش داده اســت. گردهمایــی هایی از 
ــد  ــی توان ــل شــود م ــه عم ــل ب ــا در آن تبدی ــده ه ــه وع ــن دســت ک ای

منجی اقتصاد رو به افول اصفهان در ماه های پیش رو باشد.

شاخص فالکت یک نشانگر اقتصادی 
و تحت تاثیر نرخ بیکاری و تورم است 
که بررسی آن در استان اصفهان در 
سال های ۹1 تا ۹۸ نشان می دهد که این 
شاخص پس از طی یک دوره کاهش، 
مجدد از سال ۹۷ روند افزایشی به خود 
گرفت.محاسبه شاخص های مختلف 
در بخش هایی مانند اقتصاد، آموزش، 
بهداشت و امور اجتماعی با استفاده از 
داده های آماری، امکان ارزیابی را برای 
دولت ها و برنامه ریزان در عصر حاضر 
آسان کرده که نرخ فالکت یکی از این 
وضعیت  به  هاست.نگاهی  شاخص 

این شاخص در کشورمان نشان می دهد 
که بعد از سال ۹2، شاخص فالکت آرام آرام به 
سمت کاهش رفت؛ این شاخص در سال ۹2، 
عدد ۴5.1 درصد بود که در سال های بعد به 2۶.2 
و پایین تر رسید؛ اما در سال ۹۷ دوباره باال رفت و 

به ۳۹ درصد رسید و سپس در سال ۹۸ به عدد 
۴5.5 درصد افزایش یافت.به گفته رییس گروه 
اجرای طرح های آماری و سرشماری سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی اصفهان، بررسی شاخص 
فالکت در این استان در سال های ۹1 تا ۹۸ نیز 

نشان می دهد که این نرخ از سال ۹1 تا سال ۹۶ 
روند نزولی را طی کرد؛ اما از سال ۹۷ صعودی 
شد.رستم پیرعلی افزود: شاخص فالکت 
استان اصفهان به ترتیب از سال های ۹1 تا ۹۸ 
عدد ۴5.1۶ ، ۴۳.۴ ، 2۹.۷۶، 2۴.۹2، 22.۸، 
22.1۸ ، ۳۷.۳ و ۴۳.2 را نشان می دهد.وی 
با بیان اینکه نرخ فالکت از 22.1۸ در سال 
۹۶ به ۳۷.۳ درصد در سال ۹۷ رسید و این 
افزایش در سال ۹۸ هم ادامه داشت، تصریح 
کرد: این موضوع نشان می دهد که وضعیت 
اقتصادی استان از سال ۹۷ و به دلیل شرایط 
پیش آمده داخلی و خارجی به سال های ۹0 و 
۹1 که با نرخ تورم باال مواجه بودیم، برگشت.

این کارشناس با بیان اینکه نرخ بیکاری طی 
دو  سال گذشته در بیشتر استان ها روند نزولی 
افزایش  تورم  نرخ  اما  تصریح کرد:  داشت، 
 داشت و همین امر باعث صعودی شدن شاخص 

فالکت شد.

 رییس اتحادیه فروشندگان
 فرش اصفهان:

تحریم یکی از عوامل اصلی در 
مشکالت فرش دستباف است

رییس اتحادیـه فروشـندگان فرش اسـتان 
اصفهـان بـا اشـاره بـه وضعیـت کنونی بـازار 
فرش اظهـار داشـت: صنـف فرش پیـش از 
شـیوع ویروس کرونا، بـا کروناهـای دیگری 
دسـت و پنجـه نـرم می کـرد مثـل تحریـم و 
وضعیـت اقتصـادی مـردم و اکنـون کرونـا 
مزید بـر آنها شـده، اما نه به شـکلی کـه برای 
اصنـاف دارای پیـک شـب عیـد مشکل سـاز 
شـود ولـی دامن گیـر بـوده و خریـدار کـم 
اسـت، بازار نیز بـا فعالیت در نصـف روز رونق 
نـدارد و همچنیـن بسـیاری هـم اصـال سـر 
کار نمی آیند.رحمـت ا... تجـدد، مشـکالت 
اقتصـاد جهـان را یکـی از موانـع پیـش روی 
صـادرات فرش دانسـت و عنـوان کـرد: اروپا 
یکـی از خریـداران عمده فـرش ایـران بوده؛ 
امـا سال هاسـت کـه ایـن خریـد بـه دلیـل 
مشـکالت اقصادی و سیاسـی کاهش یافته 
اسـت و نیز ناامنی کشـورهای خلیـج فارس 
که درصـدی از فـرش به ایـن کشـورها صادر 
می شـد مثـل امـارات و کویـت، باعـث شـد 
خرید آنهـا افت پیدا کنـد، همچنیـن در رابطه 
بـا کشـورهای عربـی بـه دلیـل بسـته شـدن 
راه هـا پـس از شـیوع کرونـا مانعـی افـزوده 
شـد کـه فرش هـا ماننـد روال قبل فرسـتاده 
نشـدند و به دلیل کرونـا تجارت انجام نشـد.
رییس اتحادیه فروشـندگان فـرش اصفهان 
افـزود: تحریـم یکـی از عوامـل اصلـی در 
مشکالت فرش دسـتباف بوده است با توجه 
بـه اینکه ایـن هنـر عظیم ملـی همیشـه بعد 
از نفـت در صـدر کاالهـای صادراتی بـوده؛ اما 
اکنـون در ردیف هـای پایین تر قـرار می گیرد. 
رییس اتحادیه فروشـندگان فرش دستباف 
اصفهـان در ارتبـاط بـا بسـته های معیشـتی 
گـر بـه  دولـت بـرای اصنـاف بیـان کـرد: ا
صنف فـرش هـم این بسـته های معیشـتی 
اختصـاص یابد باعـث بیرون آمدن کسـبه از 

مشـکالت می شـود .

نگاهی به نرخ فالکت در اصفهان دهه 90 خبر  روز

صنایعاصفهانبهخصوصصنایعمادروبزرگچندانحال
وروزخوبیندارندازسوییتحریمهاومشکالتناشیاز
صادراتآنهارادرگیرکردهوازسویدیگرمشکالتدرتامین
مواداولیهوباالرفتنقیمتهاآنهاراباچالشهایجدی

روبهروکردهاست

 برداشت چای بهاره 
در گیالن

بر اثر بارندگی های فراوان با کمی 
تاخیر برداشت و فرآوری چای بهاره 
مزارع گیالن در اواخر اردیبهشت آغاز 
شده است. چای برداشت شده از 
باغات شمال کشور در فصل بهار از یک 
تلخی و طعم گس بیشتری نسبت به 
چای های تولید شده در فصل تابستان 

و چای پاییزی برخوردار است. 

استفاده چین از فرصت پایین بودن قیمت نفت؛

 117 نفتکش بزرگ در حال انتقال نفت ارزان به چین
ــد  ــا خــالص کنن ــا خــود را از مخمصــه کرون ــد ت ــالش می کنن ــان ت ــه کشــورهای جه ــی ک در حال
چینی هــا در حــال اســتفاده از فرصــت پاییــن آمــدن ســنگین قیمــت نفــت و ذخیــره کــردن ایــن 
حامــل انــرژی هســتند.هم اکنــون 11۷ 
ــزرگ کــه هــر کــدام  نفتکــش بســیار ب
توانایــی انتقال حــدود 2 میلیون بشــکه 
نفــت را دارنــد، در حــال انتقــال نفــت به 
ایــن کشــور آســیایی بــوده و قرار اســت 
ــا  ــی ت ــای م ــن ماه ه ــود را بی ــت خ نف
ــه  ــن کشــور، تخلی ــادر ای آگوســت در بن
کنــد.در صورتــی کــه فــرض کنیــم ایــن 
ــزان  ــه می ــر، ب ــول پیک ــای غ نفتکش ه
ــری کــرده  اســتاندارد خــود نفــت بارگی
ــه خواهــد شــد.بخش  ــون بشــکه نفــت در چیــن تخلی ــده 2۳0 میلی ــاه آین باشــند، طــی ســه م
قابــل توجهــی از نفتی کــه هــم اکنون بــه چیــن مــی رود بــه احتمــال زیــاد در مــاه آوریــل و زمانی 
کــه قیمــت نفــت آمریــکا منفــی شــد و قیمــت نفــت برنــت هــم از شــرایط کنونــی کمتــر شــد، 
ــن  ــا و پایی ــیوع کرون ــایه ش ــن در س ــگاه های چی ــته پاالیش ــت.ماه گذش ــده اس ــداری ش خری
ــد گســترده نفــت بســیار ارزان از آالســکا،  ــه خری ــی، دســت ب ــازار جهان آمــدن قیمــت نفــت در ب

ــد. ــل زده ان ــادا و برزی کان

ثبت شانزدهمین تورم منفی در امارات
بــه نظــر می رســد رونــد کاهــش قیمــت هــا در همســایه جنوبــی کمــاکان ادامــه داشــته باشــد؛ 
چراکــه نــرخ تــورم در ایــن کشــور در مــاه آوریــل بازهــم در محــدوده منفــی باقــی مانــد و حتــی 
ــی  ــی یعن ــزرگ عرب ــن اقتصــاد ب ــورم دومی ــرخ ت ــز شــد. ن ــر نی ــی ت ــل منف ــاه قب ــه م نســبت ب
امــارات در 12 مــاه منتهــی بــه آوریــل بــا 0.۳ درصــد کاهــش نســبت بــه مــدت مشــابه مــاه قبــل 
ــن تورم هــای ثبــت شــده در  ــورم کــه یکــی از پایین تری ــرخ ت ــه منفــی 1.۹ درصــد رســید.این ن ب
ایــن کشــور از اکتبــر 201۹ محســوب می شــود، بیــش از همــه تحــت تاثیــر کاهش قیمــت بخش 
ــه منفــی ۹.۳ درصــد  ــورم آن از منفــی ۹.۹ درصــد ب ــرخ ت فرهنــگ و آموزشــی قــرار گرفتــه کــه ن
ــار درصــد  ــورم در بخــش مــواد غذایــی از چه ــق اعــالم مرکــز آمــار امــارات، ت رســیده اســت. طب
بــه 5.2 درصــد افزایــش پیــدا کــرده اســت. در بیــن ســایر بخــش هــا، تــورم بخــش رســتوران و 
هتلــداری منفــی ســه درصــد، حمــل و نقــل منفــی ۷.۹ درصــد و لــوازم منــزل منفــی ۴.1 درصــد 

انــدازه گیــری شــده اســت. 

افت 64 درصدی فروش تسال در چین
میــزان فــروش خودروهــای الکتریکــی تســال در چیــن در مــاه گذشــته میــالدی نســبت بــه مــاه 
قبــل از آن ۶۴ درصــد کاهــش یافت.بــه عبارتــی دیگر میــزان فــروش خودروهــای تســال در چین 
کــه شــامل خودروهــای وارداتــی و تولیــد شــده در کارخانــه هــای اختصاصی تســال موتــورز در در 
ایــن کشــور مــی شــود، از 12 هــزار و ۷0۹ دســتگاه در مــارس بــه ۴ هــزار و ۶۳۳ دســتگاه در آوریل 
ســال جــاری میــالدی رســیده و کاهــش یافتــه اســت.این آمارهــا همچنیــن نشــان مــی دهد که 
میــزان فــروش خودروهــای تســال مــدل ۳ تولیــد شــده در کارخانــه گیگاگفاکتــوری شــانگهای 
در ماه گذشــته نســبت بــه ســایر مــدل هــای ایــن برنــد رکــورد زده و ســه هــزار و ۶۳5 دســتگاه را 

بــرای خــود بــه ثبــت رســانده اســت.

کافه اقتصاد

وز عکس ر
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مفاد آراء
2/226  آگهی ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی  مستقر در ثبت شرق اصفهان 
دراجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
و بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنی بر تایید انتقال عادی و یا 
سهم مفروزی متقاضی صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود تا شخص 
یا اشخاصی که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تســلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند 
نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهی مبنی بر طرح دعوی اقدام نمایند 
و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از 

مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .
1- راي شماره 139860302027001647 مورخ 1398/02/17 حمید افضلی فرزند اصغر 
بشماره شناسنامه 949 صادره از اصفهان بشماره ملي 1288016761 در چهار دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 13083 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت 221/15 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
2- راي شــماره 139860302027001649 مورخ 1398/02/17 مریم اســالمي فرزند 
حسین بشماره شناسنامه 4 صادره از میبد بشماره ملي 4489724497 در دو دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 13083 واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان به مساحت 221/15  مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
3- راي شماره 139860302027003080 مورخ 1398/03/23 محمود ابراهیم عابدي 
فرزند حسن بشماره شناســنامه 165 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1291353308 در 
ششدانگ یکباب کارگاه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 36 واقع در بخش 18 

ثبت اصفهان به مساحت 2146/13 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
4- راي شــماره 139860302027003082 مــورخ 1398/03/23 محمدرضا ابراهیم 
عابدي خوراسگاني فرزند محمود بشماره شناسنامه 6082 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1293426024 در ششدانگ یکباب کارگاه با ســاختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه 
زمین پالک 36 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 1125/46 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
5- راي شــماره 139860302027008857 مورخ 1398/08/12 مجتبی حسنی فرزند 
موسي بشماره شناسنامه 32 صادره از خرم آباد بشماره ملي 4072576972 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان 
به مساحت 179 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي نعمت اله 

نادری دارانی فرزند اسماعیل.
6- راي شماره 139860302027009164 مورخ 1398/08/20 مهشاد شکرانی پور فرزند 
مهدي بشماره شناسنامه - صادره از اصفهان بشــماره ملي 1271507951 در ششدانگ 
یکباب مغازه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پــالک 9490 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 13/27 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي 

معصومه حسینی .
7- راي شماره 139860302027010133 مورخ 1398/09/05 احمد کمالی فرزند رمضان 
بشماره شناسنامه 11 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291371974 در ششدانگ یکباب 
مغازه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 6235 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
به مساحت 43/06  مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي محترم 

رحمانی خوراسگانی فرزند رجبعلی.
8- راي شماره 139860302027010164 مورخ 1398/09/05  محسن بابائي خوابجاني 
فرزند محمد بشماره شناســنامه 4109 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287267701 در 
ششدانگ یکباب کارگاه و مغازه متصله احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 23 واقع 
در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 227/35 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي حسن هادی فرزند حسینعلی .
9- راي شماره 139860302027010570 مورخ 1398/09/12 زهرا یدي فرزند محمود 
بشماره شناسنامه 1767 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286727235 در ششدانگ یکباب 
خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 108 فرعي از اصلي 10353 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مســاحت 193 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي بنیاد مستضعفان.
10- راي شماره 139860302027010772 مورخ 1398/09/16 کبری فوالدي فرزند 
محمد بشماره شناسنامه 5 صادره از فریدونشهر بشماره ملي 1129794792 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 39 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

به مساحت 160/52 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
11- راي شــماره 139860302027011653 مورخ 1398/09/30 عطیه عشاقی فرزند 
محمدجواد بشماره شناسنامه 4354 صادره از اصفهان بشماره ملي 1290800987 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در 

بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 25/52  مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
12- راي شــماره 139860302027011654 مورخ 1398/09/30 فاطمه عشاقي فرزند 
محمدجواد بشماره شناسنامه - صادره از اصفهان بشماره ملي 1270326732 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 

18 ثبت اصفهان به مساحت 25/52  مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
13- راي شماره 139860302027012248 مورخ 1398/10/05 حمیدرضا جهان دوست 
فرزند علي بشماره شناسنامه 1477 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286901545 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در 
بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 111 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از 

مالک رسمي محمد علی و یداله زارعی فرزندان رحمت اله .
14- راي شماره 139860302027012249 مورخ 1398/10/05 صدیقه جهان دوست 
فرزند علي بشماره شناسنامه - صادره از اصفهان بشماره ملي 1274465801 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 
18 ثبت اصفهان به مساحت 111 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي محمد علی و یداله زارعی فرزندان رحمت اله .
15- راي شــماره 139860302027012559 مــورخ 1398/10/12 محمــد علي قائد 
امیني هاروني  فرزند محمدزکي بشماره شناســنامه 1802 صادره از شهرکرد بشماره ملي 
4620473243 در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 
11797 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 67/32 مترمربع. خریداري طي سند 

رسمي.
16- راي شماره 139860302027013067 مورخ 1398/10/23  اکبر فقیهي آذرخواراني 
فرزند محمداسمعیل بشماره شناسنامه 1611 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286285011 
در ششدانگ یکباب خانه و مغازه های متصله احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 
واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 225/39  مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي محمد علی اسدی فرزند اسداله.
17- راي شماره 139860302027013269 مورخ 1398/10/26 محمود ابراهیم عابدي 
فرزند حسن بشماره شناســنامه 165 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1291353208 در 
ششدانگ یکباب گارگاه با ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 36 واقع 

در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 1005/24 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
18- راي شماره 139860302027013270 مورخ 1398/10/26 علیرضا ابراهیم عابدی 
خوراسگانی فرزند محمود بشماره شناسنامه 0 صادره از اصفهان بشماره ملي 1271574608 
در ششدانگ یکباب کارگاه با ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 36 واقع 
در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 1075/45 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي محمود ابراهیم عابدی .
19- راي شــماره 139860302027013413 مــورخ 1398/10/28 مرتضــی رفیــع 
زاده قهدریجاني فرزند قاسم بشــماره شناســنامه 165 صادره از فالورجان بشماره ملي 
1111019584 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 

واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 204/17 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
20- راي شماره 139860302027013452 مورخ 1398/10/28 سعید ریزانه فرزند رضا 
بشماره شناسنامه 8790 صادره از اصفهان بشماره ملي 1292616539 در ششدانگ یکباب 
خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 1 واقــع در بخش 18 ثبت اصفهان به 

مساحت 603/30  مترمربع. خریداري طي سند رسمي.

21- راي شــماره 139860302027013464 مورخ 1398/10/29 غالمرضا شایان نیا 
فرزند حسن علي بشماره شناسنامه 1929 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286924340 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 فرعي از اصلي 10053 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 98/74  مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
22- راي شــماره 139860302027013497 مــورخ 1398/10/29 مصطفــی قادری 
خوراسگانی فرزند محمدعلي بشماره شناســنامه 16421 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1283864681 در ششدانگ یکباب خانه باستثناء بها ثمنیه اعیاني احداثي بر روي قسمتي 
از قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 140/91 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
23- راي شماره 139860302027013513 مورخ 1398/10/29 صفرعلی جهانگرد فرزند 
جمالي بشماره شناسنامه 15 صادره از اصفهان بشماره ملي 5649877106 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 3 فرعي از اصلي 6395 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 87/84  مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از 

مالک رسمي حسن مشفقی خوراسگانی فرزند علی.
24- راي شماره 139860302027013602 مورخ 1398/11/01 رضا سجادی مولنجانی 
فرزند سیدعباس بشماره شناســنامه 9 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291678581 در 
ششدانگ یکباب دامداری احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 23 واقع در بخش 
18 ثبت اصفهان به مساحت 3591 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي عباس سجادی مولنجانی.
25- راي شــماره 139860302027013603 مورخ 1398/11/01 سید مهدی سجادی 
فرزند رضا بشماره شناسنامه - صادره از اصفهان بشماره ملي 1270738712 در ششدانگ 
یکباب باغ ویال احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 23 واقع در بخش 18 ثبت 

اصفهان به مساحت 1530 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
26- راي شماره 139860302027013614 مورخ 1398/11/01 مهدی هادی مولنجانی 
فرزند محمدحسین بشماره شناسنامه 13208 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283833832 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 23 
واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 535 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي محمد حسین هادی مولنجانی.
27- راي شماره 139860302027013618 مورخ 1398/11/01 زهرا سجادی مولنجاني 
فرزند رضا بشماره شناسنامه 1 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291727396 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 23 واقع در 
بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 535 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از 

مالک رسمي محمد حسین هادی مولنجانی.
28- راي شماره 139860302027013622 مورخ 1398/11/01 محمد قضاوی فرزند رضا 
بشماره شناسنامه 504 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291411402 در سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 5922 واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان به مساحت 143/72 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
29- راي شماره 139860302027013623 مورخ 1398/11/01 عفت امیني پزوه فرزند 
محمدعلي بشماره شناسنامه 17334 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283875616 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 5922 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 143/72  مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
30- راي شماره 139860302027013632 مورخ 1398/11/01 کرامت آذررنگ فرزند 
حسین بشماره شناسنامه 65 صادره از بروجن بشماره ملي 4650269946 در سه دانگ مشاع 
از ششدانگ قسمتی از یکبابخانه به مساحت 43/03 مترمربع  پالک شماره3487 فرعي از 
15191 اصلي به مساحت 6/70   مترمربع و 3483 فرعي از 15191 اصلي به مساحت 36/33  
مترمربع  واقع در بخش 5 ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان که با پالک 15191/6669 تواما 

تشکیل یکبابخانه را میدهد. خریداري طي سند رسمي.
31- راي شماره 139860302027013640 مورخ 1398/11/01 صدیقه آذررنگ بروجني 
فرزند رجبعلي بشماره شناســنامه 8205 صادره از بروجن بشماره ملي 4650082072 در 
سه دانگ مشاع از ششــدانگ قسمتی از یکبابخانه به مســاحت 43/03  مترمربع  پالک 
شماره3487 فرعي از 15191 اصلي به مساحت 6/70  مترمربع و 3483 فرعي از 15191 
اصلي به مساحت 36/33 مترمربع  واقع در بخش 5 ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان که 

با پالک 15191/6669  تواما تشکیل یکبابخانه را میدهد. خریداري طي سند رسمي.
32- راي شــماره 139860302027013661 مورخ 1398/11/02 جعفر گالبدار فرزند 
اسمعیل بشماره شناسنامه 56397 صادره از اصفهان بشماره ملي 1280989841 در چهار 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 5 فرعي 
از اصلي 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 250/15 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
33- راي شماره 139860302027013662 مورخ 1398/11/02 صدیقه دقاغیان اصفهاني 
فرزند حیدر علي بشماره شناسنامه 856 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286267099 در دو 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 5 فرعي 
از اصلي 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 250/15 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
34- راي شماره 139860302027013668 مورخ 1398/11/02 خدیجه بیگم ال داود 
فرزند میرسیدعلي بشماره شناسنامه 22 صادره از خور و بیابانک بشماره ملي 5409719476 
در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
13105 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 242/86 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
35- راي شــماره 139860302027013671 مــورخ 1398/11/02 عباس قلي ایزدي  
فرزند حسین بشماره شناســنامه 15 صادره از خور و بیابانک بشماره ملي 5409715934 
در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
13105 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 242/86 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
36- راي شــماره 139860302027013842 مورخ 1398/11/05 سید عباس حسیني 
پزوه فرزند رضا بشماره شناسنامه 10565 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283807521 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 7897 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان به مساحت 193/10 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي حاج عبدالوهاب فزوه .
37- راي شماره 139860302027013848 مورخ 1398/11/05 محمدحسن درویشي 
خوراسگاني فرزند غالمحسین بشــماره شناســنامه 182 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1291262431 در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 9904 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 208/15 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
38- راي شماره 139860302027013919 مورخ 1398/11/05 فاطمه هراتیان فرزند 
فضل اله بشماره شناسنامه 27385 صادره از اصفهان بشماره ملي 1282201832 در اعیانی 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 9592 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان به مساحت 285/81 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي موقوفه خاص سادات منصوری.
39- راي شماره 139860302027013967 مورخ 1398/11/05 مهدی قاسمی قهساره 
فرزند غضنفر بشماره شناسنامه 3861 صادره از اصفهان بشماره ملي 1292431369 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 11548 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 128/50 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
40- راي شماره 139860302027013969 مورخ 1398/11/05 مرضیه صالحي فرزند 
محمدعلي بشماره شناسنامه 1506 صادره از اصفهان بشماره ملي 1274732592 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 11548 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 128/50  مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
41- راي شماره 139860302027013970 مورخ 1398/11/05  مهدی کنعاني سجزي 
فرزند عباس بشماره شناســنامه 3819 صادره از کوهپایه بشماره ملي 5658875625 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 12543 واقع در 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 283/27  مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
42- راي شماره 139860302027014191 مورخ 1398/11/07 محمد باقری سینی فرزند 
عبداله بشماره شناسنامه 809 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283983702 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 5 فرعي از اصلي 10238 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 91/40 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از 

مالک رسمي حاج اسماعیل قربانیان .
43- راي شــماره 139860302027014410 مورخ 1398/11/12 زهرا جعفریان فرزند 
حسین بشماره شناسنامه 105 صادره از اصفهان بشماره ملي 1284267695 در ششدانگ 
دوباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 6679 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

به مساحت 281/92 ترمربع. خریداري طي سند رسمي.
44- راي شــماره 139860302027014413 مورخ 1398/11/12 رضا موسوی فرزند 
یعقوب بشماره شناسنامه 21221 صادره از تهران بشماره ملي 0059383224 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پــالک 9661 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 150/02 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي 

حسین محمودی و احمد فاطمی خوراسگانی.
45- راي شماره 139860302027014420 مورخ 1398/11/12 محمود شاه نظری فرزند 
عبدالرسول بشماره شناسنامه 1 صادره از شهرضا بشماره ملي 1199538019 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 11548 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 170/88 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
46- راي شماره 139860302027014421 مورخ 1398/11/12 محمد شاه نظري فرزند 
ولي اله بشماره شناسنامه 6691 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291998081 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 11548 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 170/88 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
47- راي شــماره 139860302027014422 مورخ 1398/11/12 فرزانه دهقانی فرزند 
عبدالحسین بشماره شناسنامه 1441 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291589864 در یک 
و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 499/66 مترمربع قسمتي از پالک 
شماره6552 اصلی به مساحت 65/48  مترمربع و 6558 اصلي به مساحت 434/18  مترمربع 

واقع در بخش 5 ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان. خریداري طي سند رسمي.
48- راي شماره 139860302027014423 مورخ 1398/11/12 زهرا باقرزاده خوراسگاني 
فرزند عباس بشماره شناسنامه 1480 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291566910 در یک 
و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 499/66  مترمربع قسمتي از پالک 
شماره6552 اصلی به مساحت 65/48  مترمربع و 6558 اصلي به مساحت 434/18  مترمربع 

واقع در بخش 5 ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان. خریداري طي سند رسمي.
49- راي شماره 139860302027014424 مورخ 1398/11/12 علیرضا باقرزاده فرزند 
عباس بشماره شناسنامه 12335 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283825252 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 499/66 مترمربع قسمتي از پالک شماره6552 
اصلی به مســاحت 65/48  مترمربع و 6558 اصلي به مساحت 434/18  مترمربع واقع در 

بخش 5 ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان. خریداري طي سند رسمي.
50- راي شماره 139860302027014576 مورخ 1398/11/14 ابوالفضل مومنی زاده 
فرزند علی اکبر بشماره شناســنامه 2633 صادره از اصفهان بشماره ملي 1288132921 
در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
305 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 179/50 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
51- راي شــماره 139860302027014577 مورخ 1398/11/14 محسن مومني فرد 
فرزند قربانعلي بشماره شناســنامه 1039 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291174990 
در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
305 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 179/50 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
52- راي شــماره 139860302027014593 مــورخ 1398/11/14 اشــرف هادیان 
خوراسگانی فرزند قدیرعلي بشــماره شناســنامه 14837 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1283849232 در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 
27 فرعي از اصلي 15316 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 196/17  مترمربع. 
خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي حاج سید محمد قریشی خوراسگانی 

فرزند سید نصراله.
53- راي شماره 139860302027014615 مورخ 1398/11/15 زهرا جعفری گهروئی 
فرزند عباسعلی بشــماره شناسنامه 3 صادره از شهرکرد بشــماره ملي 6339713890 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت 

اصفهان به مساحت 126/68  مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
54- راي شــماره 139860302027014636 مــورخ 1398/11/15 معصومه اله وردی 
فرزند پناه بر خدا بشماره شناسنامه 5287 صادره از دهاقان بشماره ملي 5129392851 در 
ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 10393 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 209/20  مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
55- راي شماره 139860302027014829 مورخ 1398/11/16 حسین عباسي تودشکي 
فرزند رضاعلی بشماره شناسنامه 26 صادره از کوهپایه بشــماره ملي 5659460364 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 115/54  مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي هادی فرحناکیان .
56- راي شــماره 139860302027014830 مــورخ 1398/11/16 مجید نقیب فرزند 
حسین بشماره شناسنامه 60 صادره از آباده بشماره ملي 2411455917 در ششدانگ یکباب 
خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 194/60  مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
57- راي شــماره 139860302027015017 مورخ 1398/11/19 علي اصغر قاســمي 
تودشکي فرزند قدمعلي بشماره شناسنامه 37 صادره از کوهپایه بشماره ملي 5659513069 
در ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 9995 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 182/14  مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
58- راي شــماره 139860302027015158 مورخ 1398/11/20 محمدجواد محمدي 
خیاداني فرزند حسین بشماره شناسنامه 157 صادره از اصفهان بشماره ملي 1293367516 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 369 فرعي از اصلي 
7725 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 112/90  مترمربع. خریداري طي سند 

رسمي.
59- راي شــماره 139860302027015159 مورخ 1398/11/20 محسن امیني پزوه 
فرزند عزیزاله بشماره شناسنامه 11703 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283818922 در 
ششدانگ یکباب انبار مصالح ساختمانی  احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 10279 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 709/04  مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي غالمرضا شهبازی .
60- راي شماره 139860302027015160 مورخ 1398/11/20 ابراهیم مظاهري فرزند 
علي اکبر بشماره شناســنامه 3829 صادره از اصفهان بشماره ملي 1288438893 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 10393 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 84/35  مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي بانو شهربانو حاجی خدارحم پوردهقانی .
61- راي شماره 139860302027015161 مورخ 1398/11/20 صفیه توکلي فرزند یداله 
بشماره شناسنامه 337 صادره از کوهپایه بشماره ملي 5658996783 در سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 84/35  مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي بانو شهربانو حاجی خدارحم پوردهقانی .
62- راي شــماره 139860302027015169 مورخ 1398/11/20 مرتضی باقری جبلی 
فرزند فضل اله بشماره شناسنامه 1941 صادره از اصفهان بشماره ملي 5658956234 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت 

اصفهان به مساحت 179/48  مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
63- راي شماره 139860302027015184 مورخ 1398/11/20 اکبر زارعین سنجوانمره 
فرزند محمدحسین بشماره شناسنامه 2 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291345574 در 
ششدانگ یک درب باغ احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 10408 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت 1210 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
64- راي شــماره 139860302027015254 مورخ 1398/11/21 محمدجواد رمضاني 
بوزاني فرزند مرتضي بشماره شناسنامه - صادره از اصفهان بشماره ملي 1274592259 
در چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
7897 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 20/30  مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي حاج یداله حاجی محمدعلی طغیانی.

65- راي شماره 139860302027015255 مورخ 1398/11/21 فاطمه رمضانی بوزانی 
فرزند مرتضي بشماره شناسنامه - صادره از اصفهان بشماره ملي 1271592371 در دو دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 7897 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 20/30  مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از 

مالک رسمي حاج یداله حاجی محمدعلی طغیانی.
66- راي شماره 139860302027015256 مورخ 1398/11/21 علی اکبر جعفری فرزند 
جمشید بشماره شناسنامه 6 صادره از شهرضا بشــماره ملي 1199531839 در ششدانگ 
یکباب ساختمان تجاری و اداری احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در 

بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 200/17  مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
67- راي شماره 139860302027015291 مورخ 1398/11/23 زهرا رحماني خوراسگاني 
فرزند اسماعیل بشماره شناسنامه 786 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291445072 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 9133 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان به مساحت 184/41  مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي صفرعلی علیزاده ارداجی فرزند رضا.
68- راي شماره 139860302027015478 مورخ 1398/11/26 محسن بصراوي فرزند 
رسول بشماره شناسنامه 1148 صادره از اصفهان بشماره ملي 1290362904 در دو دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 237 فرعي 
از اصلي 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 149/70  مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
69- راي شماره 139860302027015479 مورخ 1398/11/26 نرگس دیانت دار فرزند 
حسن بشماره شناسنامه 1440 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287060447 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 237 فرعي 
از اصلي 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 149/70 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
70- راي شــماره 139860302027015480 مورخ 1398/11/26 بتول خطاط خوزاني 
فرزند حسن بشماره شناســنامه 910 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1285445341 در 
یکدانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 
237 فرعي از اصلي 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 149/70  مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
71- راي شماره 139860302027015514 مورخ 1398/11/27 زهرا زرین مکان فرزند 
ناصر بشماره شناسنامه 3525 صادره از اصفهان بشماره ملي 1288242565 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 7 فرعي از اصلي 10236 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 105/50  مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
72- راي شماره 139860302027015517 مورخ 1398/11/27 حمید زارع اندالني فرزند 
حشمت اله بشماره شناســنامه 3792 صادره از اصفهان بشماره ملي 1288340133 در 2 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب کارگاه آهنگری احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 

39 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 448 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
73- راي شماره 139860302027015518 مورخ 1398/11/27  مهدي علي زاده کوپائي 
فرزند حسین بشماره شناسنامه 77 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291048626 در چهار 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب کارگاه آهنگری احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 

39 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 448 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
74- راي شــماره 139860302027015519 مورخ 1398/11/27 زهرا مهابادي مهاباد 
فرزند محمد بشماره شناســنامه 1101 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287715801 در 
چهاردانگ و نیم مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پالک 11548 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 163/5 مترمربع. خریداري طي 

سند رسمي.
75- راي شــماره 139860302027015520 مورخ 1398/11/27 سیمین دخت فرزند 
محمدعلي بشماره شناســنامه 2125 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1286817307 در 
یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پالک 11548 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 163/5 مترمربع. خریداري طي 

سند رسمي.
76- راي شــماره 139860302027015521 مورخ 1398/11/27 رســول پورابراهیم 
خوراســگاني فرزند علی بشــماره شناســنامه 8207 صــادره از اصفهان بشــماره ملي 
1293447080 در ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
87 فرعي از اصلي 10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 109/36  مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
77- راي شماره 139860302027015522 مورخ 1398/11/27 فاطمه رضائی فرزند علی 
بشماره شناسنامه 135 صادره از لردگان بشماره ملي 6329988374 در ششدانگ یکباب 
خانه مسکونی احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 8926 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 95/26  مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
78- راي شــماره 139860302027015558 مورخ 1398/11/28 زهرا باقری بابوکانی 
فرزند رحمت اله بشماره شناسنامه 107 صادره از شهرضا بشماره ملي 1199934690 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 5231 فرعي از اصلي 
15191 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 126/41 مترمربع. خریداري طي سند 

رسمي.
79- راي شماره 139860302027015571 مورخ 1398/11/28 علیرضا رضوانی فرزند 
رضا بشماره شناســنامه 129 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291063013 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 7949 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

به مساحت158/60  مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
80- راي شــماره 139860302027015574 مورخ 1398/11/28 ســیدمهدي رفیعي 
پورعلویجه فرزند سیدحســن بشــماره شناســنامه 3193 صادره از نجف  بشماره ملي 
1090364891 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 
واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 150/77  مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي معصومه کشاورز هفدانی فرزند غالمحسین .
81- راي شماره 139860302027015578 مورخ 1398/11/28 عباس قاسمی سلیمان 
آبادی فرزند عوضعلی بشماره شناسنامه 5 صادره از اردستان بشماره ملي 1189721848 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 
واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 176/87  مترمربع. خریداري طي سند رسمي. 

82- راي شماره 139860302027015579 مورخ 1398/11/28 شهربانو صادقي سلیمان 
آبادي فرزند حسن بشماره شناسنامه 2 صادره از اردستان بشماره ملي 1189748118 در 
سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 

واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 176/87  مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
83- راي شــماره 139860302027015586 مــورخ 1398/11/28 اکبــر احمــدي 
فرزند اصغر بشــماره شناســنامه 25 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1287889204 در 
ششــدانگ یکباب زمین محصور و اتاق متصله احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین 
 پالک 11767 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 148/60  مترمربع. خریداري

 طي سند رسمي.
84- راي شــماره 139860302027015652 مورخ 1398/11/29 امین اسمعیلي بواني 
فرزند خداداد بشماره شناسنامه 452 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1288111312 در 
دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 206/17  مترمربع. خریداري طي سند 

رسمي.
85- راي شــماره 139860302027015656 مورخ 1398/11/29 مسعود یحیي آبادي 
فرزند فرج اله بشماره شناســنامه 512 صادره از آبادان بشــماره ملي 1818421763 در 
دو دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب ســاختمان احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین 
 پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 206/17  مترمربع. خریداري

 طي سند رسمي.
86- راي شــماره 139860302027015660 مورخ 1398/11/29 مجتبي رجبي وشاره 
فرزند قدمعلي بشماره شناسنامه 41 صادره از اصفهان بشماره ملي 1290608679 در دو 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ســاختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 206/17  مترمربع. خریداري طي سند 

رسمي.
ادامه در صفحه 5
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87- راي شــماره 139860302027015925 مورخ 1398/12/04 احمدرضا ســياحيان 
دهكردي فرزند محمدعلي بشــماره شناســنامه 2370 صادره از شــهركرد بشماره ملي 
4621660659 در ششدانگ قسمتی از  يكباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين 
پالک 427 فرعي از اصلــي 10409 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 150/27 

مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
88- راي شماره 139860302027015930 مورخ 1398/12/04 فرانك عبداللهي مهابادي 
فرزند رحمت اله بشماره شناسنامه 1223 صادره از اصفهان بشماره ملي 1284922324 در 
ششدانگ يكباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 3 فرعي از اصلي 15200 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 141/16  مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالك رسمي صديقه نوروزيان.
89- راي شــماره 139860302027015931 مورخ 1398/12/04 صديقه هراتيان فرزند 
اسداله بشماره شناسنامه 26575 صادره از اصفهان بشماره ملي 1282193015 در ششدانگ 
يكباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پــالک 15191 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 231/70 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
90- راي شــماره 139860302027015933 مورخ 1398/12/04 محســن رفيع زاده 
قهدريجاني فرزند مصطفي بشــماره شناســنامه 2951 صادره از اصفهان بشــماره ملي 
1288278047 در ششدانگ يكباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 
10408 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 153/10  مترمربع. خريداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالك رسمي حسن عباسی .
91- راي شــماره 139860302027015955 مورخ 1398/12/04 محمد صالح ضيايي 
هونجاني فرزند فضل اله بشــماره شناســنامه 16 صادره از سميرم ســفلی بشماره ملي 
1199836249 در ششدانگ يكباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 12638 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 189/24 مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالك رسمي ميرزاتقی بنكدارپور .
92- راي شــماره 139860302027015958 مورخ 1398/12/04 محسن قرت االعيان 
فرزند عبدالرسول بشماره شناسنامه - صادره از اصفهان بشــماره ملي 1270162675 در 
ششدانگ يكباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پالک 162 فرعي از اصلي 
10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 218 مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالك رسمي سيف اله كريمی فرزند علی.
93- راي شــماره 139860302027015959 مورخ 1398/12/04 رســول امينی فرزند 
رمضانعلي بشماره شناســنامه 3363 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1293398837 در 
ششدانگ يكباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 6481 واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان به مساحت 176/74  مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
94- راي شــماره 139860302027015963 مورخ 1398/12/04 اكبر محمدی فرزند 
قاسم بشماره شناسنامه 25 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1291289641 در ششدانگ 
يكباب كارگاه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پالک 15202 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 191/65 مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالك رسمي 

قاسم محمدی فرزند محمد .
95- راي شماره 139860302027015964 مورخ 1398/12/04 جواد بزرگی فرزند قاسم 
بشماره شناسنامه 4 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291897186 در ششدانگ يكباب خانه 
احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 12547 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

116/08 مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالك رسمي اصغر فروغی.
96- راي شماره 139860302027015994 مورخ 1398/12/04 محبوبه يخچالي خوراسگاني 
فرزند محمدعلي بشماره شناسنامه 685 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1291582452 در 
ششدانگ يكباب ساختمان احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پالک 2 فرعي از اصلي 
5946 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 173/50  مترمربع. خريداري طي سند رسمي.

97- راي شماره 139860302027015995 مورخ 1398/12/04 امنه سعيدي دهكي فرزند 
قدمعلي بشماره شناسنامه 6 صادره از شهرضا بشماره ملي 1199650927 در ششدانگ يكباب 
خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 159/75  مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
98- راي شماره 139860302027016006 مورخ 1398/12/05 امين رحماني شهركي 
فرزند نعمت اله بشماره شناســنامه 744 صادره از اصفهان بشماره ملي 1288309686 در 
ششدانگ يكباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پالک 9172 فرعي از اصلي 
15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 241/45 مترمربع. خريداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالك رسمي محسن رضائی فرزند علی.
99- راي شــماره 139860302027016193 مورخ 1398/12/07  محمد اتحادي ابري 
فرزند اسماعيل بشماره شناسنامه 17 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1291481680 در 
ششدانگ يكباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 12843 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 92/72 مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالك 

رسمي محمد فروغی ابری فرزند عباس .
100- راي شماره 139860302027016195 مورخ 1398/12/07 محمد رسول آيتی فرزند 
علی نقی بشماره شناسنامه 21 صادره از كوهپايه بشماره ملي 5659627129 در ششدانگ 
يكباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 311 فرعي از اصلي 15234 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 253/05  مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
101- راي شــماره 139860302027016196 مورخ 1398/12/07 محسن اعتباری پور 
فرزند حسين بشماره شناسنامه 5587 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1283856735 در 
ششدانگ يكباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 4 فرعي از اصلي 5932 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 178/28 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
102- راي شماره 139860302027016345 مورخ 1398/12/10 مريم داودي نصرآبادي 
فرزند قدرت اله بشماره شناســنامه 26 صادره از قمشه بشــماره ملي 1199643572 در 
ششدانگ يكباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 7897 واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان به مساحت 202/32  مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
103- راي شماره 139860302027016523 مورخ 1398/12/12 زرين  صادقي  فرزند اله 
يار  بشماره شناسنامه 39 صادره از فريدن بشماره ملي 1159819114 در ششدانگ يكباب 
خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 151 فرعي از اصلي 12953 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 181/90  مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالك 

رسمي حسن فروغی ابری .
104- راي شماره 139860302027016655 مورخ 1398/12/25 عباس اخالقي بوراني 
فرزند رمضان بشماره شناســنامه 1256 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291622179 در 
ششدانگ يكباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 10393 واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان به مساحت 129/19 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
105- راي شماره 139960302027000005 مورخ 1399/01/06 ام البنين ايزدی فرزند 
محمد بشماره شناسنامه 55 صادره از نائين بشماره ملي 5409733622 در سه دانگ مشاع 
از ششدانگ يكباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 13001 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 169/73  مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالك 

رسمي مرتضی جاوری فرزند سيف اله.
106- راي شماره 139960302027000007 مورخ 1399/01/06 غدير ايزدي فرزند حسين 
بشماره شناسنامه 124 صادره از خور و بيابانك بشماره ملي 5409731719 در سه دانگ مشاع 
از ششدانگ يكباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 13001 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 169/73 مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالك 

رسمي مرتضی جاوری فرزند سيف اله.
107- راي شــماره 139960302027000459 مورخ 1399/01/26 غالمحسين حدادي 
فرزند محمدرضا بشماره شناسنامه 2717 صادره از كوهپايه بشماره ملي 5659027601 در 
ششدانگ يكباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمين پالک 9953 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 80/39  مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالك 

رسمي احمد كيانی ابری فرزند حسن.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/02/16
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/02/31

م الف: 825010  مهدی شبان رييس منطقه ثبت اسناد وامالک شرق اصفهان 

مفاد آراء
2/227 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی و اراضی 

وساختمانهای فاقد سند رسمی                                                                                 
برابر آراءصادره هيئت های اول ودوم موضوع قانون تعييــن تكليف وضعيت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی منطقه 14 اصفهان حوزه ثبت 
ملك خمينی شــهر تصرفات مالكانه وبالمعــارض متقاضيان محرز گرديده اســت. لذا 
مشــخصات متقاضيان وامالک مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطــالع عموم مراتب 
در دونوبت به فاصله پانزده روز آگهی می شــود.در صورتيكه اشــخاص نسبت به صدور 
ســند مالكيت متقاضيان اعتراضی داشته باشــند می توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهی 
به مدت دوماه اعتراض خــود را به اداره ثبت اســناد وامالک محل، تســليم وپس از اخذ 
 رســيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواســت خود را به مرجع قضايی

 تقديم نمايند.  
الف(آراء صادره از هيات شعبه اول :

1- رای  شــماره   1079 مورخ  1398/09/20 آقای / خانم احمدرضا صرامی فروشــانی     
فرزند  غالمرضا به شــماره كالسه  0822  وبه شماره شناســنامه 10682  و به شماره ملی    
1140483048  صادره نسبت به24 حبه از 72حبه يكباب خانه 2 طبقه  به مساحت  182.70 
مترمربع پالک شماره 230 فرعی از   72    اصلی واقع  در  فروشان  بخش  14  اصفهان حوزه 
ثبت  ملك خمينی شهر شامل  سند 239444 مورخ 97/12/11 دفتر خانه 73ومالحظه نقشه 

ملك  وگزارش كارشناس  مالحظه و محرز گرديده است.
2- رای  شــماره   1081  مورخ  1398/09/20 آقای / خانم طيبه پيمانی  فروشانی     فرزند  
قربانعلی به شماره كالسه  0823  وبه شماره شناسنامه 226  و به شماره ملی    1755157551  
صادره نسبت به24 حبه از 72حبه يكباب خانه 2 طبقه  به مساحت  182.70 مترمربع پالک 
شماره 230 فرعی از   72    اصلی واقع  در  فروشــان  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملك 
خمينی  شهر شامل  ســند 239444 مورخ 97/12/11 دفتر خانه 73ومالحظه نقشه ملك  

وگزارش كارشناس  مالحظه و محرزگرديده است.
3- رای  شــماره   1077  مورخ  1398/09/20 آقای / خانم محمد علی  صرامی فروشانی     
فرزند  احمد رضا به شماره كالســه  0821  وبه شماره شناســنامه 4236  و به شماره ملی    
1755892871  صادره نسبت به18 حبه از 72حبه يكباب خانه 2 طبقه  به مساحت  182.70 
مترمربع پالک شماره 230 فرعی از   72    اصلی واقع  در  فروشان  بخش  14  اصفهان حوزه 
ثبت  ملك خمينی  شهر شامل  سند 239444 مورخ 97/12/11 دفتر خانه 73ومالحظه نقشه 

ملك  وگزارش كارشناس  مالحظه و محرز گرديده است.
4- رای  شــماره   1083   مورخ  1398/09/20 آقای / خانم مرضيه دباغی ورنوســفادرانی      
فرزند  عبدالحسين  به شماره كالسه  0824  وبه شماره شناسنامه 17275  و به شماره ملی    
1142387471  صادره نسبت به6 حبه از 72حبه يكباب خانه 2 طبقه  به مساحت  182.70 
مترمربع پالک شماره 230 فرعی از   72    اصلی واقع  در  فروشان  بخش  14  اصفهان حوزه 
ثبت  ملك خمينی  شهر شامل  سند 239444 مورخ 97/12/11 دفتر خانه 73ومالحظه نقشه 

ملك  وگزارش كارشناس  مالحظه و محرز گرديده است.
5- رای  شــماره   1960  مورخ  1398/10/07 آقای / خانم ناصر انصاريان فرزند  حسين به 
شماره كالسه  2190   وبه شماره شناسنامه 61121  و به شماره ملی    0044520328  صادره 
نسبت به 2 دانگ مشاع از شش دانگ يكباب انبار  به مساحت  280.78 مترمربع پالک شماره 
884 فرعی از   99    اصلی واقــع  در  جوی آباد  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملك خمينی  
شهر شامل  مع الواسطه از مالكيت فاطمه نيلفروش زاده  سند 13472 مورخ 47/11/17 دفتر 
خانه 62 و سند 15526 مورخ 49/11/27 دفتر 62ومالحظه نقشه ملك  وگزارش كارشناس  

مالحظه و محرز گرديده است.
6- رای  شماره   1964   مورخ  1398/10/07 آقای / خانم مريم انصاريان  فرزند  حسين به 
شماره كالسه  2188    وبه شماره شناسنامه 46313  و به شماره ملی    1282388142  صادره 
نسبت به 1 دانگ مشاع از شش دانگ يكباب انبار  به مساحت  280.78 مترمربع پالک شماره 
884 فرعی از   99    اصلی واقــع  در  جوی آباد  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملك خمينی  
شهر شامل  مع الواسطه از مالكيت فاطمه نيلفروش زاده  سند 13472 مورخ 47/11/17 دفتر 
خانه 62 و سند 15526 مورخ 49/11/27 دفتر 62ومالحظه نقشه ملك  وگزارش كارشناس  

مالحظه و محرز گرديده است.
7- رای  شماره   1966   مورخ  1398/10/07 آقای / خانم زهرا انصاريان  فرزند  حسين به 
شماره كالسه  2189  وبه شماره شناسنامه 1212  و به شماره ملی    1287294911  صادره 
نسبت به 1 دانگ مشاع از شش دانگ يكباب انبار  به مساحت  280.78 مترمربع پالک شماره 
884 فرعی از   99    اصلی واقــع  در  جوی آباد  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملك خمينی  
شهر شامل  مع الواسطه از مالكيت فاطمه نيلفروش زاده  سند 13472 مورخ 47/11/17 دفتر 
خانه 62 و سند 15526 مورخ 49/11/27 دفتر 62ومالحظه نقشه ملك  وگزارش كارشناس  

مالحظه و محرز گرديده است.
8- رای  شماره   1961  مورخ  1398/10/07 آقای / خانم محسن انصاريان   فرزند  حسين به 
شماره كالسه  2187    وبه شماره شناسنامه 924  و به شماره ملی    0040281418  صادره 
نسبت به 2 دانگ مشاع از شش دانگ يكباب انبار  به مساحت  280.78 مترمربع پالک شماره 
884 فرعی از   99    اصلی واقــع  در  جوی آباد  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملك خمينی  
شهر شامل  مع الواسطه از مالكيت فاطمه نيلفروش زاده  سند 13472 مورخ 47/11/17 دفتر 
خانه 62 و سند 15526 مورخ 49/11/27 دفتر 62ومالحظه نقشه ملك  وگزارش كارشناس  

مالحظه و محرز گرديده است.
 9- رای  شــماره   0465 مــورخ  1398/02/02 آقــای / خانــم مهيــن مختــاری 
ورنوسفادرانی  فرزند  عباس به شماره كالســه  1129  وبه شماره شناسنامه 51  و به شماره 
ملی    1140988344  صادره نسبت به 2 دانگ مشاع از شش دانگ يكباب خانه  به مساحت  
245055مترمربع پالک شماره 1962 فرعی از   87    اصلی واقع  در  ورنوسفادران  بخش  14  
اصفهان حوزه ثبت  ملك خمينی  شهر شامل    سند 123754 مورخ 86/10/26 دفتر63 و سند 
54923 مورخ 71/05/31 دفتر 59 وسند 54921 مورخ 71/05/31 دفتر 59ومالحظه نقشه 

ملك  وگزارش كارشناس  مالحظه و محرز گرديده است.
10- رای  شــماره   0467  مــورخ  1398/02/02 آقــای / خانم غالمرضــا وطن خواه 
ورنوسفادرانی  فرزند حسن به شماره كالسه  1130  وبه شــماره شناسنامه 62  و به شماره 
ملی    1140971840  صادره نسبت به 4 دانگ مشاع از شش دانگ يكباب خانه  به مساحت  
245055مترمربع پالک شماره 1962 فرعی از   87    اصلی واقع  در  ورنوسفادران  بخش  14  
اصفهان حوزه ثبت  ملك خمينی  شهر شامل  سند 123754 مورخ 86/10/26 دفتر63 و سند 
54923 مورخ 71/05/31 دفتر 59 وسند 54921 مورخ 71/05/31 دفتر 59ومالحظه نقشه 

ملك  وگزارش كارشناس  مالحظه و محرز گرديده است.
11- رای  شماره   3509   مورخ  1398/10/26 آقای / خانم خيبر پاچله  فرزند  علی به شماره 
كالسه  1648  وبه شماره شناسنامه 296  و به شماره ملی    1129332330  صادره نسبت 
به 3 دانگ مشاع از شــش دانگ يكباب خانه 2 طبقه  به مساحت  201.70 مترمربع پالک 
شماره 20 فرعی از   159    اصلی واقع  در  اراضی شمالی  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملك 
خمينی  شهر شامل    سند 120064 مورخ 98/07/17 دفتر46 ومالحظه نقشه ملك  وگزارش 

كارشناس  مالحظه و محرز گرديده است.
12- رای  شــماره   3511   مورخ  1398/10/26 آقای / خانم طيبــه مهدور وارنائی   فرزند  
اصالن به شماره كالسه  1649    وبه شماره شناسنامه 192  و به شماره ملی    1129450880  
صادره نســبت به 3 دانگ مشاع از شــش دانگ يكباب خانه 2 طبقه  به مساحت  201.70 
مترمربع پالک شماره 20 فرعی از   159    اصلی واقع  در  اراضی شمالی  بخش  14  اصفهان 
حوزه ثبت  ملك خمينی  شهر شامل  سند 120064 مورخ 98/07/17 دفتر46 ومالحظه نقشه 

ملك  وگزارش كارشناس  مالحظه و محرز گرديده است.
13- رای  شماره   0461   مورخ  1398/02/02 آقای / خانم پوران چوبداران ورنوسفادران فرزند 
كاظم به شماره كالسه  2488 وبه شماره شناسنامه 24315  و به شماره ملی    1140234757 
صادره نسبت به 2 دانگ مشاع از شــش دانگ يكباب خانه به مساحت  339مترمربع پالک 
شماره 1962 فرعی از   87  اصلی واقع  در  ورنوسفادران بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملك 
خمينی  شهر شامل سند 12754 مورخ 86/10/26 دفتر63 و سند 549212 مورخ 71/05/31 

دفتر59ومالحظه نقشه ملك  وگزارش كارشناس مالحظه و محرز گرديده است.
14- رای  شــماره   0459   مــورخ  1398/02/02 آقــای / خانم محمد تقــی وطن خواه 
ورنوســفادرانی  فرزند حسن به شماره كالسه  2489    وبه شــماره شناسنامه 12908  و به 

شماره ملی    1140127799  صادره نسبت به 4 دانگ مشاع از شش دانگ يكباب خانه به 
مساحت  339مترمربع پالک شماره 1962 فرعی از   87    اصلی واقع  در  ورنوسفادران بخش  
14  اصفهان حوزه ثبت  ملك خمينی  شهر شامل    سند 12754 مورخ 86/10/26 دفتر63 و 
سند 549212 مورخ 71/05/31 دفتر59ومالحظه نقشه ملك  وگزارش كارشناس  مالحظه 

و محرز گرديده است.
15- رای  شماره   0916   مورخ  1398/11/16 آقای / خانم ناصر كمالی  فرزند  محسن به 
شماره كالسه  0916   وبه شماره شناسنامه 27964  و به شماره ملی    1090277652  صادره 
نسبت به شش دانگ يكباب خانه به مساحت  174.59مترمربع پالک شماره 843 فرعی از   
111  اصلی واقع  در  نخود جاری اندان  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملك خمينی  شــهر 
ثبت در صفحه 596 دفتر 667 ومع الواسطه ار اقدس رحمتی از سند 124ومالحظه نقشه ملك  

وگزارش كارشناس  مالحظه و محرز گرديده است.
16- رای  شــماره   0463   مــورخ  1398/02/02 آقــای / خانم محمد تقــی وطن خواه 
ورنوسفادرانی  فرزند  حسن به شماره كالسه  2489    وبه شماره شناسنامه 12908  و به شماره 
ملی    1140127799  صادره نسبت به شش دانگ يكباب خانه به مساحت  244.45مترمربع 
پالک شــماره 1962 فرعی از   87    اصلی واقع  در  ورنوسفادران بخش  14  اصفهان حوزه 
ثبت  ملك خمينی  شهر شامل    سند 123754 مورخ 86/10/26 دفتر63 و سند 54923 مورخ 
71/05/31 دفتر59وو سند 54921 مورخ 71/05/31 دفتر 59مالحظه نقشه ملك  وگزارش 

كارشناس  مالحظه و محرز گرديده است.
17- رای  شماره   5825   مورخ  1398/12/12 آقای / خانم غالمرضا وطن خواه  فرزند  حسن 
به شماره كالسه  2408    وبه شماره شناسنامه 62  و به شماره ملی    1140971840  صادره 
نسبت به شش دانگ يكباب زمين دارای اعيانی  به مساحت  2533.65 مترمربع پالک شماره 
289 فرعی از   173  اصلی واقع  در شمال شهر  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملك خمينی  
شهر شامل    مع الواسطه از رضا شاهين ومالحظه نقشه ملك  وگزارش كارشناس  مالحظه 

و محرز گرديده است.
18- رای  شــماره   0373   مــورخ  1398/01/31 آقای / خانم عبدالرســول عســگری 
فروشانی   فرزند  رضا  به شماره كالســه  2362    وبه شماره شناســنامه 241  و به شماره 
ملی    1141273829  صادره نســبت به شش دانگ يكباب ســاختمان در حال ساخت  به 
مســاحت  218045 مترمربع پالک شــماره 206 فرعی از   122    اصلی واقع  در  وراه كوه   
بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملك خمينی  شهر شامل سند 10158 مورخ 97/05/13 دفتر 

388ومالحظه نقشه ملك  وگزارش كارشناس  مالحظه و محرز گرديده است.
19- رای  شماره   5550   مورخ  1398/11/28 آقای / خانم فرخنده حقی دمنه     فرزند  اسداله  
به شماره كالسه  2304    وبه شماره شناسنامه 147  و به شماره ملی    1141613451  صادره 
نسبت به 2 دانگ مشاع از شش دانگ يكباب خانه و فوقانی  به مساحت  210مترمربع پالک 
شماره 413 فرعی از   107    اصلی واقع  در  بابا فضلگاه  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملك 
خمينی  شهر شامل  ثبت در صفحه 275 دفتر 237 ومالحظه نقشه ملك  وگزارش كارشناس  

مالحظه و محرز گرديده است.
20- رای  شماره   5552   مورخ  1398/11/28 آقای / خانم قربانعلی عباسی   فرزند  رضا  به 
شماره كالسه  2305    وبه شماره شناسنامه 893  و به شماره ملی    1159412421  صادره 
نسبت به 4 دانگ مشاع از شش دانگ يكباب خانه و فوقانی  به مساحت  210مترمربع پالک 
شماره 413 فرعی از   107    اصلی واقع  در  بابا فضلگاه  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملك 
خمينی  شهر شامل  ثبت در صفحه 275 دفتر 237 ومالحظه نقشه ملك  وگزارش كارشناس  

مالحظه و محرز گرديده است.
تاريخ انتشار اول :99/2/16
تاريخ انتشار دوم :99/2/31

م الف: 831336  نبی اله يزدانی رئيس اداره ثبت اسناد و امالک خمينی شهر
فقدان سند مالکیت 

2/232 شــماره نامه:139985602006001272 ، تاريخ: 1399/02/23 ، آقای قنبرعلی 
طاهری به استناد يك برگ استشــهاديه محلی كه هويت و امضا شهود رسماً گواهی شده 
مدعی است سه سهم مشاع از 9 سهم ششدانگ پالک شماره 204 فرعی از 84 اصلی واقع 
در خمينی شهر بخش 14 ثبت اصفهان كه در دفتر 31 اصفهان صفحه 16 مسبوق به ثبت و 
سند می باشد كه در اثر جابه جايی مفقود شده است و طبق سند چون درخواست صدور المثنی 
سند مالكيت نامبرده را نموده طبق تبصره يك اصالحی ماده 120 آيين نامه قانون ثبت مراتب 
آگهی می شود كه هركس مدعی انجام معامله )غير از آنچه در اين آگهی ذكر شده( نسبت 
به آن يا وجود سند مالكيت مزبور نزد خود باشد از تاريخ انتشار اين آگهی تا ده روز به اين اداره 
مراجعه و اعتراض خود را كتباً ضمن ارايه اصل سند مالكيت و سند معامله تسليم نمايد تا مراتب 
صورت مجلس و اصل سند با ارايه كننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد يا 
در صورت اعتراض اصل سند ارايه نشود المثنی سند مالكيت مرقوم صادر و به متقاضی تسليم 
خواهد شد.  م الف: 847691 نبی اله يزدانی رئيس اداره ثبت اسناد و امالک خمينی شهر 

فقدان سند مالکیت 
2/233 شماره نامه:139985602006001158 ، تاريخ: 1399/02/21 ، خانم زهره حسينعلی 
زاده خراسانی فرزند كريم به استناد يك برگ استشهاديه محلی كه هويت و امضا شهود رسمًا 
گواهی شده مدعی است كه سند مالكيت ششدانگ پالک شماره 117/361 باقيمانده كه به 
1041 استاندارد سازی شده واقع در خمينی شهر بخش 14 ثبت اصفهان كه صفحه 151 دفتر 
18 شماره ثبت 2002 به نام نامبرده ثبت و صادر و تسليم گرديده و به او انتقال قطعی يافته و 
معامله ديگری هم انجام نشده نحوه گم شدن يا از بين رفتن جابه جايی از بين رفته مفقود شده 
است چون درخواست صدور المثنی سند مالكيت نامبرده را نموده طبق تبصره يك اصالحی 
ماده 120 آيين نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود كه هركس مدعی انجام معامله )غير از 
آنچه در اين آگهی ذكر شده( نسبت به آن يا وجود سند مالكيت مزبور نزد خود باشد از تاريخ 
انتشــار اين آگهی تا ده روز به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را كتباً ضمن ارايه اصل سند 
مالكيت و سند معامله تسليم نمايد تا مراتب صورت مجلس و اصل سند با ارايه كننده مسترد 
گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد يا در صورت اعتراض اصل سند ارايه نشود المثنی 
سند مالكيت مرقوم صادر و به متقاضی تسليم خواهد شد. م الف: 847001  نبی اله يزدانی 

رئيس اداره ثبت اسناد و امالک خمينی شهر 
ابالغ رای

2/234 كالسه پرونده:98/98-98/3/27 ،شــماره دادنامه:943-98/5/8 مرجع رسيدگی: 
شعبه 11 شورای حل اختالف خمينی شهر خواهان: اميرحسين كيانی فرزند اكبر با وكالت 
قصری به نشانی: خمينی شهر خ مدرس خ شهيد فهميده ک خورشيد ؛ خوانده: عبداالمير 
سبحانی نيا فرزند محمود نشانی: مجهول المكان ، خواسته: مطالبه يك فقره چك ، گردشكار: 
پس از ارجاع پرونده به اين شعبه و ثبت آن به كالسه فوق و طی تشريفات قانونی و اخذ نظريه 
مشورتی اعضاءقاضی شورا ختم رسيدگی را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور رای می 
نمايد. رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست آقای اميرحسين كيانی فرزند اكبر به طرفيت 
آقای عبداالمير سبحانی نيا فرزند محمود به خواسته مطالبه وجه يك فقره چك به شماره 
3308/752316 به مبلغ 35/000/000 ريال مورخ 97/5/25 عهده بانك تجارت از جاری 
0697090797 به انضمام هزينه دادرسی و خسارت تاخير در تاديه شورا با توجه به دادخواست 
تقديمی و ضمايم و وجود اصل مستندات دعوی در يد خواهان و اينكه خوانده دليل ومدركی 
مبنی بر برائت ذمه خود يا ادای دين در حق خواهان ارايه نكرده است دعوی خواهان را مقرون 
به صحت دانسته و با توجه به نظريه مشــورتی اعضا شورا به شرح صورتجلسه 98/3/27 و 
همچنين به استناد مواد 519 و 198 قانون آئين دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور مدنی و مواد 310 و 313 از قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشــخيص 
مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چك حكم به محكوميــت خوانده  به پرداخت مبلغ 
35/000/000 ريال بابت اصل خواســته و مبلغ 1/517/500 ريال بابت هزينه دادرسی و 
خسارت تاخير تاديه از تاريخ سر رسيد چك 97/5/25 لغايت زمان پرداخت كه در زمان اجرا 
محاسبه می گردد در حق خواهان صادر و اعالم می نمايد رای شورا غيابی است و ظرف بيست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در اين شورا و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف بيست 
 روز قابل تجديدنظرخواهی در محاكم عمومی حقوقی  شهرســتان خمينی شهر می باشد. 
م الف: 849201   ايمان بختياری قاضی شــعبه يازدهم حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان خمينی شهر 
ابالغ رای

2/235 كالسه پرونده:682/97 ،شماره دادنامه:1626-97/8/22 ، تاريخ صدور: 97/8/22 

مرجع رسيدگی: شعبه يازدهم شورای حل اختالف خمينی شهر خواهان: مصطفی رحمتی 
فرزند تقی به نشانی: خمينی شهر خ مدرس كوی مسجد مصلی كوی مخدره پالک3 ؛ خوانده: 
حسينعلی آقائی فرزند محمد نشانی: مجهول المكان ، خواسته: مطالبه چك ، گردشكار: پس 
از ارجاع پرونده به اين شعبه و ثبت آن به كالســه فوق و طی تشريفات قانونی و اخذ نظريه 
 مشورتی اعضاءقاضی شورا ختم رســيدگی را اعالم و به شــرح زير مبادرت به صدور رای 
می نمايد. رای قاضی شورا: در خصوص دادخواســت آقای مصطفی رحمتی فرزند تقی به 
طرفيت آقای حسينعلی آقائی فرزند محمد به خواسته مطالبه وجه يك فقره چك به شماره 
292348 به مبلغ 86/000/000 ريال مورخ 90/11/1 عهده بانك ملی شعبه خمينی شهر از 
جاری 0105992531006 به انضمام هزينه دادرسی و خسارت تاخير در تاديه شورا با توجه 
به دادخواست تقديمی و ضمايم و وجود اصل مستندات دعوی در يد خواهان و اينكه خوانده 
دليل ومدركی مبنی بر برائت ذمه خود يا ادای دين در حق خواهان ارايه نكرده است دعوی 
خواهان را مقرون به صحت دانسته و با توجه به نظريه مشورتی اعضا شورا به شرح صورتجلسه 
97/7/25 و همچنين به اســتناد مواد 519 و 198 قانون آئين دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امور مدنی و مــواد 310 و 313 از قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع 
تشخيص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چك حكم به محكوميت خوانده  به پرداخت 
مبلغ 86/000/000 ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/147/500 ريال بابت هزينه دادرسی و 
خسارت تاخير تاديه از تاريخ سر رسيد چك 90/11/1 لغايت زمان پرداخت كه در زمان اجرا 
محاسبه می گردد در حق خواهان صادر و اعالم می نمايد رای شورا غيابی است و ظرف بيست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در اين شورا و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف بيست 
 روز قابل تجديدنظرخواهی در محاكم عمومی حقوقی  شهرســتان خمينی شهر می باشد. 
 م الف: 847414   قاضی شــعبه يازدهم حقوقی شــورای حل اختالف شهرســتان 

خمينی شهر 
ابالغ نظریه کارشناسی

2/236 شــماره: 98/7600 – تاريخ: 99/02/20 جهت ابالغ به محكوم عليه آقای ســينا 
صفدريان بازگشــت به نامه شــماره 98/7600 مــورخ 98/12/14 در خصــوص برآورد 
ارزش 3 عــدد خط تلفن همراه به شــرح ذيل می باشــد خط شــماره1: 0991065199 
به مبلــغ 150/000 ريال ، خــط شــماره2: 09140437577 به مبلــغ 150/000 ريال ، 
خط شــماره3: 09120406158 به مبلغ 7/000/000 ريال می باشــد خواهشــمند است 
 اقدامات الزم را مبــذول فرماييد. جهت اعتراض به نظريه كارشناســی 3 روز مهلت داريد. 

م الف: 845113   اجرای احكام مدنی شورای حل اختالف شهرستان خمينی شهر
حصر وراثت

2/237  خانم عاطفه محمودی باقری دارای شناســنامه شــماره 1120171024 به شرح 
دادخواست به كالسه  60/99 از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح 
داده كه شادروان مهدی باقری چقائی  در تاريخ 99/1/21 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به يك همسردائمی به نام عاطفه محمودی  
 چقائی فرزند سهراب به شماره شناســنامه 1120171024 متولد 77/8/15 ويك مادر بنام 
بيگم سادات موسوی حسن آبادی وسطی فرزند سيد يدا... به شماره شناسنامه 5499767823 
متولد 1347/3/29 و بغير از نامبردگان وارث ديگری ندارد. اينك با انجام تشريفات مقدماتی 
درخواســت مزبور را در يك مرتبه آگهی می نمايد تا هر كسی اعتراضی دارد يا وصيتنامه از 
متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهی 
صادر خواهد شد. م الف: 847924 شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان فريدونشهر

حصر وراثت
2/238  آقای نصرت اله گوگونانی دارای شناســنامه شــماره 1129572404 به شــرح 
دادخواست به كالســه  85/99 از اين شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنين 
توضيح داده كه شــادروان زبيده گگونانی آخــوره عليايی به شناســنامه 2521  در تاريخ 
1355 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
به چهار فرزند ذكور به نام های 1- عزيزاله گگونانی آخــوره عليايی، ش.ش 2522 متولد 
1398/2/10، 2- صفدر گگونانی آخوره عليايی، ش.ش 2523 متولد 1302، 3- حفيظ اله 
گگونانی، ش.ش 2524 متولد 1304/3/2 ، 4- محمد قلی گوگونانی، ش.ش 3100 متولد 
1313 و دو دختر به نام های 1- گلچهره گوگونانــی، ش.ش 207 متولد 1317/12/14 و 
2- معصومه خاتون گوگونانی، ش.ش 3099 متولــد 1311/6/2 و غير از نامبردگان فوق 
وارث ديگری ندارد.  اينك با انجام تشــريفات مقدماتی درخواســت مزبور را در يك مرتبه 
آگهی می نمايد تا هر كســی اعتراضی دارد يــا وصيتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاريخ 
 نشــر نخســتين آگهی ظرف يك ماه به شــورا تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 

م الف: 851320 شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان فريدونشهر
حصر وراثت

2/239  آقای مصطفی انوری دارای شناســنامه شماره 52 به شــرح دادخواست به كالسه  
63/99 از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان سيد 
 كمال انوری به شناسنامه 5 در تاريخ 97/7/15 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
حين الفوت آن مرحوم منحصر است به دو فرزند ذكور به نامهای 1- سيد مصطفی انوری، 
ش.ش 52 متولد 1356 ، 2- سيد حســين انوری، ش.ش 85 متولد 1343 و سه فرزند اناث 
به نام های 1- سيده شهين انوری، ش.ش 65 متولد 1345، 2- سيده زهرا السادات انوری، 
ش.ش 81 متولد 1348، 3- ســيده پروين انوری، ش.ش 179 متولد 1351 و يك همسر 
دائمی به نام عشرت رفيعی فرزند محمد صادق، ش.ش 18 متولد 1322 و بغير از نامبردگان 
 وارث ديگری ندارد. اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يك مرتبه آگهی 
می نمايد تا هر كسی اعتراضی دارد يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين 
آگهی ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 847936 

شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان فريدونشهر
حصر وراثت

2/240  آقای سيد حبيب اله موسوی دارای شناسنامه شــماره 164 به شرح دادخواست به 
كالسه  51/99 از اين شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه 
شادروان سيد رحيم موسوی آخوره عليايی به شناسنامه 93 در تاريخ 1399/1/11 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به سه فرزند پسر به 
نام های 1- سيد بهرام موسوی آخوره عليايی، ش.ش 517 متولد 1365/1/1، 2- سيد حسين 
موسوی آخوره عليايی، ش.ش 181 متولد 1362/6/31، 3- سيد حبيب اله موسوی، ش.ش 
164 متولد 1351/6/10 و دو فرزند دختر به نام های 1- سيده فاطمه موسوی آخوره عليايی، 
ش.ش 1120001986 متولد 1368/2/6 ، 2- مريم موسوی آخوره عليايی، ش.ش 4556 
متولد 1355/1/5 و يك همسر دائمی به نام سيده رقيه حسينی، ش.ش 68 متولد 1334/1/1 
و غير از نامبردگان فوق وارث ديگری ندارد. اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در يك مرتبه آگهی می نمايد تا هر كسی اعتراضی دارد يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد 
 از تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 

م الف: 847941 شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان فريدونشهر
ماده 105- اصالحی قانون ثبت

2/242 نظربه اينكه خانم اشرف نصيريان مالك 9 حبه مشــاع باستثناء بهاء ثمنيه اعيانی 
از 72 حبه ششــدانگ پالک 266 فرعــی از 2- اصلی واقع دربخش يك ثبتی شــهرضا 
دراجرای تبصره يــك ذيل ماده 105آئين نامه اصالحی قانون ثبت طی درخواســت وارده 
به شماره 1189 مورخه 10 / 2 / 99 خواستارپرداخت بهاء يك – هشتم اعيانی ازششدانگ 
 پالک فوق الذكرگرديده اندكه بهاء مقدارمذكــور طبق ثبت دفترامالک به نام ربابه مومنی 
می باشــد. لذا دراجرای تبصره يك ماده 105آئين نامه اصالحی قانون ثبت موضوع جهت 
 ارزيابی يك – هشتم اعيانی پالک فوق توسط كارشناس رسمي دادگستري طی 0311 -

 10 / 2 / 99 به كانون كارشناسان  رسمی استان اصفهان اعالم كه كانون كارشناسان طی 
نامه شماره 111 / 99مورخ 19 / 2 / 1399 با ارسال گزارش ارزيابی كارشناس مربوطه پالک 
فوق رافاقدهرگونه اعيانی اعالم نموده كه دراجرای تبصره يك ماده 105 مراتب يك نوبت 
آگهي مي شود ودرصورتيكه مدعی تضييع حقي ازخودمی باشدميبايست ظرف مدت يك ماه 
پس ازانتشاراين آگهی به دادگاه صالحه مراجعه وگواهی طرح دعوی رابه اين اداره ارائه نمايد، 
هرگاه ظرف مهلت مقررگواهی طرح دعوی ارائه نشوداداره ثبت شهرضا نسبت به حذف بهاء 
باستنادماده فوق اقدام خواهدنمودودرصورت وصول گواهی طرح دعوی درمدت مذكورحذف 
 بهاء اعيانی مقدارفوق الذكرموكول به صدورحكم قضائی می باشــد. م الف: 852826  

سيد اسداله موسوی مديرواحد ثبتی حوزه ثبت ملك شهرضا
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مشاور معاون فرهنگی شهردار اصفهان مطرح کرد:

کرونا، متهم افزایش اضطراب اجتماعی در سالمندان
مشاور معاون فرهنگی شــهردار اصفهان با اشاره به پیامدهای شــیوع کرونا بر سالمندان گفت: 
استرس به شرایطی گفته می شود که فرد در موقعیتی قرار می گیرد که مطالبات زیادی از او وجود 
دارد ؛اما منابع فردی و اجتماعی پاسخگوی این مطالبات نیست که باید گفت سالمندان در زمان 
شــیوع کرونا دقیقا در چنین وضعیتی قــرار گرفتند.امان ا... باطنی در برنامــه چهل چراغ درباره 
ویژگی های دوران ســالمندی اظهار داشت: از دیدگاه جمعیت شناســی، به افراد باالی 65 سال 
سالمند گفته می شود ؛اما به دو دلیل نمی توانیم درباره سن سالمندی حکم واحدی صادر کنیم.

وی درباره این دالیل افزود: ســالمندی در افراد گوناگون شــرایط متفاوتی دارد و از طرف دیگر، 
ســالمندی در جوامع مختلــف تعاریف گوناگونــی دارد. برای مثال در کشــور ما و بــا توجه به 
برنامه ریزی شورای عالی جوانان، ســن جوانی را از 15 تا 29 ســال در نظر گرفته بودند که اخیرا 
و به دلیل تغییرات اجتماعی مانند باال رفتن ســن ازدواج سه ســال به آن افزوده شد، در حالی 
که در کشوری مانند انگلستان به افراد 13 تا 19 ساله و در اســترالیا به افراد 12 تا 25 ساله جوان 
می گویند.وی ادامه داد: به همین نســبت به سن سالمندی در کشــور ما افزوده شد، اما به طور 
میانگین در تمام کشورهای دنیا سن بازنشستگی یعنی 60 سال به باال به عنوان سن سالمندی در 
نظر گرفته می شود.باطنی با اشاره به دسته بندی گوناگون افراد سالمند گفت: در یک دسته بندی 
افراد سالمند به سالمندان جوان )از 65 تا 74 سال(، سالمندان میانسال )از 75 تا 85 سال( و 
سالمندان پیر )باالی 85 سال( تقسیم می شوند. همچنین سازمان بهداشت جهانی به افراد 60 
تا 75 ساله سالمند جوان، به افراد 75 تا 90 ساله سالمند پیر و به افراد باالی 90 سال سالخورده 

می گوید.
این نویســنده و پژوهشــگر اجتماعــی درباره تاثیرات شــیوع کرونا بــر ســالمندان بیان کرد: 
علم پیری شناســی از سه جنبه زیست شــناختی، جامعه شــناختی و روان شناســی به پدیده 
سالمندی می پردازد. در دوران ســالمندی به دلیل کاهش انرژی جســمانی توانایی رویارویی 
 ســالمندان با اســترس کاهش پیدا می کنــد که در زمان شــیوع بیمــاری کرونا شــاهد این

 امر بودیم. 
باطنی ادامه داد: اینکه در رسانه های جمعی مدام گفته می شد کرونا کاری به جوانان ندارد و افراد 
پیر را درگیر می کند و یا انتشــار برخی خرده فرهنگ ها مشــابه نظریه توطئه در فضای غیررسمی 
مبنی بر اینکه این ویروس در آزمایشگاه ها و با هدف کم کردن جمعیت سالمند جهان ساخته شده 
است، باعث تولید اضطراب اجتماعی برای سالمندان شد. متاسفانه حتی زمانی که خبری مبنی 
بر رهایی یافتن سالمند 90 ساله از کرونا منتشر می شود، برای سالمندان ایجاد استرس می کند.

 وی تصریح کرد: اســترس به شــرایطی گفته می شــود کــه فــرد در موقعیتی قــرار می گیرد 
که مطالبات زیــادی از او وجود دارد؛ امــا منابع فردی و اجتماعی پاســخگوی ایــن مطالبات 
نیســت و ســالمندان در زمان شــیوع کرونا دقیقا در چنین وضعیتــی قرار گرفتنــد و همواره 
دغدغه ســالمت و معیشــت خود و اطرافیان شان را داشــتند.وی با اشاره به مشــکالتی مانند 
بیــکاری کارگــران، ضربه دیــدن اقتصاد ایــران و تولیــد ناخالص ملــی از کرونا، مشــکالت 
صندوق های بازنشســتگی و موانع اجرای قانون همسان ســازی حقوق بازنشســتگان، تاکید 
کرد که تمام این مشــکالت برای ســالمندان اســترس ایجاد می کند.مشــاور معاون فرهنگی 
شــهردار اصفهان درباره راهکارهای رفع این مشــکل اضافه کــرد: به طور کلی بایــد دو مهارت 
 مدیریت اســترس و مدیریــت احساســات را به افــراد جامعــه و به خصوص به ســالمندان

 آموزش دهیم. 
بــه دلیل فقدان ایــن دو مهــارت واکنش ها بــه کرونا به خصــوص در روزهای نخســت دچار 
نوعــی درهم ریختگــی بــود. همچنیــن ورزش و فعالیت های بدنــی، آرام یخشــی و مراقبه، 
 مدیریت زمان، مدیریت ســازماندهی و تقویت ســاز و کارهای حمایتی به کاهش این استرس

 کمک می کند.

به دنبال بازسازی و نوسازی اتوبوس ها انتظار می رود؛

تابستانی خوب در انتظار شهروندان

نرگس طلوعی اصفهان به عنوان شهر پایلوت بازسازی و 
نوسازی اتوبوس معرفی شده است. این 
اقدام به دنبال اقتصادی عمل کردن دیار گنبدهای فیروزه ای در فرآیند 
بازسازی اتوبوس ها از سوی دولت صورت گرفته است تا فرصت طالیی 
برای نصف جهان فراهم آید که از اعتبارات ویژه ای برای تقویت ناوگان 

حمل و نقل عمومی بهره بگیرد.
تاثیر اتوبوس های فرسوده شــهری بر آلودگی هوا اگر بیشتر از دیگر 
عوامل موثر بر ناسالم بودن کیفی هوا نباشد، کمترهم نیست. آلودگی 
هوا، معضل فراگیر یکی دو دهه اخیر کالن شــهرهای کشــور است، 
معضلی که به خصوص با سرد شدن هوا نمایان شده و نفس مردم را 
به شمارش می اندازد از این رو در تمام این سال ها دولت تالش کرده 
تا به کارگیری راهکارهای مختلف قدمی در کاهش آلودگی هوا بردارد. 
تقویت ناوگان حمل و نقل عمومی با توجه بــه نقش موثر این ناوگان 
در کاهش آلودگی هــوا از جمله این راهکارهاســت که دولت درصدد 
اجرای آن بر آمده است. در همین راستا دولت ابتدا قصد داشت تهران 
را پایلوت و اتوبوس ها را با تامین اعتبار دولتی بازســازی کند؛ اما در 
بررسی ها به این نتیجه رسید که اصفهان توانسته با بهترین شرایط و 

کمترین هزینه این اقدام را انجام دهد، از این رو با دعوت از شهرداری 
اصفهان و تشکیل جلســه ای در نهاد ریاســت جمهوری با مسئوالن 
ســازمان برنامه و بودجه، گفت و گوهایی انجام و مقرر شــد اصفهان 
پایلوت بازسازی و نوسازی اتوبوس باشــد که با این اقدام 600 تا 700 

میلیارد تومان در این زمینه به اصفهان کمک  می شود.
مدیر عامل شــرکت واحد اتوبوســرانی اصفهان و حومــه در این باره 
گفت: سال گذشته با توجه به پیگیری های انجام شده توسط شهردار 
اصفهان، معاون مالی و اقتصادی شــهردار و اقدامات شــرکت واحد 
اتوبوسرانی در زمینه بازســازی اتوبوس ها از دو سال و نیم گذشته که 
تبدیل به یک برند در حوزه بازســازی در سطح کشور شده، شهرداری 
اصفهان موفق به دریافــت اعتبارات قابل توجه برای بازســازی 700 
دســتگاه اتوبوس شد.مدیرعامل شــرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان 
و حومه با اشــاره به نحوه تامین هزینه های مورد نیاز برای بازســازی 
اتوبوس ها، خاطرنشان کرد: هزینه بازســازی هر دستگاه اتوبوس به 
طور میانگین 300 میلیون تومان است که 80 درصد هزینه ها از طریق 
ارائه تسهیالت کم بهره و 20 درصد توســط شهرداری تامین می شود، 
البته مجوزهای الزم از ســازمان برنامه و بودجه کشــور دریافت شده 

اســت.وی ادامه داد: غیر از کالن شــهرهای تهران و اصفهان، تاکنون 
هیچ شــهر دیگری در کشــور موفق به دریافت این اعتبارات از دولت 
نشــده اســت.افتخاری با بیان اینکه اتوبوس ها توسط کارخانجات و 
شــرکت های مورد تایید اتحادیه اتوبوسرانی کشــور با نظارت شرکت 
واحد بازسازی می شــود، تصریح کرد: برای بازســازی 700 دستگاه 
اتوبوس متنوع به لحاظ میزان و حجم عملیات بازسازی، در حال حاضر 
حداقل با سه مجموعه مذاکره نهایی شده و قرارداد آن به زودی امضا 
می شــود.وی گفت: با توجه به ظرفیت کارخانجات عملیات بازسازی 

اتوبوس ها از اوایل خردادماه سال جاری آغاز می شود.
افتخاری ابراز امیدواری کرد با انجام عملیات بازسازی اتوبوس ها با 
عددی باالتر از 220 میلیون تومــان کولر به اتوبوس بدون کولر اضافه و 
تابستان خوبی برای شهروندان رقم بخورد؛ البته اتوبوس های جدید 

و اتوبوس های بازسازی شده کولر دارد.
مدیرعامل شــرکت واحد اتوبوســرانی اصفهان و حومــه اظهار کرد: 
هر ایســتگاه اتوبوس بایــد نمــادی از زیبایی و تابلوی زیباســازی 
 برای شــهر و محلی برای منتظر ماندن شــهروندان در محیطی تمیز 

و زیبا باشد.

معاون رییــس جمهور در جلســه ســتاد اقتصاد 
مقاومتی استان چهار محال و بختیاری که به صورت 
ویدئوکنفرانس با حضور استاندار و اعضای شورای 
برنامه ریزی استان و همچنین رییس بنیاد مسکن 
انقالب اســالمی و معاون وزیر راه و شــهر رسازی 
برگزار شــد، گفت: تکمیل دو پروژه اتصال راه آهن 
استان به شبکه سراسری و همچنین تکمیل بزرگراه 
سراسری اســتان چهار محال و بختیاری تا پایان 
دولت دوازدهم انجام خواهد شــد و در این راستا 
آمادگی وجود دارد تا با تخصیص منابع الزم این دو 
پروژه با سرعت بیشتری عملیاتی و به مرحله بهره 

برداری برسند. 
محمد باقر نوبخت با بیان اینکه سال گذشته حدود 
60 هزار میلیارد تومان برای طرح های عمرانی اعتبار 
پرداخت شده اســت گفت: این اعتبارات در سال 
97 حدود 42 هزار میلیارد تومان بوده و بر اساس 

قانون بودجه در ســال 99 بیش از 87 هزار میلیارد 
تومان اعتبــار برای طرح هــای عمرانی اختصاص 
داده خواهد شد.نوبخت در ادامه گفت: از مسئوالن 
استان چهارمحال و بختیاری می خواهم که سهم 
بیشتری از این منابع دریافت کنند که راهکار اصلی 
آن حرکت سریع تر در مســیر اتمام پروژه ها طی 

سال 99 است.
رییس ســازمان برنامه و بودجه تاکیــد کرد: طی 
هفته آتی مسئوالن اســتان چهارمحال و بختیاری 
برآورد های خود از طرح هــای اقتصاد مقاومتی و 
اشتغال زایی در استان را به سازمان برنامه و بودجه 
ارسال کنند تا در خصوص تخصیص بهینه اعتبارات 
تصمیم گیری شــود.نوبخت تاکید کرد: با توجه به 
سردســیر بودن منطقه چهارمحال و بختیاری باید 
اجرای پروژه ها تا قبل از پایان تابســتان با شتاب 
و سرعت بیشتر انجام شــود.در این جلسه تابش، 

رییس بنیاد مســکن انقالب اســالمی از آمادگی 
این نهاد برای تکمیل بیش از 2 هــزار و 400 واحد 
مســکونی در اســتان چهارمحال و بختیاری خبر 
داد.در ادامه این جلســه خادمی ،معاون وزیر راه و 
شهرسازی با تشــریح دو پروژه مهم تکمیل مسیر 
ریلی اســتان چهارمحال و بختیــاری و همچنین 
بزرگراه سراسری این اســتان گفت: پروژه اتصال 
مســیر راه آهن اســتان چهارمحال و بختیاری به 
راه آهن سراســری کشــور، انتخاب پیمانکار آن، 
مراحل زیرســازی، روســازی و تکمیل ایســتگاه 
در حــال انجام  اســت و اعتبار الزم بــرای تکمیل 
این پــروژه 650 میلیــارد تومان برای ســال های 
 98 و 99 بــوده که قســمتی از آن نیــز تخصیص

 داده شده است.

در جلسه ویدئوکنفرانس از سوی معاون رییس جمهور تاکید شد؛

اتصال به شبکه ریلی و احداث بزرگراه سراسری چهار محال 
و بختیاری تا پایان دولت دوازدهم

دیدگاه

مدیر عامل سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان خبر داد:

ایجاد تحول در گذرهای منتهی به چهارباغ
مدیر عامل سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان با اشاره به طرح های در نظر گرفته شده 
برای گذرهای منتهی به چهارباغ، اظهار کرد: اســفندماه سال گذشته ســاماندهی قسمت ميانی 
ميدان امام حسين )ع( اجرا شده و عمليات احداث مابقی بخش های پروژه به زودی آغاز خواهد 
شد.محمد فیض با اشاره به ادامه عملیات احداث ســاماندهی میدان امام حسین )ع(، افزود: 
يک مسير ترافيکی 10 متری، يک مسير دوچرخه و مسيری به عنوان پياده راه در نظر گرفته شده 
و حدود شش هزار مترمربع کف سازی از جنس سنگ هتن آباد و ســنگ آذر شهر انجام خواهد 
شد.مدیر عامل سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان ادامه داد: ساماندهی پياده راه های 
پارک شهيد رجايی و دو پروژه کوچک مقياس ادامه چهارباغ عباسی تا سی و سه پل و در صورت 
تاييد و اصالح بودجه، ســاماندهی خيابان سپه در دســتور کار قرار گرفته است.وی با بیان اینکه 
ساماندهی گذر عالم آرا در دو قسمت به مساحت حدود سه هزار و 200 مترمربع اجرا خواهد شد، 
تصریح کرد: طرح قســمت اول حد فاصل چهارباغ تا بازار افتخار تهيه و بــه صورت پياده در نظر 
گرفته شده که جنس سنگ فرش آن از سنگ هتن آباد 40 در 40 است و در قسمت هایی از مسیر 
گرانیت نیز اضافه می شود.فیض افزود: قسمت دوم ساماندهی گذر عالم آرا حدفاصل پارکینگ 
افتخار تا خیابان شمس آبادی اســت که يک ترافيک آرام سواره تا پارکينگ به طول پروژه حدود 

يكصد متر دارد.

 تحول عمرانی در منطقه 10 با 21۵ میلیارد
 ریال پروژه

مدیر منطقه 10 شــهرداری اصفهان از اجرای 19 پروژه عمرانی در این منطقه در سال 99 خبر داد و 
گفت: برای اجرای این پروژه ها 215 میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده است. 

حمید شــهبازی   افزود: احداث ادامه خیابان سروســتان حدفاصل خیابان ســپیده کاشانی تا 
خیابان جی یکی از این پروژه هاست که با صرف 70 میلیارد اعتبار انجام خواهد شد.مدیر منطقه 
10 شــهرداری اصفهان احداث پارکینگ جنب مجتمع اداری الله با هزینه ای افزون بر 10 میلیارد 
ریال و ساماندهی خیابان شهید رییسی با 10 میلیارد ریال اعتبار را از دیگر پروژه های سال جاری 
این منطقه برشــمرد و افزود: برای احداث انتقال آب تصفیه خانه شمال شرق شهر از پل آفتاب 
تا پل تمدن نیز 15 میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شــده است.وی از احداث یک پارک در محله 
اطشاران با اعتباری افزون بر 25 میلیارد ریال خبر داد و گفت: زیرسازی مسیر ویژه اتوبوس تندرو 
خط یک حدفاصل میدان احمدآباد تا میدان قدس با صرف هزینــه ای افزون بر 10 میلیارد ریال 
انجام خواهد شد.شهبازی با بیان اینکه احداث مسیر BRT خیابان سروش با 17 میلیارد و 500 
میلیون ریال و پیاده روســازی خیابان آذر بهرام حدفاصل خیابان معلم تا برج کبوتر با هزینه ای 
افزون بر هفت میلیارد ریال از دیگر پروژه های منطقه 10 در سال جاری است، تصریح کرد: پیاده 
روسازی خیابان الله حدفاصل میدان قدس تا ورودی ترمینال باقوشخانه با شش میلیارد ریال 

اعتبار انجام می شود.
وی خاطرنشان کرد: پیاده روســازی خیابان فجر حدفاصل خیابان معراج تا خیابان 24 متری 
با 10 میلیارد ریال اعتبار، پیاده روســازی خیابان معلم حدفاصل خیابــان فرهنگ تا خیابان آذر 
بهرام با ســه میلیارد و 500 میلیون ریال هزینه، پیاده روســازی خیابان ناهید حدفاصل خیابان 
دشتســتان تا خیابان کاخ با ســه میلیارد و 500 میلیون ریال هزینه، پیاده روسازی خیابان مهر 
حدفاصل خیابان جی تا مادی راران با ســه میلیــارد ریال هزینه و پیاده روســازی خیابان کاخ 
حدفاصل خیابان جی تا مادی راران با چهار میلیارد ریال اعتبار و پیاده روسازی خیابان شهروند 
حدفاصل خیابان جی تا میدان شهروند با شش میلیارد ریال اعتبار از دیگر پروژه های منطقه 10 

در سال 99 به شمار می رود.

 با مسئولان

در جمع رزمندگان لشکر 14 امام 
حسین)ع( مطرح شد؛

سوء مدیریت دربحث 
اقتصاد کشور باعث شوک 
دراقتصاد کشورشده است

نشســت سیاســی باحضور مهدی طغیانی ، 
نماینده منتخب مردم اصفهان با رعایت نکات 
کامل بهداشتی در حسینیه ثارا... لشکر14امام 
حسین علیه السالم برگزارشد.نماینده منتخب 
مردم اصفهان ابتدا یادوخاطره همه شــهدای 
لشــکر14امام حسین علیه الســالم را گرامی 
داشت وســپس در ادامه مروری به تحریم ها 
درطول ســال های اخیر داشت و همه مسائل 
ومشکالت اقتصادی معیشــتی مردم را در دو 
نکته ریشه یابی کرد: 1.زیر ساخت های ناسالم 
ونادرســت که بعضی از مسئولین درمسیر این 
زیر ساخت ها درست وباصداقت حرکت نکرده 
اند مثل رشدنقدینگی یا خلق پول نظام بانکی 
که برای حل این مشــکل باید به ســوی خلق 
پول  بدون پشتوانه برویم در همه حوزه ها مثل 
نظام ارزی،نظام مالیاتی،نظــام بانکی ونظام 

تولیدی و...
وی درادامه دومیــن نکته راســوء مدیریت 
دربحث مدیریت اقتصاد کشورکه باعث شوک 
در خود اقتصاد شده دانســت وگفت:درحوزه 
بودجه ، کار اساسی واصالح باید صورت بگیرد، 
همانطور که رهبرمعظم انقالب چندین ســال 
است که این مســائل را مدام گوشزد می کنند 
که باید کاربه طورجدی پیگیری شود. طغیانی 
درادامه درجمع رزمندگان لشکر14امام حسین 
علیه السالم اشاره ای به گام دوم انقالب داشت 
و افزود:به گفته مقام معظم رهبری، داشــته 
های  اقتصاد ایران با مشکالتش جور در نمی 
آید،شاه کلیدحل این مشــکالت در کشور ما 
تولید است، سال گذشته مقام معظم رهبری 
شعارســال را افزایش تولید نامیدند و امسال 
شعارسال جهش تولید اســت،تولید به دلیل 
وجود: 1.منابع طبیعی مثــل گاز، نفت، زمین 
و... 2.نیروی انســانی که اکثرا بیــکار وآماده 
فرآیند تولید هستند 3.سرمایه های فیزیکی 
مثل ماشــین آالت که خوب ازآنها اســتفاده 

نکرده ایم.

درشهر

خبر

افتخاری ابراز امیدواری کرد با انجام عملیات بازسازی 
اتوبوس ها با عددی باالتر از ۲۲۰ میلیون تومان کولر 
به اتوبوس بدون کولر اضافه و تابستان خوبی برای 
لبته اتوبوس های جدید و  شهروندان رقم بخورد؛ ا

اتوبوس های بازسازی شده کولر دارد

اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان اصفهان در نظر دارد مدیریت بهره وری 
از عرصه موضوع طرح جنگلکاری اقتصادی به مساحت 62811 متر مربع مطابق 
طرح تدوینی مصوبه کمیته فنی به شــماره 910 مورخ 98/10/21 را به اشــخاص 
حقیقی وحقوقی واجد شرایط در راســتای ماده 3 قانون حفاظت وبهره برداری 

ازجنگلها ومراتع کشور درقالب مزایده احاله نماید. 
  محل اجرای طرح : واقع در روستای صادق آباد بخش باغبهادران شهرستان 

لنجان می باشد.
  موضوع : از طریق استعالم بها وبر اساس اســناد مزایده بر مبنای قیمت پایه 
275/045/612ریال طی یک دوره 10ساله در مساحت 62811 متر مربع در عرصه 
ملی پالک 1275 موســوم به صادق آباد به منظور اجرای جنگلکاری دیم با گونه 

بادام اسکوپاریا ) بادامک( می باشد.
  متقاضیان می توانند ظرف مــّدت 3 روز کاری پس از درج این آگهی وپس از 

مطالعه ، بررسی وکنترل کامل اســناد مزایده وبازدید از محل مطابق 
نقشــه موجود وبا حصول اطمینان از صحت اوراق واســناد مزایده ، قیمت 

پیشنهادی خود را با ارائه مدارک ومستندات مربوطه بر اساس شرایط ومشخصات 
مندرج دراسناد مزایده به امضاء شرکت کننده درمزایده رسانده واستعالم تکمیل 

شده را به دبیرخانه موضوع کار گروه طرحهای ماده 3 اعالم نمایند.
  جهت انجام موضوع مزایده ، داشــتن صالحیت فنی مورد تایید مرکز آموزش 

وتحقیقات کشاورزی ومنابع طبیعی استان اصفهان  الزامی است .
  هزینه های بر گزاری مزایده بر عهده برنده مزایده خواهدبود.

  آدرس دبیرخانــه : اداره کل منابــع طبیعــی وآبخیزداری اســتان اصفهان
 – واقع درخیابان هزار جریب .

  شماره تلفن :  )3-36688121( شــماره فاکس :)36688125( کد پستی : 
. )8174671156(

آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای
اداره کل منابع طبیعی 

وآبخیزداری استان اصفهان

روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان اصفهانم الف:853522

حسن شفیعی- شهردار تیرانم الف:853528

شهرداری تیرانآگهی مزایده نوبت اول

شهرداری تیران در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 99/100/231 مورخ 99/02/20 شورای اسالمی شــهر نسبت به واگذاری 1000 متر مربع زمین از قسمت جنوب 
شرقی پارک آزادگان جهت راه اندازی مرکز تفریحی، فرهنگی و مجموعه بازی و سرگرمی با شرایط مندرج در آگهی مزایده اقدام نماید.

متقاضیان میتوانند جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت فرم شــرکت در مزایده تا  پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 99/03/12 به شهرداری تیران مراجعه و 
پیشنهاد خود را به دبیرخانه حراست شهرداری تیران تحویل نمایند.

چاپ اول
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آگهی نوبتی سه ماهه چهارم سال 1398 
منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان 

امالک واقع در قسمتی از بخش 5 ثبت اصفهان 
2/228 به موجب ماده 11 – قانون ثبت اســناد و امالک و ماده 59 – اصالحی 
آئین نامه مربوط به امالکی که در سه ماهه چهارم  سال 1398 – تقاضای ثبت آنها 
پذیرفته شده و همچنین شماره هایی که از قلم افتاده و نیز آنچه طبق آراء هیأت 

محترم نظارت آگهی ثبت آنها تجدید گردیده است به شرح ذیل آگهی می شود  .
ردیف )الف( : امالکی اســت که تقاضای ثبت آنها پذیرفته شده و مدت اعتراض 

نسبت به آنها از تاریخ اولین نوبت انتشار آگهی 90 روز می باشد .
4484/191 - خانم بی بی جان وکیلی سهرفروزانی فرزند هرمز ششدانگ یکباب 

خانه به مساحت 120/55 مترمربع واقع در بخش 5 ثبت اصفهان .
5000/5194 -  آقای منصور صفری قلعه شوری فرزند عزیزاله ششدانگ یکباب 

خانه به مساحت 109/50 مترمربع  واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
5000/6000  - آقای محمد جعفر براتیان فرزند رسول ششدانگ یکباب مغازه به 

مساحت 50/54 مترمربع  واقع در بخش 5 ثبت اصفهان
5000/7107 - آقای ســعید مقربی فرزند بمانعلی ششــدانگ یکباب مغازه به 

مساحت 23/29 مترمربع واقع در بخش 5 ثبت اصفهان
5000/23719 - موقوفه مســجد حجه ابن الحسن ) ع ( به تولیت آقایان حسین 
ربیعی قهفرخی و محمدرضا ربیعی قهفرخی و غالمعلی ربیعی قهفرخی همگی 
فرزندان مرحوم ابراهیم با نظارت اداره اوقاف و امور خیریه اصفهان ششــدانگ 
یکباب مسجد حجه ابن الحسن ) ع (  به مساحت 769 مترمربع واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان   . 
5000/26122 - آقای مهدی زارع پور فرزند محمدعلی ششدانگ یکباب مغازه به 

مساحت 48/88 مترمربع واقع در بخش 5 ثبت اصفهان
5000/26123 - آقای مهدی زارع پور فرزند محمدعلی ششدانگ یکباب مغازه به 

مساحت 48/88 مترمربع واقع در بخش 5 ثبت اصفهان
5000/26126 - آقای حسین طالبی علی آبادی فرزند بمانعلی ششدانگ یکباب 

خانه و مغازه متصله به مساحت 239/74  مترمربع واقع در بخش 5 ثبت اصفهان
5000/26136 -  آقای مجید دهقان فرزند ایرج ششدانگ یکباب خانه به مساحت 

102/40 مترمربع واقع در بخش 5 ثبت اصفهان
5000/26148 - شــهرداری منطقه 6 – اصفهان ششدانگ یک قطعه زمین به 

مساحت 34/62 مترمربع  واقع در بخش 5 ثبت اصفهان
5000/26149 - شــهرداری منطقه 6 - اصفهان ششدانگ یک قطعه زمین به 

مساحت 145/11 مترمربع  واقع در بخش 5 ثبت اصفهان
5000/26150 - شــهرداری منطقه 6 - اصفهان ششدانگ یک قطعه زمین به 

مساحت 1887/23 مترمربع  واقع در بخش 5 ثبت اصفهان
5000/26151 - شــهرداری منطقه 6 - اصفهان ششــدانگ یک قطعه زمین 
به مســاحت 1340/40 مترمربع که پالک 5000/10059 به مساحت 107/80 

مترمربع در آن محاط می باشد واقع در بخش 5 ثبت اصفهان
5000/26152 - شــهرداری منطقه 6 - اصفهان ششدانگ یک قطعه زمین به 

مساحت 75/89 مترمربع  واقع در بخش 5 ثبت اصفهان
5000/26153 - خانم زهرا اسدی پرزانی فرزند ابراهیم ششدانگ یکباب خانه به 

مساحت 64/90 مترمربع واقع در بخش 5 ثبت اصفهان
لذا به موجب ماده 16 قانون ثبت اســناد و امالک چنانچه کسی نسبت به امالک 
مندرج در این آگهی اعتراضی داشته باشد باید نسبت به تقاضاهای مندرج در ردیف 
)الف( از تاریخ انتشــار اولین آگهی نوبتی تا 90 روز و نسبت به ردیف )ب( از تاریخ 
انتشــار اولین آگهی نوبتی تا 30 روز اعتراض خود را به این اداره تسلیم نماید. در 
صورتی که قبل از انتشــار این آگهی دعوائی اقامه شده باشد طرف دعوی باید از 
تاریخ انتشار اولین آگهی نوبتی تا 90 روز گواهی دادگاه را در مشعر به جریان دعوی 
به اداره ثبت تسلیم نماید اعتراضات یا گواهی طرح دعوی که بعد از انقضاء مدت 
مرقوم واصل گردد بالاثر و مطابق تبصره ذیل ماده 17 قانون و ماده 86 آیئن نامه 
قانون ثبت رفتار خواهد شد . معترضین بایستی ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض به این اداره دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم ، در غیر 
اینصورت متقاضی ثبت می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم 
دادخواســت خود را دریافت و به اداره ثبت تسلیم نماید و اداره ثبت بدون توجه به 
اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه میدهد . ضمنًا طبق ماده 56 آئین 
نامه قانون ثبت حقوق ارتفاقی در موقع تحدید حدود در صورتمجلس تحدیدی قید 
و واخواهی صاحبان امالک و مجاورین نســبت به حدود و حقوق ارتفاقی مطابق 
ماده 20 قانون ثبت پذیرفته خواهد شــد . این آگهی نسبت به ردیف )الف( در دو 
نوبت به فاصله 30 روز نسبت به ردیف )ب( یک نوبت در روزنامه زاینده رود  درج 

و منتشر می گردد .
تاریخ انتشار نوبت اول   :   1399/02/01  
تاریخ انتشار نوبت دوم   :   1399/02/31  

م الف: 814976 اعظــم قویدل  رئیس منطقه ثبت اســناد و امالک جنوب 
اصفهان

آگهی نوبتی سه ماهه چهارم سال 1398
 مربوط به قسمتی از امالک و مســتقالت حوزه ثبتی شهرستان 

خمینی شهر واقع در بخش 14 ثبت اصفهان 
2/229 به موجب ماده 12 قانون ثبت اسناد و امالک ماده 59 آیین نامه مربوط به 
امالکی که در سه ماهه چهارم سال 1398 تقاضای آنها پذیرفته شده و همچنین 
شماره های از قلم افتاده و نیز آنچه طبق آراء هیات نظارت است ، اگر آنها تجدید 

شده و مربوط به شهرستان خمینی شهر به شرح زیر آگهی میشود.
الف( امالکی که تقاضای ثبت آنها پذیرفته و مدت اعتراض به آنها از تاریخ انتشار 

نود روز میباشد.
اراضی صحرای وراکوه شهرستان خمینی شهر 77 اصلی و فرعی زیر :

425- آقای امیرحسین امیریوسفی فرزند محمدعلی شش دانگ یک قطعه زمین 
دارای حد فاصل مساحت 1230/59 متر مربع.

اراضی جوی آباد شهرستان خمینی شهر 99 اصلی و فرعی های  زیر :
5358 – 1- آقای ابراهیم بدیحی فرزند غالمرضا نسبت به 16 حبه مشاع

2- فرزانه بدیحی جوی آبادی فرزند غالمرضا نسبت به 8 حبه مشاع
3- معصومه بدیحی جوی آبادی فرزند غالمرضا نسبت به 8 حبه مشاع

4- حبیب اله بدیحی فرزند غالمرضا نسبت به 16 حبه مشاع
5- منصور بدیحی فرزند غالمرضا نسبت به 16 حبه مشاع

6 – بتول بدیحی جوی آبادی فرزند غالمرضا نسبت به 8 حبه مشاع
از شش دانگ یک قطعه زمین )قبال جوی متروکه بوده( به مساحت 47 متر مربع 

که با پالک 99/730 توام شده است.
5378- علی زارعی فرزند ابوالقاسم شش دانگ قسمتی از جوی متروکه به مساحت 
21/70 متر مربع که با پالک 99/2101 در حد شــمال و با پالک 99/800 در حد 

جنوب یک کارگاه را تشکیل داده است.
اراضی صحرای ماسه دانی شهرستان خمینی شهر 112 اصلی و فرعی های زیر:

112/154/1 که به 112/1172 استاندارد شده است.آقای رحمان طاهریان خوزانی 
فرزند ابوالحسن سه دانگ مشاع از شش دانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 

1162/73 متر مربع 
1392- اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان خمینی شهر شش دانگ یک باب خانه 

مجزا شده از 112/1362 به مساحت 164/88 متر مربع
1393 – اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان خمینی شهر شش دانگ یک باب خانه 

مجزی شده از 1362 به مساحت 182 متر مربع
اراضی شمالی شهرستان خمینی شهر 159 اصلی و فرعی های زیر:

3065( 1- آقای ولی اله مختاری ورنوسفادرانی فرزند حسن آقا نسبت به سه دانگ 
مشاع 2- نسرین منصوری فرزند نوراله نسبت به سه دانگ مشاع از شش دانگ 

یک باب خانه به مساحت 184/11متر مربع
3069- آقای روح اله صمدی فرزند غالمعلی شش دانگ یک قطعه زمین محصور 

به مساحت 1589/50 مترمربع
3070- آقای علی شریفی فرزند رمضان شــش دانگ یک باب خانه به مساحت 

140/36 متر مربع.
تاریخ انتشار نوبت اول   :   1399/02/01  
تاریخ انتشار نوبت دوم   :   1399/02/31  

م الف: 818585  نبی اله یزدانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر 

آگهی  نوبتی سه ماهه چهارم سال 1398 
منطقه ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان 

2/230 به موجب ماده 11 قانون ثبت اسناد و امالک  و ماده 59 اصالحی آیین نامه 
مربوط به امالک در سه ماهه چهارم سال1398 تقاضای ثبت آنها پذیرفته شده و 
همچنین شماره های از قلم افتاده و نیز آنچه هیات نظارت ثبت و بموجب اختیارات 

تفویضی آگهی های آنها را تجدید نموده بشرح ذیل آگهی می شود:
ردیف الف ( شماره پالک و مشخصات مالک و نوع ملک و محل وقوع امالکی که 
اظهارنامه آنها در سه ماهه مربوطه قبل تنظیم وجهت  انتشار آگهی در ردیف منظور 

گردیده اند. )واقعات در بخش 5 ثبت اصفهان(
1-5408/1 -آقای رسول حیدریان خوراسگانی فرزند حیدر شش دانگ یکباب 

خانه به مساحت 226/87 متر مربع
2-12036/19-آقای غالمرضا بقائی شهرکی فرزند لطفعلی شش دانگ یکباب 

کارگاه نجاری به مساحت 81/05 متر مربع
3-12036/20-آقای غالمرضا بقائی شهرکی فرزند لطفعلی شش دانگ یکباب 

کارگاه نجاری به مساحت 50 متر مربع 
1- لذا به موجب ماده 16 قانون ثبت اسناد چنانچه کسی نسبت به امالک مندرج در 
این آگهی واخواهی داشته باشد از اولین نوبت انتشار آگهی نسبت به امالکی که در 
ردیف الف می باشد 90 روز ونسبت به ردیف ب بمدت 30 روز  دادخواست واخواهی 
خود را کتبا به این اداره تسلیم نماید و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف 
پرونده های معترضی ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با 
تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به 
این اداره تسلیم نمایند و در صورتی که قبل از انتشار این اگهی دعوایی اقامه شده 
باشد طرف دعوی باید گواهی دادگاه را مشعر بر جریان دعوی ظرف مدت مرقوم 
تسلیم نمایدو اعتراضات یا گواهی طرح دعوی که بعد از انقضاء مدت مرقوم واصل 
شود بالاثر است و مطابق قسمت اخیر ماده 16 و تبصره ماده 17 قانون ثبت رفتار 
خواهد شد. ضمنا طبق ماده 56 ایین نامه قانون ثبت حقوق ارتفاقی در موقع تعیین 
حدود در صورتمجلس قید و واخواهی صاحبان امالک و مجاورین نسبت به حدود 
و حقوق ارتفاقی مطابق ماده 20 قانون ثبت و تبصــره دو ماده واحد قانون تعیین 

تکلیف پرونده های معترضی ثبت پذیرفته خواهد شد. 
این آگهی نسبت به امالک ردیف الف در 2نوبت به فاصله 30 روز و نسبت به ردیف 

ب فقط یک نوبت از تاریخ اولین آگهی منتشر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:1399/02/01
تاریخ انتشار نوبت دوم :1399/02/31

م الف: 810909 مهدی شبان رییس منطقه ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان       

آگهی نوبتی سه ماهه چهارم سال 1398
 اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا

2/231 به موجب ماده 11- قانون ثبت اســناد و مــاده 59 - اصالحی آیین نامه 
مربوط به امالکی که در سه ماهه چهارم ســال 1398 تقاضای ثبت آنها پذیرفته 
شده و همچنین شماره های از قلم افتاده و نیز آنچه طبق آراء هیات محترم نظارت 
ثبت، آگهی آنها باید تجدید شود مربوط به بخش یک شهرضا را به شرح زیر آگهی 

می نماید :
ردیف الف(امالکی که در سه ماهه چهارم 1398 تقاضای ثبت آنها پذیرفته شده 

است :
یکم : شماره فرعی از 1- اصلی ابنیه

1522- صدیقه هادیان فرزند غالمحسین نسبت به پنج دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب خانه که در ازاء آن و به موجب رای شــماره 5852  مورخ 1398.08.22 
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 

رسمی در سهمش واقع شده است
دوم : شماره های فرعی از 2- اصلی مزرعه فضل آباد

841.1- زهرا سامع فرزند حبیب اله نســبت به یکصد و سی و پنج سهم مشاع از 
یک هزار و دویست و سی و پنج سهم و بیست و پنج صدم سهم ششدانگ که در 
ازاء آن و به موجب رای شــماره 5844 مورخه 1398.08.21 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضی فاقد سند رسمی ششدانگ یک باب خانه در سهمش واقع شده است 
، رضوان سامع فرزند فتح اله نسبت به یکصد و سی و چهار سهم مشاع از یک هزار 
و دویست و سی و پنج سهم و بیست و پنج صدم سهم ششدانگ که در ازاء آن و به 
موجب رای شماره 5845 مورخه 1398.08.21 هیات قانون تعیین تکلیف اراضی 
فاقد سند رسمی ششدانگ یک باب خانه در سهمش واقع شده است ، محمد جعفر 
رحمتی فرزند احمد نسبت به یکصد و چهل سهم سهم مشاع از یک هزار و دویست 
و سی و پنج سهم و بیست و پنج صدم سهم ششــدانگ که در ازاء آن و به موجب 
رای شماره 5846 مورخه 1398.08.21 هیات قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند 
رسمی ششدانگ یک باب خانه در سهمش واقع شده است و روح اله موالئیان فرزند 
رمضان نسبت به یکصد و سی و پنج سهم و سی و هفت صدم سهم مشاع از یک 
هزار و دویست و سی و پنج سهم و بیست و پنج صدم سهم ششدانگ که در ازاء آن و 
به موجب رای شماره 7317 مورخه 1398.10.04 هیات قانون تعیین تکلیف اراضی 

فاقد سند رسمی ششدانگ یک باب خانه در سهمش واقع شده است
1372 باقیمانده- محمد جواد اطرشی فرزند علیرضا و فهیمه گالبی فرزند احمد 
رضا بالسویه : ششدانگ یک باب خانه که پالک های 4688 ، 4788 و 5081 فرعی 
از آن مجزی شده به مساحت یکصد و پنجاه و یک متر و سی و هفت صدم متر مربع
1850 باقیمانده- حبیب اله ابافت فرزند صفرعلی : ششــدانگ یک باب خانه به 

مساحت دویست و هفتاد متر مربع
15182- عاطفه قره خانی فرزند نوراله : ششدانگ یک باب خانه به مساحت یکصد 

و هفتاد و هشت متر و هفده صدم متر مربع
15527- روح اله پورحاجی فرزند غالمحســین : ششــدانگ یک قطعه زمین 
 پی کنی شــده به مســاحت دویست و بیســت و ســه متر و چهل و چهار صدم

 متر مربع
15572- ایمان برنا بلداجی فرزند برزو : ششــدانگ یک قطعه زمین به مساحت 

یکصد و پنجاه و شش متر و هفتاد و سه صدم متر مربع
16271 باقیمانده- سیده شهربانو عمادی فرزند سید کمال : ششدانگ یک قطعه 
زمین پی کنی شده که پالک های 17597 الی 17599 فرعی از آن مجزی شده به 

مساحت چهل و نه متر و سی صدم متر مربع
16618- بیژن رستمی فرزند غالمرضا : ششــدانگ یک باب خانه نیمه تمام به 

مساحت دویست و سی و دو متر و هشتاد صدم متر مربع
16961- طیبه رهنما فرزند اسفندیار : ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت یکصد 

و پنجاه و نه متر و سی و پنج صدم متر مربع
17066- حسن حق شناس فرزند شیرعلی : ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام به 

مساحت یکصد و سی و هشت متر و هشتاد صدم متر مربع
17405- تمراس قرقانی فرزند کاوس : ششــدانگ یک قطعه زمین به مساحت 

یکصد و شصت متر مربع
17424- نوروز علی مرادی حاجی دولو فرزند جهان بخش : ششدانگ یک قطعه 

زمین به مساحت یکصد و هشتاد و نه متر مربع
17524- زهرا طاهری فرزند کسری : ششدانگ یک باب خانه به مساحت یکصد 

و بیست و چهار متر و نود صدم متر مربع
17525- زینب فتحی فرزند خداکرم : ششــدانگ یک قطعه زمین به مســاحت 

یکصد و شصت متر مربع
17526- امین اله رستمی فرزند لهراسب : ششدانگ یک قطعه زمین بلوک چینی 

شده به مساحت یکصد و شصت متر مربع
17537- بهمن صفدری حاجی دولو فرزند محمد : ششدانگ یک قطعه زمین به 

مساحت یکصد و شصت متر مربع
17538- منوچهر قرقانی فرزند کاوس : ششــدانگ یک قطعه زمین به مساحت 

یکصد و هفتاد و شش متر و پانزده صدم متر مربع
 17546- سیده شهربانو عمادی فرزند ســید کمال : ششدانگ یک قطعه زمین

 پی کنی شده به مساحت یکصد و شانزده متر و بیست و پنج صدم متر مربع
 17547- سید علی موســوی فرزند سید صدیف : ششــدانگ یک قطعه زمین 

پی کنی شده به مساحت یکصد و بیست و چهار متر مربع
17549- فروغ زعفرانی فرزند عباس : ششدانگ قسمتی از یک باب خانه که قباًل 
قسمتی از پالک 1290 فرعی بوده به مساحت هشتاد و شش متر و شصت و پنج 
صدم متر مربع که به انضمام قسمتی از پالک 1294 فرعی جمعاً تشکیل یک باب 

خانه را داده است
17550- فاطمه موسوی فرزند امان اله : ششدانگ یک قطعه زمین بلوک چینی 

شده به مساحت یکصد و هفتاد متر مربع
17555- مســعود خان احمد فرزند قدرت اله نسبت به یک دانگ مشاع و حمیده 
موالئی فرزند قربانعلی نسبت به پنج دانگ مشاع : ششدانگ یک باب خانه که قباًل 
قسمتی از پالک 1152 فرعی بوده به مســاحت یکصد و چهل و سه متر و بیست 

صدم متر مربع
17573- سید محسن میرفتاح فرزند سید عبدالرسول : ششدانگ یک قطعه زمین 
محصور مجزی شده از پالک 1107 فرعی به مساحت سیصد و پنجاه و دو متر مربع
17596- مریم رمضانی دولت آبادی فرزند ماشاءاله : ششدانگ یک قطعه زمین 
مجزی شده از پالک 9941 فرعی به مساحت یکصد و شصت و یک متر و هشتاد 

صدم متر مربع
17597- صمد افشاری فرزند حیدر : ششــدانگ یک قطعه زمین پی کنی شده 
مجزی شده از پالک 16271 فرعی به مساحت سی و نه متر و شصت و پنج صدم 

متر مربع
17598- سید حبیب اهلل موسوی فرزند ســید پیران : ششدانگ یک قطعه زمین 
پی کنی شده مجزی شده از پالک 16271 فرعی به مساحت چهل متر و ده صدم 

متر مربع
 17599- سید علی موســوی فرزند سید صدیف : ششــدانگ یک قطعه زمین 
پی کنی شده مجزی شده از پالک 16271 فرعی به مساحت سی و دو متر و هشتاد 

و پنج صدم متر مربع
17602- سید حبیب اله عمادی فرزند سید کمال : ششدانگ یک قطعه زمین جای 

پی کنی شده به مساحت یکصد و چهل و پنج متر و بیست صدم متر مربع
17612- ابوذر پورنادری فرزند احمد : ششدانگ یک قطعه زمین بلوک چینی شده 

به مساحت یکصد و شصت متر مربع
 17613- سید علی موســوی فرزند سید صدیف : ششــدانگ یک قطعه زمین 

پی کنی شده به مساحت یکصد و هفتاد و پنج متر و پنجاه صدم متر مربع
17619- محمد جواد کاظمینی فرزند حسن : ششدانگ یک باب ساختمان مجزی 
شده از پالک 1303 فرعی به مساحت یکصد و هفده متر و سی و پنج صدم متر مربع
17621- علی اکبــر کریمی فرزند ایــرج و آرزو خادمیان فرزند نقی بالســویه : 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت یکصد و پنجاه و سه متر و بیست صدم متر مربع
17637- فرحناز انصاری فرزند هاشم : ششدانگ قسمتی از یک باب خانه محل 
دیوار حصار به مساحت نه متر و شــصت صدم متر مربع که به انضمام قسمتی از 

پالک 172 فرعی جمعاً تشکیل یک باب خانه را داده است
17643- فیض اله استوار فرزند سهراب : ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 

یکصد و هشتاد و سه متر و هفتاد صدم متر مربع
17645- غالمعلی قرقانی فرزند نصرت اله : ششدانگ یک قطعه زمین مجزی 
شده از پالک 15752 فرعی به مســاحت یکصد و پنجاه و دو متر و هشتاد صدم 

متر مربع
17646- مصطفی فرهادی پور فرزند حیدرعلی : ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام 

به مساحت یکصد و پنجاه و نه متر مربع
17647- احمد علی ابوالفتحی پور فرزند محمود : ششدانگ یک قطعه زمین به 

مساحت یکصد و بیست و پنج متر مربع
سوم : شماره های فرعی از 3- اصلی مزرعه موغان

5970- جمال جاوری شهرضائی فرزند قدرت اله : ششدانگ یک باب خانه مجزی 
شده از پالک 1101 فرعی به مساحت سیصد و هفتاد متر و نود و پنج صدم متر مربع
5976- مریم علی اکبری فرزند علی اکبر : ششدانگ یک باب مغازه مجزی شده از 

پالک 1317 فرعی به مساحت سی و دو متر و پنجاه صدم متر مربع
چهارم : شماره های فرعی از 4- اصلی مزرعه برزوک آباد

2436- سید مهدی موسوی فرزند سید محمد : ششدانگ یک قطعه زمین نیمه 
محصور به مساحت یکصد و هشتاد و هفت متر و هشتاد و هشت صدم متر مربع

2730- پریوش مردانی راد فرزند علی اکبر : ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
یکصد و پنجاه و نه متر و سی صدم متر مربع

پنجم : شماره فرعی از 14- اصلی مزرعه معصوم آباد
333- علی جهاندیده فرزند حبیب اله نســبت به چهار دانگ مشاع و نگار قرقانلو 

فرزند محمد نسبت به دو دانگ مشاع : ششدانگ یک باب خانه به مساحت یکصد 
و نود و یک متر و هشتاد صدم متر مربع

ششم : شماره فرعی از 21- اصلی مزرعه رشکنه
3120- غالمرضا احمدیان فرزند محمد و عزت رضائی فرزند عزیزاله بالســویه: 
ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 481 فرعی به مساحت یکصد و چهل 

و یک متر و هشتاد صدم متر مربع
هفتم : شماره های فرعی از 23- اصلی مزرعه سودآباد

3073- محمد ابراهیم ملکیان فرزند مســعود : ششــدانگ یــک قطعه زمین 
 محصور مجزی شده از پالک 458 فرعی به مســاحت دویست و شصت و هفت

 متر مربع
3076- علی محمد حاجی نژاد ده آبادی فرزند محمود و زهرا امیری فرزند خسرو 
بالسویه : ششدانگ قسمتی از یک باب خانه به مساحت بیست و سه متر و پنجاه و 
سه صدم متر مربع که به انضمام ششدانگ پالک 2674 فرعی جمعًا تشکیل یک 

باب خانه را داده است
3083- محســن پوینده فرزند عبدالرضا : ششــدانگ یک بــاب مغازه مجزی 
 شــده از پالک 99 فرعی به مســاحت چهــل و دو متــر و چهــل و پنج صدم

 متر مربع
هشتم : شماره فرعی از 32- اصلی مزرعه دست قمشه

2958- عباس اسماعیلی فرزند محمد : ششدانگ قسمتی از یک باب خانه محل 
جوی متروکه به مساحت چهل و نه متر و شصت و پنج صدم متر مربع که به انضمام 
ششدانگ پالک 149 فرعی باقیمانده که به شماره 2531 فرعی تبدیل شده جمعًا 

تشکیل یک باب خانه را داده است
نهم : شماره های فرعی از 33- اصلی مزرعه مهرقویه

1194- جهانبخش کمالیان فرزند سیاه بخش : ششدانگ یک قطعه زمین محصور 
مجزی شده از پالک 661 فرعی به مســاحت پانصد و چهل و هشت متر و هفتاد 

صدم متر مربع
1199- ماه نگار ســادات تقوی فرزند سید کرم : ششدانگ یک باب خانه مجزی 

شده از پالک 373 فرعی به مساحت یکصد و سیزده متر و پانزده صدم متر مربع
دهم : شماره های فرعی از 50- اصلی مزرعه اله آباد

2850- رضا رئیسیان فرزند جهانگیر : ششدانگ قسمتی از یک باب خانه مجزی 
شده از پالک 144 فرعی به مساحت بیست و پنج متر و چهل و چهار صدم متر مربع 
که به انضمام ششدانگ پالک 2851 فرعی مجزی شده از پالک 145 فرعی جمعًا 

تشکیل یک باب خانه را داده است
2851- رضا رئیسیان فرزند جهانگیر : ششدانگ قسمتی از یک باب خانه مجزی 
شده از پالک 145 فرعی به مساحت یکصد و شصت و یک متر و هشتاد صدم متر 
مربع که به انضمام ششدانگ پالک 2850 فرعی مجزی شده از پالک 144 فرعی 

جمعاً تشکیل یک باب خانه را داده است
به موجب ماده 16 قانون ثبت چنانچه کســی نســبت به امالک و رقبات مندرج 
در این آگهی واخواهی داشته باشــد باید از تاریخ انتشار اولین نوبت آگهی نسبت 
به آنهائی که تقاضای ثبت شده به شــرح ردیفهای الف و ب ظرف مدت 90 روز 
و نســبت به آنهائی که طبق آراء هیات نظارت ثبت دفاتر مربوطه شــده به شرح 
ردیف ج ظرف مدت 30 روز دادخواست واخواهی خود را به این اداره ارائه و طبق 
 تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده هــای معترضی ثبت ، معترض 
می بایست ظرف مدت 30 روز از تاریخ تســلیم اعتراض خود به این اداره گواهی 
تقدیم دادخواســت را از مراجع ذیصالح قضائی اخذ و به این اداره تسلیم نماید در 
صورتی که قبل از انتشار آگهی دعوائی اقامه شــده باشد طرف دعوا باید گواهی 
دادگاه را مشعر بر جریان دعوا ظرف مدت مرقوم ارائه نماید . اعتراضات یا گواهی 
طرح دعوا که بعد از مدت مرقوم واصل شــود بال اثر است و مطابق قسمت اخیر 
ماده 16 و تبصره 17 قانون ثبت رفتار خواهد شــد . ضمنا طبق ماده 56 آیین نامه 
قانون ثبت حقوق ارتفاقی در موقع تعیین حدود در صورت مجلس قید و واخواهی 
صاحبان امالک و مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی مطابق ماده 20 قانون 
ثبت و تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت پذیرفته 
خواهد شد . این آگهی نسبت به ردیفهای الف و ب در دو نوبت به فاصله 30 روز و 
نسبت به ردیف ج فقط یک نوبت از تاریخ انتشار نوبت اول در روزنامه زاینده رود 

چاپ اصفهان درج و منتشر می گردد
تاریخ انتشار نوبت یکم : 1399/02/01
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/02/31

م الف: 814548  سید اسداله موسوی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا
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صفحه

تاسیس شرکت با مســئولیت محدود مهندسی و مشاوره سنجش 
امید زرین نوین درتاریخ 1399/02/27 به شماره ثبت 64610 

به شناسه ملی 14009143597 
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم 
آگهی میگردد. موضوع فعالیت :- اجرا، نظارت، بازرســی و مشاوره در نصب و راه 
اندازی کلیه پروژه ها در زمینه صنایع فلزی و غیر فلزی مطالعه و ارائه خدمات فنی 
جهت تهیه طرح های توجیهی و امکانسنجی طرح ها انجام کلیه امور تجاری اعم 
از خرید و فروش، صادرات و واردات مواد اولیه، تجهیزات و ماشین آالت مورد نیاز 
صنایع فلزی و غیر فلزی تاسیس شرکت و خرید سهام شرکت ها و یا مشارکت در 
شرکت ها در زمینه صنایع فلزی و غیر فلزی و اخذ نمایندگی و واگذاری نمایندگی 
 به موسسات، کارخانجات و شــرکت ها شــرکت در مناقصه و مزایده های ملی و 
بین المللی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت:  
از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، 
بخش مرکزی ، شهر اصفهان، محله امام خمینی ، کوچه ارژنگ ، بن بست آپادانا ، 
پالک 0 ، مجتمع آویژه 1 ، محسن آویژگان ، طبقه چهارم کدپستی 8195845103 
ســرمایه شــخصیت حقوقی عبارت اســت از مبلغ 1000000 ریال نقدی میزان 
سهم الشرکه هر یک از شــرکا آقای پیام وردی به شــماره ملی 0054624533 
دارنده 333000 ریال ســهم الشــرکه آقای امیرمســعود حافظی به شماره ملی 
1284689638 دارنده 334000 ریال سهم الشــرکه آقای سامان زنگنه به شماره 
ملی 1740282701 دارنده 333000 ریال ســهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای 
پیام وردی به شماره ملی 0054624533 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 
سال آقای امیرمسعود حافظی به شماره ملی 1284689638 و به سمت مدیرعامل 
به مدت 2 سال و به ســمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای سامان زنگنه 
به شماره ملی 1740282701 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال 
دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهد آور شــرکت از قبیل چک ، 
سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اســالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری 
با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می 
باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار زاینده رود جهت 
درج آگهی های شــرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و 
صدور پروانه فعالیت نمی باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )847855(
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صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود   
جانشین مدیرمسئول: بهمن زین الدین مدیرمسئول: محمدرضا شواخی زواره

رتبه:4    ضریب کیفی روزنامه: 45
نشانی: اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، ساختمان 119، واحد 3

تلفن: 8-36284167-031     فکس: 36284166

چاپخانه: آینده   آدرس:  ابتدای جاده حبیب آباد- روبه روی شهرک امام حسین )ع(

   

با شروع فصل گرما و راه اندازی کولرهای آبی صورت می گیرد؛

افزایش بیش از 30 درصد  مصرف آب شرب و بهداشت  در اصفهان

ــا تاکیــد بــر مصــرف بهینــه  مدیرعامــل شــرکت آبفــای اســتان اصفهــان ب
آب گفــت: همــه ســاله در فصــل گرمــا بــا افزایــش دمــا مصــرف آب شــرب 
ــن  ــن در حالیســت کــه در فروردی حــدود 30 درصــد بیشــتر مــی شــود، ای
و اردیبهشــت 99 بــا شــیوع ویــروس کرونــا و رعایــت پروتــکل هــای 
ــوده اســت. ــه مراتــب بیــش از گذشــته ب بهداشــتی، مصــرف آب شــرب ب

ــه افزایــش 18 درصــدی مصــرف آب  ــا اشــاره ب مهنــدس هاشــم امینــی ب
شــرب  همزمان بــا شــیوع ویــروس کرونــا اعالم کــرد: در چنــد ماه گذشــته 
ــرف آب  ــت، مص ــودی داش ــد صع ــا رون ــروس کرون ــیوع وی ــوج ش ــه م ک
شــرب دراصفهــان نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل حــدود 18 درصــد 

ــت.  ــش یاف افزای
وی بــا بیــان اینکــه در نیمــه اول ســال بــا توجــه بــه افزایــش دمــا و وجــود 
ویــروس کرونــا  چگونگــی تامین آب شــرب متفــاوت تر از ســال هــای قبل 
اســت، خاطــر نشــان ســاخت: آبفــای اســتان اصفهــان بــا توجــه بــه منابع 
ــدار  ــه صــورت پای ــردم را ب ــد آب شــرب م ــه بتوان ــرای اینک محــدود آب ، ب
تامیــن کنــد، عــالوه بــر راهکارهــای فرهنگــی، پــروژه هــای فنــی را هــم در 

دســتور کار قــرار داده اســت. 
مدیرعامــل آبفــای اســتان اصفهــان مــردم را بــه مصــرف بهینــه فراخوانــد و 
بیــان داشــت: از مــردم مــی خواهیــم همیشــه آب را درســت مصــرف کننــد 
تــا از هــدر رفــت آب جلوگیــری شــود ایــن در حالیســت کــه درســال هــای 
اخیــر برنامــه هــای متنوعــی در زمینــه مصــرف بهینــه آب در قالــب هــای 

مختلــف ارائــه شــد.
درادامه معــاون بهره بــرداری و توســعه آب شــرکت آبفــای اســتان اصفهان 
در خصــوص ســامانه هوشــمند ســازی شــبکه آب گفــت: هــم اکنــون  بــه 
منظــور توزیــع عادالنــه آب شــرب در شــهرهای تحت پوشــش این ســامانه 

88 ایســتگاه هوشــمند در اســتان راه اندازی شــده اســت.
ناصــر اکبــری افــزود: هــم اکنــون از طریــق اپراتور  بــا اســتفاده از سیســتم 

تلــه متــری و تلــه کنتــرل مدیریــت توزیــع آب در شــهر های تحت پوشــش 
طــرح آبرســانی اصفهان بــزرگ انجــام مــی شــود؛ امــا در آینــده در فازهای 
توســعه ای ایــن طــرح  بــه صــورت اتوماتیــک وکامــال هوشــمندانه توزیــع 

آب شــرب انجــام مــی شــود.
ــا اشــاره بــه مصــرف آب شــرب بــا شــیوع ویــروس کرونــا گفــت: در  وی ب
اصفهــان در اســفند مــاه مصــرف آب حــدود 13 درصــد، در فروردیــن مــاه 
ــدت  ــه م ــبت ب ــد نس ــدود 14 درص ــت ح ــد و در اردیبهش ــدود 18 درص ح
مشــابه ســال قبــل افزایــش یافتــه اســت کــه از مــردم انتظــار مــی رود بــا 

ــه آب را مــد نظــر قــرار دهنــد. آغــاز فصــل گرمــا مصــرف بهین
معــاون بهــره بــرداری و توســعه آب شــرکت آبفــای اســتان اصفهــان 
گفــت:در فصــل تابســتان کــه دمــای هــوا بــه حــدود 37 درجــه ســانتیگراد 
ــا  مــی رســد پیــک مصــرف آب تلقــی مــی شــود ایــن در حالیســت کــه ب
توجــه بــه محدودیــت منابــع آبــی در اصفهــان کــه تنهــا دارای یــک ســامانه 
آبرســانی اســت مــا بــا کمبــود 3/5 مترمکعــب آب در ثانیــه بــرای تامیــن 

ــردم مواجــه هســتیم. ــدار م آب شــرب پای
ــرف را  ــرانه مص ــرف  آب ،س ــت مص ــا مدیری ــت ب ــردم خواس ــری از م اکب
ــار داشــت: در حــال حاضــر ســرانه خانگــی مصــرف  ــد و اظه کاهــش دهن
آب در اصفهــان حــدود 150 لیتــر در شــبانه روز اســت کــه اگــر مــردم 10 لیتر 
درشــبانه روز در مصــرف آب صرفــه جویــی کننــد، قطعــا گــذر از تابســتان بــا 

کمتریــن چالــش در تامیــن و توزیــع آب شــرب ســپری مــی شــود.
وی گفــت:  در فصــل تابســتان در صورتــی کــه رودخانــه زاینــده رود 
جــاری باشــد حــدود 5 درصــد بــه منابــع آبــی از طریــق چــاه هــای 
فلمــن افــزوده مــی شــود کــه ایــن رقــم  بــه تنهایــی نمــی توانــد 
پاســخگوی نیــاز آبــی مــا در فصــل تابســتان باشــد و اصــالح رفتــار 
 مشــترکین در شــهرها و روســتاها بــه منظــور مدیریــت مصــرف آب، مــورد

 تقاضای جدی است.

معاون خرید ذوب آهن اصفهان :

صادرات محصول نهایی، چشم انداز آینده اقتصاد کشور را ترسیم می کند
بــه بهانــه برگــزاری نشســت قیمــت گــذاری در زنجیــره فــوالد بــا 
ــد شــرکت ذوب آهــن گفــت وگویــی  محمدجعفــر صالحــی، معــاون خری

ــد:   ــی خوانی ــه م ــه در ادام ــده ک ــام ش انج
معــاون خرید ذوب آهــن اصفهان اظهــار کرد: در زنجیــــره فوالد از ســــنگ 
تــا محصــول نهایــی، بــــا توجــه بــه ماهیــــت اقتصــادی فعالیــت، درصــد 
ســــودی وجود دارد کــــه باید بــه  صــورت منطقــی در چرخه تولیــد، توزیع 
شــود تــا نفــع همگانــی بــه دســت آیــد. ایــن مقــام مســئول خاطــر نشــان 
ــر  ــی باالت ــای پایان ــه ه ــا در حلق ــه ه ــهم هزین ــه ســ ــی ک ــرد: از آن جای ک
اســت، هرگونــه افزایــش قیمــت در حلقــه هــــای ابتدایــی بــا  اثــر اهرمــی 

بــر هزینــه هــای حلقــه هــای بعــدی نمایــان مــی شــود.
صالحــی گفت: بــه هــر حــال متولی بخــش صنعــت و معــدن کشــور وزارت 
صمت اســت و چــاره ای جــز اعمــال نفــوذ در قیمــت گــذاری نیســــت زیرا 
شــرایط نــه بــرای رهاســــازی قیمــت و واگــذاری آن بــه مولفــه هــای بازار 
آزاد موجــود اســــت و نــه اعمــال حاکمیــت دولتــی بــه صــــورت صــرف. 
ــد جمــع بنــدی نهایــی توســط حاکمیــت انجــام  ــار بای ــه ناچــ بنابرایــن ب

گرفتــه و جهــت اجــرا ابــالغ شــود.
ــوالدی در  ــدگاه ف ــه دی ــوال ک ــن ســ ــه ای ــخ ب ــد در پاســ ــاون خری مع
ــرار دادن  ــا ق ــن مبن ــی و همچنی ــواد معدن ــه مــ ــت پای ــوص قیم خصــ
ــت، گفــت: قیمــت گــذاری  ــوالد خوزســتان چیســ درصــدی از شــمش ف
ســنگ آهــن در دســتور کار قــرار گرفــت و بــرای ســایر محصــوالت معدنــی 
کــه در گذشــته مشــمول قیمــت بودنــد، اعــداد جدید توســط گــروه معدنی 
پیشــنهاد شــــد. همچنین معاون امــور معدنــــی، عرضه همــه محصوالت 
در بــورس کاالی ایــــران و اجــازه خریــد جهــت مصــرف کننــــدگان حلقــه 
های بعــدی صرفــا و یــا تــداوم روش فعلی بــا تعیین نســــبتی از شــمش 
فــوالد خوزســــتان و تعییــن قیمــت بــرای ســــنگ را  پیشــنهاد داردکــه به 
ــا  ــوالدی ه ــال بیشــتری از ســوی ف ــا  اقب ــد راهــکار دوم ب نظــر مــی رســ

ــود.  ــه ش مواج
این مقــام مســئول بیــان کــرد: هــر گونــه افزایــش قیمــت در مــواد معدنی 
ــم مــی  ــد، رشــد قیمــت تمــام شــده را رق ــال جهــش تولی آن هــم در ســ
زنــد؛ بنابرایــن بــا توجــه بــه سیاســت هــای حاکمیــت بــرای جلوگیــری از 
افزایــش  قیمــت و ورود فشــارهای اقتصــادی بیشــتر بــه جامعــه، چنیــن 
اقدامــــی زیــان فوالدســــازان، در ادامه عدم  دســــتیابی به تعهــدات و در 

نهایــت عملیاتــی نشــدن شــعار ســال را ســبب مــی شــود.

معــاون خریــد شــــرکت تصریح کــرد: اعتقــاد داریــم در شــــرایط معمول، 
دخالت در قیمــــت گــذاری و  ســــهمیه بندی بــرای تولید، اختیــار و قدرت 
رقابــت  را از خریــدار و فروشــــنده مــی گیــرد؛ امــــا از آنجایی که اســتعمار 
ــه اقتصــاد و معیشــت  ــه ب ــز وارد ســاختن  صدم ــی ج ــتکبار، هدف و اســ
مــردم نــدارد متاســفانه بــرای مــواد اولیه آغــوش خریــداران خارجــی روی 
ــم و کارشــکنی مســیر بســته  ای اســت کــه  ــاز اســت؛ امــا تحری معــادن ب
ســهم فوالدســازان شــده اســت. بنابرایــن منطقــی اســت در ایــن جنــگ 
ــرای ورود فشــار  ــه را ب ــان زمین ــت خودم ــا  دســ ــار اقتصــادی ب ــام عی تم

ــم. بیشــتر  فراهــم نکنی
ایــن مقــام مســــئول گفــت: ذوب آهــــن اصفهان بــه عنــوان تنها تولیــــد 
ــه هــای انــرژی  کننــده فــوالد کشــــور بــه روش کــوره بلنــد از نعمــت یاران
ــکان  ــون مال ــوده و اکن ــال ب ــه انف ــدادادی ک ــادن خ ــت از مع ــروم اس مح
شــان آن هــا را ســهم مطلــق خــود مــی داننــد، بهــره ای  نــدارد. معادنــی که 
روزی ســنگ بنــای شــان بــه یمــن  وجــود ذوب آهــن اصفهــان بنــا نهــاده 
شــد. این شــرکت  بــه عنــوان تنهــا مصــرف کننــده زغــال ســنگ داخلــی به  
ناچــار بایــد چنــد برابــر انــــرژی ارزان گاز و بــرق جهــت  تامین زغال ســنگ 
و کک مــورد نیــاز خــط تولیــدش  نیــز هزینــه کنــد، گویــی بــی مهــــری هــا 

بــه ذوب آهــن  اصفهــان تمامــی نــدارد.

مدیر عامل شرکت گاز استان :

 در سال 98بیش از 48 هزار اشتراک جدید

 به تعداد مشترکین گاز طبیعی استان اصفهان افزوده شد
بـه گـزارش روابـط عمومـی شـرکت گاز اسـتان اصفهـان، مدیرعامـل ایـن 
شـرکت اعالم کرد: در حال حاضر بیـش از یک میلیون و870 هزار مشـترک 
گاز در سـطح اسـتان داریم که از این میـزان بالغ بر 48هزار و 142 مشـترک 

در طـی سـال 98 جذب شـده اند.
مدیرعامل شـرکت گاز اسـتان اصفهـان، گفت: تا کنـون 109 شـهر و یک هزار 

و60 روسـتا از نعمـت گاز طبیعـی بهره مند شـده اند.
وی، از اجـرای بیـش از 582 کیلومتر شـبکه گذاری طی سـال گذشـته خبر 
داد و افـزود: بـا اجـرای ایـن حجـم شـبکه در بخـش خانگـی، صنعتـی و 
عمومی در حـال حاضر بیـش از26 هزار و 526 کیلومتر شـبکه گاز در سـطح 

اسـتان اصفهـان اجرایی شـده اسـت.
مدیرعامل شـرکت گاز اسـتان اصفهان، با بیـان اینکه یکی از سیاسـت های 
مهم این شـرکت بهره مندی تمامـی صنایع سـطح اسـتان از گاز طبیعی در 
راسـتای کمک به سـطح اشـتغال و تولید اسـتان و همچنین کاهش میزان 
آلودگی محیط زیسـت اسـت، گفت: بالـغ بر 59 شـهرک صنعتـی و 8 هزار 

و 600 واحد صنعتی در اسـتان از نعمـت گاز برخوردارند.
مهندس علـوی، همچنیـن اجرای حـدود یک میلیـون و 100 هزار انشـعاب، 

2 هـزار و 564 ایسـتگاه تقلیل فشـار و391 ایسـتگاه حفاظـت از زنگ، 156 
جایـگاه CNG، یـک هـزار و111 کیلومتـر خـط انتقـال، را از دیگـر خدمـات 
گازرسـانی در سـطح اسـتان برشـمرد و افزود: در حـال حاضـر 99.5 درصد 
اسـتان شـامل 99.08 درصد جمعیت روسـتایی و 99.78 درصـد جمعیت 

شـهری اسـتان از نعمـت گاز طبیعـی برخوردارند.

مدیر آبرسانی شرکت ذوب آهن مطرح کرد:

سرمایه گذاری هزار میلیارد تومانی ذوب آهن برای کاهش مصرف آب
ــش  ــور کاه ــه منظ ــت: ب ــان گف ــن اصفه ــرکت ذوب آه ــانی ش ــر آبرس مدی
مصــرف آب در ذوب آهــن اصفهان تمهیــدات گســترده ای انجــام و پروژه های 
مختلفــی تعریــف شــد تــا بــا وجــود افزایــش تولیــد، میــزان برداشــت از آب 
رودخانــه زاینــده رود کاهــش یابد.مهــرداد اســماعیلی ادامــه داد: ذوب آهــن 
اصفهــان بــا ســرمایه گــذاری بالغ بــر هــزار میلیــارد تومــان بــه منظــور کاهش 
مصــرف آب، پســاب شهرســتان های زریــن شــهر بالــغ بــر 60 لیتــر بــر ثانیــه 
ــن در  ــرده و همچنی ــداری ک ــه را خری ــر ثانی ــر ب ــر 190 لیت ــغ ب و فوالدشــهر بال
صــدد هســتیم تــا پســاب شهرســتان نجــف آبــاد و شهرســتان های اطــراف 
را نیــز خریــداری کــرده و بــه شــرکت انتقــال دهیــم تــا نیــاز بــه آب رودخانه را 
بــه کمتریــن حــد ممکــن کاهــش دهیــم. وی بــا اشــاره بــه راهکارهــای ایــن 
ــزود : اســتفاده از پســاب در ســیکل های  شــرکت در کاهــش مصــرف آب اف
کثیــف کارخانــه نظیــر خنــک کــردن ســرباره، مدیریــت مصــرف آب بــا نصب 
مولتــی پمپ هــای آب صنعتــی و آشــامیدنی و مدیریــت مصــرف و فشــار از 
ــا کنتــرل آن توانســتیم مصــرف آب در شــرکت را  دیگــر عواملــی اســت کــه ب
کاهــش دهیم.مدیــر آبرســانی شــرکت ذوب آهــن اصفهــان ادامــه داد: یکی 
از نقــاط پــر مصــرف آب در ذوب آهــن اصفهــان، تعــداد 200 برج  خنــک کننده  

ــروع  ــا ش ــن برج ه ــاد آب در ای ــر زی ــر تبخی ــه خاط ــال 81 ب ــه از س ــت ک اس
بــه اصــالح ســاختاری آن هــا کردیــم و ســعی شــده ســالیانه 10 بــرج خنــک 
ــا از  ــم ت ــرده ای ــزی ک ــه ری ــرا برنام ــم. اخی ــده را باســازی و نوســازی کنی کنن
برج هــای هیبریــدی، اســتفاده کنیــم، زیــرا ایــن برج هــا عــالوه بــر کاهــش 
ــز بســیار  ــی نی ــه کاهــش آالیندگ ــل 30 درصــدی مصــرف آب، در زمین حداق
ــا  ــه ریزی ه ــا برنام ــرکت ب ــن ش ــت: ای ــماعیلی گف ــت.مهرداد اس ــر اس موث
ــا  ــرد ت ــعی ک ــته س ــال گذش ــدود 20 س ــف  از ح ــای مختل ــف پروژه ه و تعری
میــزان مصــرف خــود را از زاینــده رود کاهــش دهد. ســال 79 میزان برداشــت 
ــه  ــود و ایــن رقــم در ســال 97 ب آب از زاینــده رود 32 میلیــون متــر مکعــب ب
ــه رغــم افزایــش 60  14 میلیــون متــر مکعــب کاهــش پیــدا کــرده اســت و ب
درصــدی تولیــد هــر ســاله 20 درصــد کاهــش مصــرف آب نســبت بــه ســال 
قبــل داریــم کــه این رقــم بســیار قابــل توجــه اســت.وی هــدف ایــن مدیریت 
را کاهــش و مدیریــت بهینــه مصــرف آب در شــرکت دانســت و تصریــح کــرد: 
ســاخت تصیفــه خانــه پســاب، اصــالح برج هــای خنــک کننــده و بازســازی و 
نوســازی شــبکه فرســوده شــرکت از برنامه هایــی اســت کــه در ســال جــاری 

در صــدد انجــام آن هســتیم.

با تالش مدیریت و کارکنان ناحیه فوالد سازی و ریخته گری مداوم فوالد مبارکه صورت گرفت؛

بهبود 90 درصدی کیفیت تختال فوالد مبارکه
ــداوم  ــری م ــازی و ریخته گ ــه فوالدس ــان ناحی ــت و کارکن ــالش مدیری ــا ت ب
فــوالد مبارکــه، کیفیــت تختال هــای تولیـــــدشده، 90 درصــد بهبــود 
ــرکت  ــداوم ش ــری م ــه گ ــازی و ریخت ــی فوالدس ــرل کیف ــس کنت یافت.ریی
ــه  ــد لول ــتفاده در  تولی ــل اس ــا را قاب ــال ه ــن تخت ــان، ای ــه اصفه ــوالد مبارک ف
هــای انتقــال نفــت و گازتــرش دانســت و گفت:تولیــد ایــن نــوع فــوالد 
 هــا کــه در صنایــع نفــت وگاز کشــور کاربــرد دارد از اهمیــت اســتراتژیک

 برخوردار است.
محمــد مهــدی مرنــدی، طــرح احــداث خــط لولــه انتقــال نفــت خــام گــوره بــه 
جاســک را طــرح  ملــی و بســیار مهمــی معرفــی کــرد و افــزود: ازایــن رو تولیــد 
تختــال بــا کیفیــت موردنیــاز تولیــد ورق ایــن نــوع لوله هــا کــه از ماه هــا قبــل در 
شــرکت فوالد مبارکــه آغاز شــده، بــرای شــرکت فــوالد مبارکــه از اهمیت بســیار 
باالیی برخــوردار اســت.وی گفت: بازرســی دقیــق و کنتــرل کیفی مراحــل تولید 
تختــال ازجملــه انــدازه گیــری ابعــاد دقیــق طــول وعــرض و ضخامــت مطابــق 

بــا درخواســت مشــتری، رفــع عیــب برحســب نــوع آن ، برطــرف شــدن کامــل 
عیــب و تطابــق بــا دســتورالعمل های کنتــرل کیفــی از جملــه عوامــل دســتیابی 

بــه موفقیــت در افزایــش 90 درصــد کیفیــت تولیــد تختــال اســت.
ــوالد  ــرکت ف ــداوم ش ــری م ــه گ ــازی و ریخت ــی فوالدس ــرل کیف ــس کنت ریی
مبارکــه اصفهــان بــا تاکیــد بــر این کــه تولیــد فــوالد خــام موردنیــاز تولیــد ورق 
ــژه ای  ــت وی ــه از اهمی ــوالد مبارک ــرای ف ــرش ب ــت و گازت ــال نف و لوله هــای انتق
ــه  ــان کــه اشــاره شــد، طــرح احــداث خــط لول برخــوردار اســت، گفــت: همچن
ــت و  ــت و مدیری ــی اس ــی مل ــک طرح ــه جاس ــوره ب ــام گ ــت خ ــال نف انتق
ــه  ــی ســهیم اند، ب ــرح مل ــن ط ــه در اجــرای ای ــه از این ک ــوالد مبارک ــان ف کارکن
خــود می بالند.شــرکت فــوالد مبارکــه بــا تولیــد بیــش از نیمــی از فــوالد کشــور 
ــت  ــوالد در کشــور  محســوب مــی شــود و ظرفی ــده ف ــد کنن ــن تولی ــزرگ تری ب
اســمی تولیــد ســاالنه تختــال در ایــن شــرکت بــزرگ فــوالدی هفــت میلیــون 

ــت. ــن اس و 200 هزارت

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان خبر داد:

 اجرای عملیات بهسازی و آسفالت محور 

»کهریز لطفی« از توابع شهرستان تیران و کرون  

مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان اصفهــان از افتتــاح 6 کیلومتــر از محــور 
کهریــز لطفــی تــا پایــان خردادمــاه ســال جــاری خبرداد.شهرســتان 
ــان  ــاری، اصفه ــال و بختی ــتان چهارمح ــه اس ــن س ــی بی ــل ارتباط ــران، پ تی
و خوزســتان اســت، حــدود 100 کیلومتــر از محورهــای مواصالتــی اصلــی 
ــرار گرفتــن  ــه ق ــا توجــه ب ــن شهرســتان واقــع شــده و ب کشــور در محــدوده ای
شهرســتان تیــران در شــاهراه مواصالتــی غــرب اســتان و تــردد بیــن اســتان ها، 
ــژه ای ــگاه وی ــتان ن ــن شهرس ــای ای ــازی راه ه ــداث و بهس ــازی، اح ــن س  ایم

 را می طلبد.
ــز  ــور کهری ــرد: مح ــار ک ــروژه اظه ــن پ ــح ای ــرآن، در توضی ــاری ق ــا ق   علیرض
لطفــی بــه طــول 13.5 کیلومتــر، حدفاصل محــور تیــران –ســامان به روســتای 
حــاج الــوان اســت کــه عــالوه بــر ایجــاد دسترســی روســتای کهریــز لطفــی بــه 
شهرســتان تیــران، راه ارتباطــی نزدیکــی بیــن شهرســتان های تیــران و لنجــان 

ایجــاد می کنــد.
  وی بــا بیــان اینکــه در ایــن پــروژه تعــداد 15 دهانــه آب رو بــا طول متوســط 15 
متــر احــداث شــده اســت گفــت: طــی ســالیان گذشــته الیــه زیراســاس ایــن 
ــر در  ــول 6 کیلومت ــه ط ــات اســاس و آســفالت آن ب محــور اجــرا شــده و عملی

حــال اجراســت.  

مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان اصفهــان ادامــه داد: ایــن پــروژه دارای 
ــه  ــر، ب ــه قی ــدور حوال ــورت ص ــت و در ص ــدی اس ــی 70 درص ــرفت فیزیک پیش
ــد.    ــان می رس ــه پای ــاه ب ــر خردادم ــا اواخ ــی آن ت ــات اجرای ــدا عملی ــف خ لط
وی افــزود: مبلــغ قــرارداد ایــن پــروژه بــا احتســاب مبالــغ تعدیــل و 25 درصــد 
مــازاد قــرارداد حــدود 20 میلیارد ریــال اســت و بــرای اتمــام 7.5 کیلومتــر باقی 

ــاز اســت.   ــار نی ــال اعتب ــارد ری ــن محــور، 40 میلی ــده ای مان
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