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شمالشرقاصفهان
در اولویت احداثرینگچهارم
مدیرعامــل ســازمان عمــران شــهرداری
اصفهــان از آغــاز عملیــات اجرایــی تقاطــع
غیرهمسطح شهید اردستانی ،تقاطع غیر همسطح
کارخانه قند و ایســتگاه متروی زینبیه تا شهریور ماه
سال جاری خبر داد.
سعید کورنگ بهشتی با اعالم این خبر گفت :اجرای
بخشهایــی از رینگ چهــارم ب ه خصوص در شــمال
شــرقی شــهر کــه خودروهــای ســنگین در آن تــردد
میکنند و جایگزینــی ندارنــد در اولویت قــرار دارد؛ از
ایــن رو احــداث تقاطعهــای غیر همســطح کارخانه
قند و شهید اردستانی در دستور کار قرار گرفته است.
وی ادا مــه داد :مقدمــات آغــاز احــداث تقاطــع
غیرهمســطح شــهید اردســتانی با بــرآورد هزینه ۲۵
میلیــارد تومــان از ســوی معاونــت عمــران در حــال
انجام است.
مدیرعامــل ســازمان عمــران شــهرداری اصفهــان از
آغاز عملیات اجرایــی تقاطع غیرهســمطح کارخانه
قند با هزینه  ۶۰میلیارد تومان ســخن بــه میان آورد
و تصریــح کــرد :ایــن پــروژه بعــد از توافقــات نهایی با
بنیاد مستضعفان به عنوان مالک کارخانه قند اجرا
خواهد شد.
وی اضافه کرد :معماری تقاطع شــهید اردســتانی و
تقاطع کارخانه قند به صورت منحصر به فرد طراحی
شــده و هر دو این تقاطع ها در مسیر حلقه حفاظتی
شهر قرار دارد.
بهشــتی با بیان اینکه احداث ایســتگاه شــاهد مترو
واقع در چهــار راه بنایی زینبیه با هزینــه  ۳۶میلیارد
تومــان بعــد از مراحــل نهایــی آزادســازی نیمــه اول
سال جاری آغاز میشــود ،افزود :خط دو مترو دارای
 ۲۴ایستگاه اســت که دســتور اجرای  ۱۶ایستگاه آن
صادر شــده و هشــت ایســتگاه باقی مانــده آن نیز به
خمینیشهر منتهی میشود.
رینگ حفاظتی یــا رینــگ چهــارم  ۷۸کیلومتر طول
دارد و احداث آن از شــمال و شمال شــرقی اصفهان
آغاز می شــود .این حلقــه حفاظتــی دارای  ۳۹پروژه
بزرگ اســت و بــرای حفاظــت از حریــم شــهر و اراضی
کشــاورزی و جلوگیــری از توســعه نامــوزون شــهر
احداث می شــود .وی گفت :رینگ چهــارم ترافیکی
از ۱۱منطقه شــهر اصفهان عبــور می کنــد؛ این طرح
از کارخانــه قند شــروع و پس از گــذر از بزرگراه شــهید
اردستانی  ،خیابان آیت اهلل غفاری در زینبیه و بزرگراه
بعثــت و معلــم بــه میــدان اســتقالل وارد می شــود و
در خیابان لوله آب خمینی شــهر و با عبــور از خیابان
آتشــگاه وارد شــهر درچه می گردد؛ در ایــن محدوده
با گذر از سه پل از روی رودخانه و عبور از اتوبان ذوب
آهن وارد شهر ابریشــم شــده و پس از آن از جنوب به
سپاهان شــهر بر روی مســیر کنار گذر شرق اصفهان
قرار گرفته و با تعریض این مسیر کمربندی ،مجدد به
کارخانه قند متصل می شود.

شهردار اصفهان در حاشیه اجالس شبکه شهرهای خالق یونسکو در لهستان با شهردار کرا کوف دیدار و گفت وگو کرد

تعمیق مناسبات اصفهان  -کرا کوف
دوازدهمیــن اجــاس شــبکه شــهرهای خــاق
یونســکو صبح ســه شــنبه بــا حضــور شــهرداران
مختلــف کالنشــهرهای حاضر در شــبکه شــهرهای خالق
جهانافتتاحشد.
هیئــت ایرانــی هــم بــه صــورت فعــال در برنامــه هــای این
نشستحضور داردودر حاشیهبرنامههابهتبادلمباحث
مختلــف مدیریــت شــهری بــا همتایــان خــود در جهــان
می پردازد .در همین راســتا پس از آیین افتتاحیه دیداری
میان شهرداران اصفهان و کرا کوف صورت گرفت .هیئت
مدیریت شهری اصفهان به ریاست دکتر نوروزی صبح سه
شنبه و پس از آیین گشــایش دوازدهمین اجالس جهانی
شبکهشهرهایخالقیونسکوباحضور در عمارتتاریخی
شهرداری کرا کوف ،با پروفسور ماچروفســکی دیدار کاری
داشــت .در این دیــدار ،نوروزی بــا برشــمردن ویژگیهای
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مشــترک میان اصفهــان و کرا کوف خاطر نشــان ســاخت:
مــردم اصفهــان در خالل جنــگ جهانــی دوم با آغــوش باز
از مهاجران لهســتانی میزبانی کردند و خاطرات مشــترکی
میــان ایــن دو ملت رقــم خــورده اســت .شــهردار اصفهان
افزود:ایندوشهردر یکدورههمزمانپایتخت کشور خود
بودند ،از این رو ظرفیت مناسبات جهانی را در خود جای
داده و پس از آنکه تهران و ورشــو پایتخت ایران و لهســتان
شدند ،از هر دو شهر به عنوان پایتخت فرهنگی کشورشان
یاد میشــود که این امر نشــان از عمق مناسبات فرهنگی
و هنری و وجود طبقــه خالق در آنهــا دارد .نــوروزی افزود:
وجود نویسندگان و ادبا در هر دو شهر اصفهان و کرا کوف و
وجود مکاتب ادبی و هنری را باید فرصت قلمداد کرد .وی
بیان کرد :حلقه ای از اصحاب فرهنــگ و ادب اصفهان در
کافه بولونیا واقع در چهارباغ عباسی گرد هم می آمدند که

نشان دهنده عمق روابط حسنه میان جریان های فکری
اصفهان با لهستانی هاســت .شــهردار اصفهان وجود آثار
تاریخی و میراث ناملموس در این دو شــهر را برای توســعه
جهانگردی و گردشــگری ارزشــمند دانســت و ادامــه داد:
وجود این دو شــهر در شــبکه شــهرهای خالق یونسکو نیز
موید این ادعاســت .نوروزی با بیــان اینکه پیش از تنظیم
توافقنامــه خواهرخواندگــی میــان دو شــهر بایــد اقدامات
مشترکیبراینشاندادنحسننیتطرفینانجامشود،
به بیــان چنــد پیشــنهاد عملیاتــی و مشــخص پرداخت و
افزود :تبادل نمایشــگاه های تجاری و اقتصادی که البته
میتواند بر پایــه توســعه و حمایــت از صنایع خالق باشــد
می تواند گام نخســت ایــن همکاری هــا قرار گیــرد .وی در
ادامه به اهمیت برخی رویدادهای جهانی نظیر جشنواره
بین المللــی فیلمهــای کــودکان و نوجوانــان اصفهان که

توســط یونســکو در زمــره بهترین ســطوح جشــنواره های
ســینمایی قرار دارد ،پرداخت و گفــت :برپایی هفته های
فرهنگی متقابل میان دو شــهر بــا هدف تقویت و توســعه
جایگاه اقتصاد فرهنگ و هنر را پیشــنهاد می دهم چرا که
اصفهان در این زمینه ظرفیتهــای خوبی دارد که نمونه
مرتبط و اخیر آن برپایی نمایشــگاه عکــس یادبود هفتاد و
پنجمین سال ورود لهستانی ها به ایران در موزه هنرهای
معاصر اصفهان بود .شهردار اصفهان همچنین پیشنهاد
خلق و نصب نماد یادبود این دو شهر را مطرح کرد و افزود:
انجام چنین اقدامات و برنامه ریزی برای اجرای مطلوب
آنهــا زمینــه الزم را برای عقــد توافــق خواهرخواندگی میان
اصفهــان و کرا کوف فراهــم می ســازد .در پایان نــوروزی به
طــور رســمی از پرفســور ماچروفســکی ،شــهردار کرا کــوف
برای شــرکت در مراســم روز نکوداشــت اصفهان در آذر ماه

دعوت کرد .شهردار کرا کوف نیز در این دیدار با استقبال از
هیئت مدیریت شهری اصفهان ،فرصت پیش آمده برای
گفت و گو و تبادل نظر را سبب خرســندی دانست و تا کید
کرد :روابط اصفهان  ،کرا کف باید جدی تر از گذشته دنبال
شود.ماچروفسکی بر پایدار شدن روابط دو شهر تا کید کرد
و با بیان اینکه تا کنون نتوانسته ایم به صورت پایدار روابط
مختلف شهری با اصفهان را ادامه دهیم ،خواستار ایجاد
زمینههاییبرای گسترشروابطوپایداریآنشد.شهردار
کرا کوف پیشنهادات هیئت ایرانی را منطبق با برنامه های
شــهرداری کرا کوف دانســت و بــرای ادامه همــکاری ها در
آینــده نزدیــک ابراز خرســندی کــرد؛ وی همچنیــن تا کید
داشت کهپساز بهنتیجهرسیدنمذا کراتفعلیاصفهان
و کرا کوف مــی توانند به عنوان دو شــهر خواهــر خوانده به
تبادالت خود بپردازند.
در

شهر

3186
شماره3220
چهاردهم،شماره
سالچهاردهم،
سال
شنبه
چهارشنبه
1397
اردیبهشت
1397
 238خرداد

تخت فوالد
در ماه مبارک رمضان

اصفهاندر جمعخالقان جهان

مدیر مجموعه تاریخی ،فرهنگی و مذهبی
تخت فوالد اصفهان از اجرای  ۹برنامه ویژه
ماه مبارک رمضان در این مجموعه ارزشــمند خبر
داد و گفت :در دیگر ایام ســال نیز ویژه برنامه های
متعددی برای معرفی ظرفیتها و پتانســیلهای
پنهان گردشگری تخت فوالد برگزار میشود.
ســید علــی معــرک نــژاد اظهــار کــرد :ویــژه برنامــه
«روایــت خوانی» نیــز اویــل هفتــه در گالــری فدک
تکیــه میرفندرســکی بــا همــکاری مرکــز ادبــی
قلمستان ساعت  ۱۸با حضور «استاد دانشگر» اجرا
شد.
وی یــادآور شــد :از روز پنجــم تــا یازدهــم خــرداد
مــاه ســال جــاری بــه مناســب مــاه مبــارک رمضان
پانزدهمیــن نمایشــگاه بینالمللــی قــرآن و عتــرت
در محل پــل تاریخی شهرســتان برگــزار و مجموعه
تخــت فــوالد نیــز در ایــن نمایشــگاه بــه معرفــی
مشــاهیر و فعــاالن حــوزه علــوم قرآنــی از جملــه
افرادی کــه در زمینه قرائــت ،تفســیر و کتابت قرآن
فعــال بــوده و مدفــون در این آرامســتان هســتند،
پرداخت.
معرک نــژاد تصریح کــرد :در برنامــه لیالی قــدر ویژه
برنامــه فرهنگــی هنــری «شــبیه خوانــی در ســوگ
حضرت علــی(ع)» بــا همــکاری تــاالر هنــر در تخت
فوالد برگزار شد.
مدیر مجموعه تاریخــی ،فرهنگــی و مذهبی تخت
فــوالد اصفهــان از برگــزاری ســه شــب تعزیــه ســیار
طی ســه شــب لیالی قدر در تخــت فوالد خبــر داد و
اظهارکــرد :در لیالی قــدر همچنین مراســم معنوی
ویــژه ای توســط گروههــا و نهادهــای خودجــوش
مردمی در پنج تکیه تخت فوالد برگزار شد.

دوازدهمين نشست سالیانه شبکه شهرهای خالق یونسکو در لهستان با حضور هیئتی بلندپایه از شهرداری اصفهان شروع شد
شهردار اصفهان حضور اینشهر در دوازدهمیناجالس
بینالمللی شهرهای خالق جهان را كه همزمان با هفته
صنایع دســتی بود فرصتی برای توســعه همکاریهای
بینالمللــی و انتقــال تجربیــات شــهرهای عضو شــبکه
شهرهای خالق در زمینه صنایع دستی ،هنرهای عامه
و هنرهای ســنتی و بهــره گیــری از خالقیــت و نــوآوری با
رویکردهــای بین رشــتهای دانســت.قدرت اله نــوروزی
با اشــاره به اینكه شــهرداری اصفهان از یک ســو با ایجاد
اقتصاد کارآفرینی به دنبال توســعه کارآفرینی به ویژه در
خصــوص صنایع خالق اســت و از ســوی دیگر بــه دنبال
بازاریابی شهری برای جذب هر چه بیشتر گردشگر است
تا كید كرد:مجموعهاینتالشهامیتواندصنایعخالق
رادر شهراصفهانتوسعهدهد.
وی همچنین در نشســتی كه شامگاه یكشــنیه با سفیر
ایران در لهســتان داشت با اشــاره به پویایی دیپلماسی
شهریاصفهاندر ماههایاخیر از آمادگیاصفهانبرای
تبادل نمایشــگاههای اقتصادی و برگــزاری رویدادهای
دوجانبــه فرهنگــی و هنــری خبــر داد .در ایــن دیــدار كه
مقــدری عضــو هیئــت رئیســه شــورای شــهر و قورچانــی
مدیر خالقیت و فناوریهای نوین شهرداری نیز حضور
داشــتند ،ضمــن بررســی را ههــای تقویــت مناســبات و
همکاریهای شهرداری با طرفهای لهستانی ،دستور
کارهایمشخصیبرایپیشبرداهدافسفرجمعبندی

بعدازظهـر روز گذشـته نشسـت سـالیانه شـهرهای خلاق یونسـکو بـا حضـور  ۸۰شـهردار از کشـورهای
مختلـف و از جملـه شـهردار اصفهـان به صورت رسـمی در شـهر کراکوف لهسـتان برگزار شـد .اصفهان از
سـال  2014در شـبکه شـهرهای خلاق پذیرفتـه شـده بـود امـا تـا کنـون هیـچ نماینـدهای از مدیریـت شـهری در این
اجلاس حضـور پیـدا نکـرده بـود .بـا توجه بـه اینكـه عملکرد شـهرهای عضو پـس از هـر دوره چهـار سـاله ارزیابی
میشـود ،با فعال شـدن دیپلماسـی شـهری در دوره جدید ،هیئت سـه نفره ای از مدیریت شـهری اصفهان در این
اجلاس حضـور یافـت تـا از منافع شـهر در عرصـه بینالمللی دفاع کـرده و حضـور اصفهان در این شـبکه را تثبیت
کنـد .شـهردار اصفهـان شـرکت در ایـن اجالس را فرصتی مغتنم برای توسـعه بازاریابی شـهری در شـبکه شـهرهای
خالق خواند و ابراز امیدواری کرد این حضور برای صنایع دستی شهر و فعاالن این عرصه ثمربخش باشد.
شد.مهمانپرست،سفیرایراننیزازاشتیاقلهستانیهابرای
حضور در برنام ههــای فرهنگی و اجتماعی ایران در ورشــو و
کرا کف سخن گفت و اظهار کرد :زمینههای عقد قراردادها و
تنظیمپروژههایمشترکآموزشیوفرهنگیمناسباست.
تثبیتجایگاهاصفهاندر شبكهشهرهایخالق
مهدی مقــدری ،عضو هیئت رئیســه و ســخنگوی شــورای
شــهر اصفهان نیز كه در این نشســت حضور دارد تا کید كرد
نباید با بی تفاوتی و کم کاری ،نگاه مثبت جهانی یونســکو
به فرهنگ و آیینهای ایران را خدش ـهدار کرد .وی با اشاره
بهاینكهاصفهانمتعهدشدهبوددر جایگاهیکشهرخالق
صنایع دســتی و هنرهــای عامــه از طریــق توســعه ظرفیت
کارآفرینان خالق ،با پشــتیبانی مالــی و آموزش
هنرمندان و
ِ
در مدیریت و بازاریابی ،تشویق زنان به تولید صنایع دستی

و هنرهای عامــه از طریق برنامه تولید انبــوه و تبدیل آنها به
تولیدکنندگان ،بــرای ادامه دانش و تحــرک اقتصاد محلی،
ترسیمچشماندازوضعیتصنایعدستیوهنرعامهازلحاظ
آموزش،اشتغالو کارآفرینیودرنهایتتوسعههمکاریهای
بینالمللی و تبادل تجربه با دیگر شــهرهای خالق از طریق
پروژههای مشــترک در راســتای برنامههای نوآورانه صنایع
دستی و برجسته ســازی نوآوری بر مبنای رویکردهای بین
رشــتهای بر ارزشهای شهری خود بیفزاید گفت :تمام این
رویکردها و اقدامات اصفهان و دیگر شبکه شهرهای خالق
رصدشدهونتیجهارزیابیهایدورهایهرشهر،ادامهمسیر
را روشن میسازد .وی با بیان این مطلب كه از ایران تنها دو
شــهر اصفهان (در حــوزه صنایع دســتی و هنرهــای عامه) و
رشت(در حوزهغذاوخورا ک)عضواینشبکههستند گفت:
شبکهشهرهایخالق،همکار ممتاز یونسکواستونهتنها

شهر

سکوییبرایتاملبرنقشخالقیتبهمثابهاهرمیبرای
پیشرفت پایدار محسوب می شــود ،بلکه محل پرورش
فعالیتونوآوریاستواز طریقآنهمهذینفعانشهر
اعمازنهادهایدولتی،نهادهایعمومیمانندشهرداری
و بخــش خصوصــی توانمنــد و تســهیلگر ،هنرمنــدان و
اصناف مرتبط با ایــن حوزه زیــر چتری واحد به توســعه
و گســترش خالقانه پژوهش ،تولید ،بازاریابــی و پرورش
نسلآیندهاینهنرهادر کنار یکدیگرمیپردازند.شبکه
شهرهای خالق یونسکو در سال  ۲۰۰۴به منظور تقویت
تعامالت بینالمللی بین شــهرها تشــکیل شــده است و
در حال حاضر ۱۸۰شهر دنیا و از جمله اصفهان عضو این
شبکههستند.
برنامههایمدیریتشهریاصفهاندر اجالس
برنامــه هــای مدیریــت شــهری اصفهــان در اجــاس
داوزدهم شهرهای خالق كه از روز گذشته شروع و تا۲۵
خرداد در شــهرهای کرا کوف و کاتوییس لهستان برگزار
می شــود شــامل دیــدار بــا شــهردار كرا كــوف ،شــركت در
نشسترسمیسالیانهشهرهایخالقیونسکوباحضور
 ۸۰شــهردار از کشــورهای مختلــف و ســخنرانی شــهردار
اصفهان با موضوع خالقیت در توسعه پایدار شهری بود.
روز پنجشــنبه نیز اجالس به کار خود پایان مــی دهد ،در
اینروز شهردار اصفهانباسفیر ویندیدار خواهد کرد.

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول شرکت تعاونی مصرف کارمندان شهرداری اصفهان راس ساعت 17روز پنجشنبه مورخ 97/4/14در محل فروشگاه شرکت تعانونی واقع در فلکه
احمد آباد تشــکیل می گردد ،لذا از کلیه اعضاء دعوت می شود با در دســت داشتن دفترچه عضویت و کارت شناســایی در محل مذکور حضور به هم رســانند و یا وکالی خود را کتبا با در اختیار
گذاشتن دفترچه عضویت به وکیل معرفی نمایند .تذکر مهم :مطابق ماده  19آیین نامه ی نحوه تشکیل مجامع عمومی هریک از اعضاء می تواند حدا کثر سه رای با وکالت و هر شخص غیر عضو
تنها یک رای خواهد داشت .اعضاء متقاضی نمایندگی می بایست به همراه نماینده خود در محل تعاونی حاضر تا پس از احراز هویت و تایید وکالت نسبت به ممهور نمودن وکالت نامه اقدام
گردد .به وکالت نامه های فاقد مهر تعاونی ترتیب اثر داده نخواهد شد.
-5تصویب آخرین تغییرات اعضاء و سرمایه شرکت
دستور جلسه:
-6بررسی عملکرد و تصویب پاداش و حق الزحمه هیات مدیره و بازرسان
-1گزارش هیات مدیره و بازرسان
-7تعیین خط مشی آینده شرکت
-2گزارش عملیات ساختمان جدید تعاونی
-8انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل
-3طرح و تصویب صورت های مالی سال 1396شرکت و نحوه تقسیم سود و تصویب بودجه سال جاری
 -9هرگونه تصمیمی که در حدود اختیارات مجمع مذکور می باشد.
-4افزایش سهام اعضاء
از کلیهداوطلبان کاندیداتوریبازرسیدعوتمیشوداز تاریخ 97/3/23تاپایانوقتاداریروز  97/3/31شخصاباهمراهداشتن کپیمدرکتحصیلی ،کپیحکمیاقرارداد ،کپیشناسنامه،
وکارت ملی به دفتر تعاونی مصرف کارمندان واقع در میدان احمد آباد ابتدای ولیعصر مراجعه و ثبت نام نمایند.

آگهیمناقصهعمومی

هیات مدیره شرکت تعاونی کارمندان شهرداری اصفهان

شــهرداری گلپایگان در نظر دارد طرح بازآفرینی حمام بهشــت (مال اسداله) شامل ساخت

آگهی مزایده امالک (نوبت اول)

بازارچه هنر و رستوران سنتی را از طریق مناقصه به متقاضی واجد شرایط وا گذار نماید.
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر می توانند به سایت شهرداری به نشانی www.Golpayegancity.ir
یا به سرپرست اداره مالی و ذیحسابی شهرداری گلپایگان مراجعه نمایند.
آخرین مهلت تحویل پیشنهادات 1397/4/9می باشد .

محمد امین جمالی  -شهردار گلپایگان

آگهیمناقصهعمومی

شهرداری گلپایگان در نظر دارد طراحی ،بهســازی و مرمت حمام رباط آحسین را از طریق
مناقصه به متقاضی واجد شرایط وا گذار نماید.
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر می توانند به سایت شهرداری به نشانی www.Golpayegancity.ir
یا به سرپرست اداره مالی و ذیحسابی شهرداری گلپایگان مراجعه نمایند.
آخرین مهلت تحویل پیشنهادات 1397/4/9می باشد .

محمد امین جمالی  -شهردار گلپایگان

آگهی مزایده عمومی (نوبت دوم)

شــهرداری گلپایگان در نظر دارد محوطه چمن مصنوعی واقع در پارک جنگلی را از طریق
مزایده به صورت اجاره برای مدت سه سال به متقاضی واجد شرایط وا گذار نماید.
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر می توانند به سایت شهرداری به نشانی www.Golpayegancity.ir
یا به سرپرست اداره مالی و ذیحسابی شهرداری گلپایگان مراجعه نمایند.
آخرین مهلت تحویل پیشنهادات 1397/4/9می باشد.

محمد امین جمالی  -شهردار گلپایگان

سازمان خدمات موتوری شهرداری اصفهان در نظر دارد با توجه به مجوز هیات مدیره محترم سازمان
امالک مشروحه ذیل را بصورت نقدی و شرایطی از طریق مزایده عمومی به فروش برساند
لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 34456060
و  09134098133تمــاس حاصــل نماینــد و یــا از وب ســایت ایــن ســازمان بــه نشــانی اینترنتــی
 www.isfahan.ir/khadamatmotoriبازدید بعمل آورند.
ردیف

شرح امال ک

آدرس

متراژ
(مترمربع)

قیمت نقدی (ریال)

بصورت نقد و اقساط
 6ماهه (ریال)

1

آپارتمان

خیابان بزرگمهر کوچه حمزه پال ک 10

128.28

4/383/280/000

4/777/775/200

2

آپارتمان

خیابان کاوه روبروی ترمینال بابلدشت کوچه
ستونی مجتمع شاهین

110.92

3/327/600/000

3/627/084/000

3

آپارتمان

خیابان غرضی جنب بازار روز کوثر مجتمع زیتون واحد 11

107

2/568/000/000

2/799/120/000

4

آپارتمان

خیابان غرضی جنب بازار روز کوثر مجتمع زیتون واحد 15

98

2/254/000/000

2/456/860/000

5

آپارتمان

خیابان غرضی جنب بازار روز کوثر مجتمع زیتون واحد 13

96

2/160/000/000

2/354/400/000

6

آپارتمان

خیابان غرضی جنب بازار روز کوثر مجتمع زیتون واحد 14

88

1/980/000/000

2/158/200/000

7

زمین مسکونی

خیابان ارغوانیه کوی حجت قطعه زمین شماره 16

290.46

2/294/634/000

2/501/151/060

8

زمین مسکونی

خیابان ارغوانیه کوی قضاوی قطعه زمین شماره 8

252.98

2/251/522/000

2/454/158/980

9

زمین مسکونی

خیابان ارغوانیه کوی قضاوی قطعه زمین شماره 7

251.16

2/235/324/000

2/436/503/160

10

زمین مسکونی

خیابان ارغوانیه کوی قضاوی قطعه زمین شماره 6

249.34

2/219/126/000

2/418/847/340

11

زمین مسکونی

خیابان امام خمینی خیابان طالقانی خیابان فرگاز

206.60

1/198/280/000

1/306/125/200

سازمان خدمات موتوری شهرداری اصفهان

