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برخورد با گرانی های جسته و گریخته نان در سطح شهر با اولتیماتوم های جدی ادامه دارد؛

نان به نرخ روز ، ممنوع !
3

صفحه 7 صفحه 8

  مناقشه خاکستری 
  سرپرست معاونت پایش و نظارت اداره کل محیط زیست استان اصفهان می گوید آب های خاکستری در اصفهان استاندارد است؛  

5

 رییس شورای شهر:

نتایج پژوهش سیاهه آلودگی 
هوای اصفهان اعالم شود

رییس شورای اسالمی شهر اصفهان در صد 
و چهارمین جلســه علنی شــورای اسالمی 
شهر  با بیان اینکه امروز دهمین روز متوالی 
آالینده بودن هوای اصفهان است، اظهار کرد: 
این شــرایط اختالل زیادی را در شهر ایجاد 
کرده است و باید هر چه زودتر مدیریت شود. 
علیرضا نصر اصفهانی ادامــه داد: پژوهش 
تعییــن ســیاهه آلودگی هــوای اصفهان با 
همکاری شهرداری، دانشگاه های اصفهان و 
صنعتی اصفهان انجام شد و قرار بود نتایج آن 
تا شهریور ماه اعالم شود و این در حالی است 
که هنوز این نتایج اعالم نشده و باید هر چه 

زودتر مورد توجه قرار گیرد.
 رییس شــورای اســالمی شــهر اصفهان با 
بیان اینکه تا زمانی که ســهم کارخانجات و 
صنایع، حمل و نقــل و ... در تولید آالینده ها 
مشــخص نشــود، نمی توان اظهار نظر کرد، 
افزود: طــرح جامع کاهــش آلودگی هوای 
اصفهان باید بیش از گذشــته مــورد توجه 
باشد، همچنین اجرای محدوده دقیق زوج 
و فرد باید بیش از گذشــته رعایت شود.وی 
با بیان اینکه شــهروندان نیز باید در راستای 
کاهش آالینده های زیست محیطی وظیفه 
خود را انجام دهند، ادامــه داد: البته باید با 
شهروندان با صداقت رفتار کنیم  تا همکاری 
خوبی را شاهد باشیم.نصر اصفهانی با بیان 
اینکه بسیاری از بیماری های موجود در شهر 
اصفهان به دلیل آلودگی هواست، اضافه کرد: 
باید واقعیت را به شهروندان بگوییم تا خود 
مراقبتی را در شرایط افزایش آالینده ها مورد 

توجه قرار دهند.

انتصاب معاون جدید 
حمل و نقل و ترافیک 

شهرداری اصفهان
سپام، خاموشی های مشترکین شهر 
اصفهان را نقطه به نقطه اعالم می کند

برای اولین بار در کشور اعالم خاموشی ها 
هوشمندانه شد؛

آمار مبتالیان ایدز در اصفهان اعالم شد؛

حدود 750 نفر

 هنرمندانه ترین خانه اصفهان
 به بوتیک هتل تبدیل می شود
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هـوای پـاکم 

وست... هـوای پـاکم آرز

وست... آرز

*رضــا عباســی، اســتاد بنــام خطاطی و 
مینیاتور و  مهم تریــن هنرمند مکتب اصفهان 
اســت. از آثــار باقی مانــده از وی می توان 
به طراحی کاشــی های ســقف و زیــر گنبد 
عظیم مسجد شــاه اصفهان اشــاره کرد. *

#   هوای پــاک     #   اصفهان پاک

یم   # هوا_ را_ پــاک_ نگهدار

سازمان آگهی های روزنامه زاینده رود

031_36284167_8



دوشنبه 11 آذر 1398 / 5 ربیع الثانی 1441 / 2 دسامبر 2019/ شماره 2852

عمران خان از پایان مشکالت اقتصادی در پاکستان خبر داد
نخست وزیر پاکستان از پایان مشکالت اقتصادی کشــور خبر داده و تاکید کرد: پاکستان ظرف 6 ماه 
آتی روند صعودی اقتصاد خود را آغاز خواهد کرد. »عمران خان« تصریح کرد: در تمام این مدت دولت با 

مافیای موجود در بازار مبارزه کرده و عاقبت 
توانست مفسدین مالی و اقتصادی کشور 
را شکست دهد. نخســت وزیر پاکستان 
افزود: ما از زمان روی کار آمدن با مشکالت 
اقتصادی مواجه بودیم که ارثیه دولت های 
سابق بود ولی صبر و تحمل مردم پاکستان 
باعث شد که این مشکالت به پایان برسند. 
عمران خان گفت: رییس بانک جهانی نیز 
از اقتصاد رو به رشد پاکستان تعریف کرده 
و آن را الگوی خوبی برای کشورهای در حال 

توسعه معرفی کرده است. وی با اشاره با خروج نواز شریف از کشور گفت: ما تنها در یک حرکت انسان 
دوستانه و برای درمان یک فرد بیمار به او اجازه خروج از کشور را دادیم.

پکن برای توافق تجاری با آمریکا شرط گذاشت
رسانه رسمی چین می گوید این کشور تنها به شــرطی حاضر به اجرای مرحله نخست توافق تجاری با 
آمریکاست که طرف مقابل همه تعرفه های گمرکی علیه پکن را بردارد. روزنامه گلوبال تایمز چین به نقل از 
منابع آگاه، پیش شرط اجرای فاز نخست توافق تجاری پکن- واشنگتن را لغو همه تعرفه های تحمیلی 
آمریکا عنوان کرد. این رسانه چینی افزود: ادعای آمریکا مبنی بر لغو تعرفه هایی که اواسط دسامبر عملی 
می شود جایگزین )خواست پکن( به لغو همه تعرفه های موجود نمی شود. گفتنی است؛ در ماه میالدی 
نوامبر، »لئو هی« معاون نخست وزیر چین، »رابرت الیتزیگر« نماینده تجاری آمریکا و »استیو منوچین« 

وزیر خزانه داری این کشور مکالمه ای تلفنی درباره اجرای مرحله نخست توافق تجاری داشتند.

هشدار مداخله جویانه فرانسه به لبنان:

یا »حریری« یا حکومت نظامی
فرانسه به ریاست جمهوری لبنان طی توصیه ای مداخله جویانه، اعالم کرده است اگر »سعد الحریری« 
مجددا نخست وزیر نشود تنها گزینه برای وضعیت لبنان، تشکیل حکومت نظامی است. روزنامه کویتی 
»االنباء« به نقل از منابعی گزارش داد که پاریس به ریاست جمهوری لبنان توصیه کرده است که »سعد 
الحریری« نخست وزیر دولت پیشبرد امور را مامور تشکیل دولت جدید کند، در غیر این صورت، دولت 
نظامی تنها گزینه ممکن خواهد بود؛ چرا که دیگر وضعیت لبنان قابل تحمل نیست. االنباء خاطرنشان 
کرد، ایاالت متحده عناوینی اصلی را برای وضعیت لبنان تحمیل و پاریس را مامور بررسی های دقیق در 

این باره کرده است.

فدریکا موگرینی با اتحادیه اروپا خداحافظی کرد
فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجه و امور امنیتی اتحادیه اروپا پس از پایان دوره فعالیتش با 
این اتحادیه خداحافظی کرد. خانم موگرینی در توییتی نوشت: »دوره خدمت من پس از پنج سال 
فشرده به پایان می رسد. از همه کسانی که در تبدیل اتحادیه اروپا به شریکی قابل اعتماد، ستون چند 
جانبه گرایی و مدافع سرسخت حقوق بشر تالش کردند، متشکرم.« موگرینی در تاریخ یک نوامبر 
۲۰۱۴ در رأس سیاست خارجه و امور امنیتی اتحادیه اروپا قرار گرفت. وی پیش از برعهده گرفتن 

این سمت، وزیر امور خارجه ایتالیا بود.

با آغاز شدن روند ثبت نام داوطلبان، جبهه بندی جناح ها نمایان تر  شده است؛

پروژه انتخابات کلید خورد

در حالی که »علی الریجانی« به عنوان یکی    علیرضا کریمیان
از شــاخص ترین چهره هــای اصولگرای 
مجلس فعلی اعالم کرد که در انتخابات مجلس ثبت نام نخواهد کرد و 
اصولگرایان هنوز در میانه ائتالف و گروه بندی های مختلف ســرگردان 
هستند، اصالح طلبان اما در گیر و دار آمدن یا نیامدن  متوقف شده اند. 
ثبت نام نامزدهای انتخابات مجلس شــورای اسالمی در حالی دیروز 
کلید خورد که انتظار می رود با توجه به نامشخص بودن چهره مجلس در 
انتخابات آینده همه جناح ها با تمام قوا برای این دوره کاندیداهای خود 
را به صف کنند، ضمن اینکه تعداد چهره های مستقل در این دوره هم کم 
نخواهد بود. بررســی فضای رســانه ای و پیگیری اظهارات نخبگان و 
چهره های سیاسی طی روز های گذشته  حاکی از آن است که در هر دو 
اردوگاه اصالح طلبان و اصولگرایان با وجــود رایزنی ها و تکاپوها، هنوز 
چینش نهایی برای انتخابات پیش رو شــکل نگرفته است. در اردوگاه 
اصالح طلبان هنوز اختالفات بر سر سامانه رای سنجی اصالح طلبان به 
قوت خود باقی است. به نظر می رسد این طیف فعال منتظرند که از سد 
احراز صالحیت عبور کنند تا پس از آن درباره برخی مســائل همچون 
ائتالف و طرح ســرا تصمیم گیری کنند. در ســوی دیگــر و در اردوگاه 
اصولگرایان که دغدغه تعیین صالحیت نیروهای خود را ندارند،  مسئله 
اساسی وحدت و یکپارچه سازی نیروهاست. اصولگرایان که معتقدند 
می توانند از برخی نارضایتی های عمومی ناشــی از شرایط اقتصادی و 

بحث بنزین و... به نفع خودشان در انتخابات استفاده کنند و اقداماتی 
مثل اســتیضاح پیاپی اعضای کابینه را در همین راســتا کلید زده اند، 
نگرانی چندانی بابت رد صالحیت ها ندارند؛ اما مشکل آنها نبود رهبر و 
جریان های متحد در انتخابات خواهد بود. محسن پیرهادی، سخنگوی 
شورای ائتالف نیروهای انقالب اسالمی گفته است که از دوستان جبهه 
پایداری برای حضور در شــورای ائتالف دعوت شده و در عالم سیاست 
طبیعی است که برخی جریان ها سریع تر و برخی دیرتر به جمع ائتالف 
بپیوندند. معتقدم در میان اعضای فعال جبهــه پایداری، برخی افراد 
خوشنام و خوش فکر که مورد قبول اکثریت اضالع ائتالف باشند وجود 
دارد و ما همچنان منتظر جواب دوســتان هستیم. وی در ادامه افزود:  
»بعید می دانم تا زمان انتخابات، ائتالف صورت نگیرد و در کنار ســایر 
نیروهای جریان انقالبی قرار نگیرند«. از سوی دیگر اما برخی از فعاالن 
اصولگرا معتقدند بعید است که سران این دو جریان یعنی رییس دولت 
سابق و رؤسای جبهه پایداری با هم ائتالف کنند؛ اما با توجه به اینکه در 
گفتمان انتخاباتی آنها تعرض نسبت به وضع موجود پررنگ است ممکن 
است در بدنه این دو جریان ائتالف نانوشته، غیررسمی و به دور از چشم 
و خواسته ســران هر دو جریان رخ دهد. اما نکته ای که نباید از نظر دور 
داشت این است که بر اساس نظرســنجی های انجام شده در فضای 
مجازی اگر ائتالف نانوشته ای انجام شود شاهد تقسیم آرایی خواهیم 
بود که به طور قطع در شکست و پیروزی اصولگرایان موثر واقع می شود. 

این موضوعی است که جریان رقیب به آن دامن می زند، در واقع جریان 
رقیب گمانه زنی ها مبنی بر احتمــال همگرایی جبهه پایداری و جریان 
سیاسی که رییس دولت سابق دنبال می کند و اینکه قرار است این دو 
جریان در حوزه های انتخابیه و کالن شهرها لیست واحدی بدهند را به 
عنوان روزنه ای می داند که می تواند از آن مسیر باعث انشقاق و واگرایی 
در جریان اصولگرایی شــود.مطرح بودن این مســائل در فضای کلی 
انتخابات کشور موجب شده تا هشدارها نسبت به برخی بداخالقی ها و 
تندروی ها در جریان انتخابات شــدت بگیرد. رییس ستاد انتخابات 
کشور در هشدار شــدید اللحنی اعالم کرد به جز وزارت کشور و شورای 
نگهبان، هیچ نهادی حق دخالت در انتخابات را ندارد. جمال عرف تاکید 
کرد: نباید کسی برای اخذ رای، چنین وعده هایی بدهد چون انتظار ایجاد 
می کند و حتی این انتظارات می تواند مســائل امنیتی با خود به همراه 
داشــته باشد. تقســیمات کشــوری فعال متوقف می شــود تا چنین 
وعده هایی داده نشود. از االن برخی چنین وعده هایی را می دهند و ما 
هم رفتار آنها را رصد می کنیــم. همچنین نبایــد از مطالبات قومی در 
انتخابات سوءاستفاده شود. اگر کسی بر تحریک مسائل قومی دست 

بگذارد، صالحیتش تایید نخواهد شد. 
هر چند هنوز برای پیش بینی آینده کاندیداها و چینش آنها بسیار زود 
است؛ اما آنچه مشخص است اینکه چهره نمایندگان و کاندیداها در دور 

آینده مجلس متفاوت از سایر دوره ها خواهد بود.

علی الریجانی در آخرین نشســت خــود به عنوان 
رییس مجلــس دهــم در روز مجلس در پاســخ 
به ســوالی مبنی بر این که آیا راه حلــی برای حل 
مناســبات میان ایران و آمریکا وجود دارد و این که 
آیا ایران خواهان رفع تمام تحریم هاســت؟ گفت: 
همواره اراده سیاسی برای حل موضوع وجود داشته 
و افرادی هستند که گفت و گوهایی انجام می دهند؛ 
اما باید بحث فشــار حداکثری را اصــالح کنند. در 
اصل باید آنهــا بفهمند که این روش ها در گذشــته 
جواب نداده اســت. وی، در پاسخ به سوالی درباره 
ارزیابی از اتفاقات عراق گفت: مــن فکر می کنم با 
حضور آیت ا... سیستانی نگرانی برای عراق وجود 
ندارد، ایشــان بر ابعاد موضوع وافق هســتند. آن 
زمان کــه آمریکا داعش را تحریــک می کرد نگران 

بودیم ولی االن فکر می کنیم ایشــان با تدبیر امور 
را به سمت حل آن می برند و اگر کمک بخواهند ما 
در خدمت شان هســتیم. رییس مجلس در ادامه 
نشست خبری خود در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه 
آیا در صورت درخواســت علما ممکن است نظرتان 
درباره کاندیداتوری در انتخابات مجلس تغییر کند؟  
گفت: حقیقت این اســت که در مجلس دهم هم 
نظر من این بود که ورود نکنم، حاال ۱۲ ســال است 
که توفیق نمایندگی مردم قم در مجلس را دارم. آن 
زمان هم بزرگان و آقایان تمــاس گرفتند و نظراتی 
داشتند و به نحوی شــد که من را قانع کنند در دوره 
دهم هم حضور پیدا کنم. این بار هم برخی بزرگان 
نامه نوشتند یا شفاهی صحبت کردند و تالش کردند 
من را قانع کنند؛ اما ۱۲ ســال بــرای حضور در یک 

عرصه کافی است، این یک تصمیم لحظه ای نیست 
و من روی آن فکر کرده ام. رییس مجلس در پاسخ 
به ســوال خبرنگار خبرگزاری فــارس در خصوص 
افزایش قیمت بنزین نیز گفت: من این را توضیح 
دادم که این تصمیم دو وجه داشت ؛یکی مشورتی 
و دیگری تصمیم گیری. به نظــرم آنچه رهبری در 
درس خارج فقه فرمودند، حق بود. این موضوع در 
جلسه سران مطرح شد و اینکه در حواشی چیزهایی 

می گویند بحث دیگری است.

»الریجانی« دیگر به مجلس نمی رود

فرمانده سپاه محمد رسول ا...)ص( گفت: مطالبات معیشتی مردم، مطالبات بر حقی است که کسی آن را انکار نکرده است. »سرتیپ دوم محمدرضا یزدی« 
در ارتباط با اعتراضات اخیر در کشور و در واکنش به اظهارات حسام الدین آشنا، مشاور رییس جمهور مبنی بر اینکه تمام کشته شدگان اغتشاشگر نبوده اند، 
گفت: برخی از افراد ما در جامعه توسط اغتشاشگران از پشــت تیر خورده اند. بنده این را تایید می کنم و برخی هم آشوبگر بوده اند. افرادی که کشته شده اند، 
بررسی و به خانواده های آنها سرکشی می کنیم. همانطور که صف آشوبگران از صف مردم جدا شد، صف کشته شدگانی که قصد تخریب داشتند از کشته شدگان 
دیگر جدا می شوند. وی در پاسخ به این پرسش که هیچ احتمالی در این زمینه وجود ندارد که برخی افراد به اشتباه توسط ماموران امنیتی کشته شده باشند، 
گفت: این مورد در حال بررسی است. در وضعیت کنونی امکان تایید یا تکذیب این موضوع نیست، ولی به دقت در حال بررسی است که افراد به چه دلیل کشته 
شده اند. سرتیپ دوم پاسدار محمد رضا یزدی در پاسخ به این سوال که آیا برای افرادی که به دلیل فقر به خیابان آمده بودند، آن هم با توجه به فضای کشور که 
از اخبار اختالس آقازاده ها مکدر بود، حقی قائل هستید؟ گفت: قائدتا بحث مطالبات معیشتی مردم مطالبات بر حقی است که کسی آن را انکار نکرده است. 

کسانی که وارد عرصه اعتراض شدند، باید صف آنها از دیگران جدا شود. 

ناگفته های مقام ارشد سپاه درباره کشته شدگان حوادث اخیر
عضو فراکسیون امید:

الریجانی، نقش نمایندگان را 
کمرنگ کرد

چهره روز

وز عکس ر

زنگ انتخابات 
نواخته شد

ثبت نام از داوطلبان یازدهمین دوره 
انتخابات مجلس شورای اسالمی 
در وزارت کشــور و فرمانداری های 
همچنیــن  و  کشــور  سراســر 
ســفارتخانه ها، کنســولگری ها یا 
نمایندگی  های سیاسی جمهوری 
اســالمی ایران در خارج از کشور 
۸ صبح روز گذشته با دستور وزیر 
کشــور خطاب به اســتانداران و 

فرمانداران آغاز شد.

رایزنی مشترک ایران و چین درخصوص برجام
نشست مشورتی مشترک ایران و چین درباره برجام، با حضور معاونان وزیران خارجه دو کشور در محل 
وزارت امور خارجه چین در پکن برگزار شد. در این نشست »عباس عراقچی« معاون سیاسی وزیر امور 
خارجه جمهوری اسالمی ایران و »ما جائو 
شی« معاون وزیر امور خارجه جمهوری 
خلق چیــن، آخرین تحــوالت برجام و 
پیرامون آن را مورد بحث و بررســی قرار 
دادند. »ما جائو شــی« معاون وزیر امور 
خارجه جمهوری خلق چین در ابتدای این 
نشست ضمن خیر مقدم به عراقچی اظهار 
امیدواری کرد که دو طرف نشست خوب 
و سازنده ای داشــته باشند. او از ایران به 
عنوان یک شریک استراتژیک و راهبردی 
نام برد و گفت: چین مایل به توسعه و تقویت همکاری ها با ایران در مسائل منطقه ای و بین المللی از 
جمله مسائل مورد عالقه دو طرف مانند برجام با هدف افزایش صلح و امنیت در جهان و منطقه است. 
معاون سیاسی وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران هم در ابتدای این نشست از تهران و پکن به 
عنوان دو شریک استراتژیک نام برد و از اینکه فرصتی برای مشورت با دوستان چینی در مورد مسائل 

مهم منطقه ای و بین المللی فراهم شده است، اظهار خرسندی کرد.

انتقال اطالعات داوطلبان انتخابات به چهار مرجع
سخنگوی وزارت کشور گفت: اطالعات داوطلبان به چهار مرجع اعم از قوه قضاییه، وزارت اطالعات، 
نیروی انتظامی و ثبت احوال منتقل خواهد شــد. سید اسماعیل موســوی گفت: در صورت نهایی 
شــدن ثبت نام هر کدام از داوطلبان، اطالعات آن ها به صورت سیستمی به چهار مرجع اعم از قوه 
قضاییه، وزارت اطالعات، نیروی انتظامی و ثبت احوال منتقل خواهد شد. وی ادامه داد: این چهار 
مرجع ظرف مدت ۵ روز پاسخ خود را به وزارت کشور ارسال خواهند کرد، وزارت کشور نیز پاسخ های 
دریافتی از ۴ مرجــع را به هیئت اجرایی ابــالغ می کند؛ افزون بر این هیئت هــای اجرایی تعیین 
صالحیت داوطلبان را انجام می دهند. سخنگوی ستاد انتخابات اظهار کرد: در کنار فرمانداری های 
مراکز حوزه های انتخابیه، ستاد ثبت نام در وزارت کشور تشکیل شده و داوطلبان با مراجعه به این 
ستاد می توانند ثبت نام خود را انجام دهند. موسوی تصریح کرد: در خارج از کشور هم، طبق قانون، 
وزارت کشور مکلف است تا تمام امکانات و تجهیزات را برای داوطلبانی که در خارج از کشور هستند، 

فراهم کند تا در حوزه انتخابیه ثبت نام خود را انجام دهند. 

سفیر روسیه:

در همکاری با ایران نیازی به اجازه آمریکا نداریم
لوان جاگاریان، سفیر روسیه در ایران، روسیه را کشوری مستقل توصیف و عنوان کرد که این کشور 
برای همکاری با ایران نیازی به اجازه ای از سوی آمریکا و یا هیچ کشور دیگری ندارد. سفیر روسیه که 
با شبکه پرس تی وی گفت وگو کرده، در خصوص خروج یک طرفه آمریکا از معاهده برجام و واکنش 
روســیه در قبال اقدام احتمالی آمریکا و متحدانش برای ارجاع پرونده هسته ای ایران به شورای 
امنیت گفت: روسیه، چین و دیگر کشورهای اروپایی تالش خواهند کرد تا این سناریوی منفی محقق 
نشود. همه دنیا می دانند که این معاهده در خطر است و تنها کشور مسئول این فاجعه، آمریکاست. 
ما اقدام آمریکا در خروج از این توافق بین المللی را محکوم می کنیم. آمریکایی ها در این موضوع، 
قوانین بین المللی آشکار را نقض کردند و ایران مجبور شد تا اقداماتی را در این زمینه انجام دهد چرا 

که راه دیگری پیش روی آن وجود نداشت و نفعی از این توافق عاید ایران نشد. 

کافه سیاست

عضو فراکســیون امیــد با بیــان اینکه رییس 
مجلس در هــر دوره رییس تر شــده اســت، 
گفت: نحوه عملکرد رییــس مجلس منجر به 
فروکاستن نقش نمایندگان شده است. محمود 
صادقی تاکید کرد: در بســیاری از شــوراهای 
عالی و مجامع مثل مجمع تشخیص مصلحت 
نظام، شورای هماهنگی سران قوا، شورای عالی 
انقالب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی، 
که ما به آنها نقد داریــم و می گوییم به موازات 
مجلس ایجاد شده اند، حداقل رییس مجلس 
عضو اســت، در ایــن عضویت به جــای اینکه 
شخص حقوقی عضو شــود، شخص حقیقی 
عضو شده است یعنی رییس مجلس، مجلس 
را در عقبه خودش به این مجامع و شوراها نبرده 
اســت. وقتی می گویند رییس مجلس عضو 
مجمع تشخیص مصلحت نظام است، باید از کل 
مجلس نمایندگی کند. دربقیه شوراها هم همین 
طور است، عوامل مختلفی باعث کاستن اعتبار 
مجلس شده است. نه تنها در بین مردم و سطح 
جامعه، در جلسات غیرعلنی فریاد نمایندگان 
بلند است از اینکه ما هیچ کاره هستیم و اثری 
نداریم. صادقی افزود: این مســئله اختصاص 
به اصالح طلبان ندارد، بســیاری از اصولگرایان 
شــاخص و از نظر ما تند هم این نقد را دارند و 
معتقدند مجلــس عمال از اثرگــذاری در نظام 
کالن کشور حذف شده است. صادقی تصریح 
کرد: دوره قبل این طور بوده است، دوره به دوره 
از اثر گــذاری نهاد قانون گــذاری، مجلس، در 
مجموعه حاکمیت کاسته شده است. به دالیل 
مختلف از جمله شکل گیری نهادهای موازی، 
مثال نهادهای قانون گذاری، سیاســت هایی که 
شورای نگهبان در بررســی صالحیت ها اعمال 
 کرده و کاســتن از ســطح کیفی نمایندگان و 

عملکرد آنها.

اصولگرایان که معتقدند می توانند از برخی نارضایتی های 
عمومی ناشی از شرایط اقتصادی و بحث بنزین و... 
به نفع خودشان در انتخابات استفاده کنند و اقداماتی 
 مثل استیضاح پیاپی اعضای کابینه را در همین راستا

 کلید زده اند، نگرانی چندانی بابت رد صالحیت ها ندارند

بین الملل

عکس: ایسنا
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ارتقای کیفیت بهداشتی گوشت مرغ در اصفهان
معاون بهبود تولیدات دامی ســازمان جهاد کشاورزی اســتان گفت: براساس طرح جدید ارتقای 
کیفیت بهداشــتی گوشــت مرغ ســه نوع مرغ B, مرغ A و مرغ A پالس به بازار عرضه می شود. 

حســین ایراندوست  با اشــاره به طرح 
جدید ارتقای کیفیت بهداشــتی گوشت 
مرغ  اظهار داشــت: براساس این طرح 
انتظار داریم سه نوع مرغ به بازار عرضه 
شود که عبارتند از مرغ B, مرغ A و مرغ 
A پالس. وی افزود: این دسته بندی ها 
برپایه کیفیت کشتارگاهی مرغ است که 
مرغ B در کشتارگاه با خط یک )تخلیه 
اندرونی مرغ با دســت( تولید می شود. 
معاون بهبــود تولیدات دامی ســازمان 

جهاد کشــاورزی اســتان تصریح کرد: مرغ A با دســتگاه های اتوماتیک تخلیه اندرونی می شود 
که نتیجه آن کمترین دور ریز را دارد. ایراندوســت ادامه داد: مرغ A پالس هم ضمن کشتار با خط 
۲ )خط اتوماتیک تخلیه اندرونی مرغ( و حذف خنک کننــده آبی مرغوب ترین مرغ از نظر کیفیت 

کشتارگاهی است.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای استان خبر داد:

کاهش خروجی سد زاینده رود از 13 آذرماه
معاون حفاظت و بهره برداری شــرکت آب منطقه ای اســتان اصفهان گفت: خروجی ســد زاینده 
رود از بامداد ســیزدهم آذرماه برای کشــاورزان شــرق اصفهان کاهش می یابد. حسن ساسانی 
اظهار کرد: براساس توافق با صنف کشــاورزان آب برای کشت پاییزه تا سیزدهم آذرماه در شبکه ها 
توزیع می شــود. وی افزود: در تصمیمات اولیه قرار براین بود که توزیع آب به مدت ۲۰ روز از ســد 
زاینده رود باشد؛ اما رهاسازی آب تا سیزدهم آذر ادامه دارد و تالش می کنیم حجم تعیین شده ۱۲۰ 
میلیون مترمکعب توزیع شود. معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای استان اصفهان 
 تصریح کرد: کاهش خروجی ســد زاینده رود برای کشــاورزان شــرق اصفهان از سیزدهم آذرماه 

خواهد بود.

مدیر اداره کل امور عشایر استان اصفهان:

سازگار شدن عشایر با طرح پالک کوبی دام، زمان بر است
مدیر اداره کل امور عشــایر اســتان اصفهان گفــت: طرح پالک کوبی دام عشــایر  یــک برنامه 
ریزی جدید است و ســازگار شــدن عشــایر با این طرح به زمان نیاز دارد. مختار اســفندیاری با 
بیان اینکه روند پالک کوبی دام عشــایر در اســتان اصفهان به تازگی آغاز شــده است، اظهار کرد: 
عملیات پالک کوبی دام مربوط به عشــایر اســتان با دریافت ۲۳ هزار پالک به تازگی آغاز شــده 
و در حدود هفت تا هشــت هزار دام عشــایر تاکنون پالک کوبی شده اســت. وی افزود: عشایر 
استان اصفهان هم اکنون در قشالق به ســر می برند و مجریان طرح پالک کوبی دام عشایر برای 
عملیاتی کردن این طرح که از ســوی وزارت جهاد کشاورزی ابالغ شــده به قشالق عشایر استان 
ســفر خواهند کرد. مدیر اداره کل امور عشــایر اســتان اصفهان با بیان اینکه نتیجــه اجرای این 
طرح بر دام عشایر اســتان هنوز مشخص نیست، خاطر نشان کرد: جلســات متعددی با سازمان 
جهاد کشــاورزی، اداره کل دامپزشکی اســتان و بانک کشــاورزی جهت تامین نیازهای اجرایی 
 کردن طرح بیمــه اجباری دام نیز برگزار شــده تا بیمه اجبــاری هم در کنار پــالک کوبی به دقت 

انجام بگیرد.

برخورد با گرانی های جسته و گریخته نان در سطح شهر با اولتیماتوم های جدی ادامه دارد؛

نان به نرخ روز ، ممنوع !

خط و نشان کشیدن برای نانوایان در سطح  مرضیه محب رسول
شــهر همچنان ادامه دارد. پس از افزایش 
نرخ بنزین اعالم شــد قیمت ها به خصوص در مورد کاالهای پر مصرفی 
مانند نان و غالت به شدت رصد می شود و با هر گونه افزایش قیمت برخورد 
خواهد شد. هفته گذشته هم سازمان صمت با گرانی های جسته و گریخته 
نان در سطح اصفهان برخورد شــدیدی صورت داد. ایرج موفق، رییس 
سازمان صمت اصفهان اعالم کرد که برخی از نانواها به صورت خودسرانه 
اقدام به افزایش قیمت نان کرده بودند که نصب تابلوی قیمت هابر اساس 
وزن چانه و میزان مواد مصرفی تصویب شــد. البته محمود پهلوان زاده 
افزایش قیمت نان را تکذیب کرده و اعالم کرد هیچ گونه افزایش قیمتی 
در سطح اصفهان وجود ندارد. وی با اشاره به اقدام اتحادیه مبنی بر حذف 
جوش شیرین و افزایش قیمت توســط نانواها ادامه داد: با راهکارهای 
دقیق که از سوی اتحادیه نان استان اصفهان صورت گرفت حذف جوش 
شیرین باعث افزایش کیفیت نان اصفهان در بازار شد و هیچ گونه افزایش 
قیمتی در نانوایی های سطح شهر اصفهان به منظور حذف جوش شیرین 
در مواد اولیه پخت نان وجود ندارد. رییس اتحادیه نان اســتان اصفهان 
یادآور شد: گشت های بازرســی اتحادیه نان اصفهان ۲۴ ساعته بر نرخ 
یکســان نان در نانوایی های ســطح شــهر اصفهان نظارت دقیق دارند و 
همچنین با هرگونه گران فروشی نسبت به نرخ نان به شدت برخورد خواهد 

شد. پهلوان زاده در خصوص خرید گندم و تامین آرد مورد نیاز نانوایان در 
ســطح شــهر اصفهان گفت: امســال حدود ۱۶۱ هزار تن گندم از سوی 
ســازمان های مختلف به صورت تضمینی از کشاورزان خریداری شد که 
حدود ۶۰ درصد این محصول جهت تامین آرد مورد نیاز نانوایی های شهر 
اصفهان به نانوایان اصفهانی توزیع می شود. به نظر می رسد قانونمند کردن 
رویه های قیمتی در نانوایی ها می تواند مسئله قیمت نان در این صنف را 
روشن تر  کند؛معضلی که مسئوالن چاره و راه حل آن را اعالم قیمت ها با وزن 
چانه در نانوایی ها اعالم کرده اند و به همین دلیل سازمان صمت اصفهان 
اعالم کرد از این به بعد نصب این تابلوها در نانوایی های اصفهان اجباری 
خواهد بود. رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان با بیان 
اینکه چندین سال است که بر ساماندهی نانوایان استان تاکید شده اما 
همچنان مشخصات آنها به صورت درســت و یکپارچه در سامانه ای درج 
نشده است، گفت: تابلوهای نانوایان همراه با مشخصات کامل باید بر سر 
در ورودی آنها نصب شده باشد. ایرج موفق افزود: هیچ نانوایی حق ندارد 
تا در قیمت و کیفیت نان تغییری ایجاد کند و با متخلفان برخورد خواهد 
شــد. وی  ادامه داد: هیچ تغییری در سهمیه نانوایان و قیمت آرد صورت 
نگرفته و هرگونه تغییر در قیمت و کیفیت نان اعالمی تخلف محســوب 
می شود که به صورت جدی با متخلفان برخورد خواهد شد. موفق اضافه 
کرد: توزیع آرد در آذرماه به مدت چهار روز انجام می شود  و در این مدت ۶۰ 

هزار کیسه آرد با 7۰ ماشــین بین نانوایان متقاضی شهر اصفهان توزیع  
خواهد شد. وی افزود: ۶8 درصد نانوایان این شهر، نان یارانه ای و بقیه نیز 
نان آزاد و نیمه یارانه ای پخت می کنند و اگر  مدیریت توزیع آرد در ماه به 
صورت هر ۱۰ روز یک بار صورت گیرد هیچ گونه مشکلی برای توزیع آرد مورد 

نیاز نانوایان وجود نخواهد داشت. 
قیمت نان ســنگک براســاس قیمت مصوب در نانوایی های یارانه پز، 
۱۰۰۰ و با کنجد ۱۳۰۰ تومان، در نانوایی های نیمــه یارانه پز ۱۳۰۰ و با کنجد 
۱۶۰۰ تومان- قیمت نان تافتون تنوری ۴۰۰ و با کنجد ۴5۰ تومان، تافتون 
ماشــینی ۳5۰ و با کنجد ۴۰۰ تومان- لواش ماشــینی ۲5۰ تومان و نان 
بربری ۶۰۰ و با کنجد 7۰۰ تومان برای نانوایی هایی یارانه پز مصوب شده 
است. قیمت نان بربری ساده 8۰۰ و با کنجد 9۰۰ تومان، تافتون تنوری و 
ماشینی ساده 5۰۰ و باکنجد 55۰ تومان، نان طرح خانگی ساده ۶۲5 و با 
کنجد 7۰۰ تومان، نان طرح کمشچه باوزن خمیر ۳۰۰ گرم 75۰ و با کنجد 
85۰ تومان، نان طرح کمشچه باوزن خمیر ۳5۰ گرم 875 و با کنجد ۱۰۰۰ 
تومان، نان لواش ماشــینی ۳5۰ تومان، نان نیمه حجیم 9۰۰ و با کنجد 
۱۰۰۰ تومان، هرکیلوگرم نان خشکه کنجدی ۶۰۰۰ و هرکیلوگرم نان خشکه 
قندی کنجدی نیز ۱۲۰۰۰ تومان برای نانوایان نیمه یارانه پز مصوب شــده 
اســت وهرگونه افزایش قیمت تخلف محسوب شــده  و با متخلفان به 

شدت برخورد می شود.

 نشســت هم اندیشــی دومین نمایشــگاه »مد و 
لباس« و سیزدهمین نمایشگاه بین المللی »صنعت 
نســاجی اصفهان« برگزار شــد. اصفهان در حالی 
میزبان این نشســت بود که قرار اســت امسال با 
حمایت شرکت نمایشــگاه های بین المللی استان 
اصفهان، میز نســاجی ایــران با برند »نمایشــگاه 
مداکس« به این شهر بیاید. در حاشیه این نشست 
هم اندیشــی »علی یارمحمدیان« با بیــان اینکه 

نمایشــگاه نســاجی برند نمایشــگاه های استان 
اصفهان اســت، گفت: نمایشگاه نســاجی یکی از 
بهترین و با کیفیت ترین نمایشــگاه های ســاالنه 
استان اصفهان به شمار می رود و تمامی تالش خود 
را به کار خواهیم گرفت تا یک نمایشــگاه مطلوب و 

کارآمد برگزار کنیم. 
مدیرعامــل شــرکت نمایشــگاه های بین المللی 
استان اصفهان خاطرنشان کرد: صنعت نساجی با 
فعالیت های مردم اصفهان عجین شده و اصفهان، 
مهم ترین شهر فعال در حوزه نســاجی خاورمیانه 
بوده اســت؛ این موضوع سبب شــده بود تا به این 
شهر، لقب منچســتر ایران بدهند چرا که تولیدات 

نساجی بسیار مطلوبی از اصفهان به بازارهای کشور 
و کشورهای جهان صادر می شده است.

 یارمحمدیــان با بیان اینکه رونق صنعت نســاجی 
مزایای زیادی برای کشــور خواهد داشت، افزود: 
صنعت نساجی، یک صنعت بسیار تاثیرگذار در رشد 
اقتصادی کشــور است که اشــتغال زایی بسیار باال 
و سودآوری مناســب را به همراه دارد. وی با اشاره 
به اینکه صنعت نساجی از جمله صنعت های پاک 
محسوب می شود، گفت: این صنعت، آلودگی هم 
ندارد که با توجه به شرایط فعلی شهرها و استان های 
بزرگ کشور، یک مزیت بســیار مطلوب محسوب 

می شود.

 میز نساجی ایران با برند »نمایشگاه مداکس« 
به اصفهان می آید

مدیرکل گمرکات استان اصفهان با اشاره به اینکه تعرفه های ترجیحی امتیازی برای کشور صادرکننده کاال محســوب می شود، اظهار داشت: در شرایط تحریم های 
ناجوانمردانه تعرفه های ترجیحی به دلیل تفاوت در میزان حقوق گمرکی و عوارض ورودی نسبت به کاالهای مشابه با تعرفه یکسان، موجب توسعه صادرات و شکوفایی 
اقتصاد می شود. رسول کوهستانی با اشاره به انعقاد موافقت نامه تعرفه ترجیحی برای صادرات به حوزه اوراسیا تصریح کرد: فهرست اقالم تعرفه های ترجیحی برای 
صادرات به حوزه اوراسیا توسط گمرک ایران اعالم شده است، این تعرفه ها در جنگ نابرابر اقتصادی می تواند به اقتصاد و تولید و صادرات از استان اصفهان کمک کند 
و به پیروزی ما منجر خواهد شد. وی، با اعالم وجود 9 هزار واحد صنعتی در استان اصفهان گفت: عالوه بر صادرات محصوالت واحدهای صنعتی با تعرفه ترجیحی، 
محصوالت کشاورزی استان اصفهان هم در بین کشورهای اوراسیا شناخته شده است و خواستار دارد. کوهستانی افزود: با بهره برداری از »کارگو ترمینال« یا ترمینال 
بار هوایی فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان و استقرار گمرک در آن مکان توسعه محصوالت صادراتی با کیفیت باال افزایش یافته است. گفتنی است ؛ اگرچه 
هم اکنون تنها پنج کشور شامل روسیه، بالروس، قزاقستان، ارمنستان و قرقیزستان عضو اتحادیه اوراسیا هستند؛ اما بیش از ۴۰ کشور و سازمان بین المللی از جمله 

چین، اندونزی، کره جنوبی، مصر، صربستان و برخی از کشورهای حوزه آمریکای التین برای فعالیت در چارچوب این اتحادیه اعالم آمادگی کرده اند.

توسعه صادرات اصفهان با کمک تعرفه های ترجیحی

نیم بوت زنانه

بازار

هیچ تغییری در سهمیه نانوایان و قیمت آرد صورت نگرفته 
و هرگونه تغییر در قیمت و کیفیت نان اعالمی تخلف 
محسوب می شود که به صورت جدی با متخلفان برخورد 

خواهد شد

 نیم بوت زنانه بهشتیان 
مدل ملیکا کد 16842 
قیمت: 305.000 تومان

 نیم بوت زنانه شهر چرم 
 M055-6 مدل

قیمت: 490.000 تومان

 نیم بوت زنانه شهر چرم مدل 
M7604-8 

قیمت: 490.000 تومان

قیمت گوجه 
نجومی شد!

قیمت نجومــی گوجه فرنگی 
در برخــی فروشــگاه های 
الکچــری تا ۴۴ هــزار تومان 
هــم رســیده اســت؛ امــا 
مســئوالن وعده داده اند این 
 محصــول بــه زودی ارزان

 خواهد شد.

کارشناس مسئول زنبور عسل سازمان جهاد کشاورزی استان:
عسل ارزان تر از 40 هزارتومان، تقلبی است

کارشناس مســئول زنبور عسل ســازمان جهاد کشاورزی اســتان اصفهان گفت: عســل های تقلبی 
با قیمت های بســیار کمی در بازار عرضه 
می شود و این در حالی است که قیمت هر 
کیلوگرم عسل به صورت عمده ای به کمتر از 
۴۰ هزارتومان نمی رسد. سید محمدمهدی 
طباییان افزود: محصوالتی کــه در بازار و 
واحدهای صنفی با عنوان عسل به فروش 
می رسد و قیمت آنها کمتر از ۴۰ هزار تومان 
است، عسل طبیعی نیست و از دو روش 
به دست می آید؛ روش اول خوراندن شکر 
به زنبورهای عسل است و البته این نوع از 
عسل غیر طبیعی 5۰ درصد از خاصیت های طبیعی عسل را دارد، زیرا این زنبورهای عسل هستند که آب 
شکر را در کندو تبدیل به عسل می کنند. طباییان اضافه کرد: عسلی که از طریق خوراندن شکر به زنبور عسل 
تولید می شود، عسل تغذیه ای یا عسل شــکری نام دارد اما در روش دوم تولید عسل های غیر طبیعی، 
زنبورها دخالتی ندارند و از این رو به این نوع از عسل های غیرطبیعی »عسل زنبور ندیده« گفته می شود. 
وی ادامه داد: این نوع از عسل که عسل مصنوعی یا ساختگی نیز نام دارد از طریق طبخ شکر و برخی از 
مواد دیگر تولید می شود و هیچ گونه خاصیتی ندارد و با قیمت های بسیار مناسب که حتی به کمتر از هر 
کیلو ۲5 هزار تومان می رسد نیز در بازار و واحدهای صنفی سطح شهر عرضه می شود. به نظر نمی رسد این 
نوع از عسل مشکل خاصی از لحاظ بهداشتی برای سالمتی افراد مصرف کننده ایجاد کند؛ اما در حقیقت 

عسل طبیعی نیست و هیچ یک از خاصیت های عسل را ندارد.
 

رد شایعه تک نرخی شدن قیمت بنزین
شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، شایعات منتشر شــده احتمال تک نرخی شدن بنزین 
را رد کرد. در اعالمیه روابط عمومی شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران آمده اســت: »شرکت 
ملی پخش فرآورده هــای نفتی ایران در پی انتشــار برخی شــایعات در فضای مجــازی به نقل قول 
از این شــرکت، با موضوع »احتمال تک نرخی شــدن بنزین« به اطالع می رســاند ضمن رد هر گونه 
شــایعات و اخبار در خصوص این موضوع، تاکید می شــود هموطنان عزیز به منظــور اطالع صحیح از 
 اخبار طرح مدیریت مصرف سوخت به سایت شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران به آدرس

 www.niopdc.ir مراجعه کنند.«

پشتیبانی استاندار اصفهان از سامانه سککوک
دست اندرکاران سامانه سککوک به منظور تبیین مزایا و کارکردهای این پلتفرم ملی در استان اقداماتی را 
در دستور کار قرار داده اند که با استقبال صنعتگران، کشاورزان و بازرگانان مواجه شده است. پیرو نشستی 
که به میزبانی استاندار اصفهان، عباس رضایی و با حضور مسعود خاتونی عضو هیئت مدیره بانک ملی، 
محمد نورآزادی رییس اداره امور شعب بانک ملی استان اصفهان، فردوس باقری مدیرعامل سککوک و 
هیئت اعزامی بانک در اتاق بازرگانی این استان برگزار شد، مقرر شد تا راه اندازی سامانه در استان در اولویت 
قرار گیرد. استاندار اصفهان ضمن اشاره به »ضرورت کوتاه شدن حمایت های مالی و اعطای تسهیالت 
سرمایه در گردش برای صادرکنندگان و کشاورزان استان« تاکید کرد: راه اندازی سامانه ملی سککوک 
که مورد حمایت بانکی ملی است، در پوشش دادن تولیدکنندگان، کشاورزان و بازرگانان و افزایش روند 
فعالیت های تولیدی و صادراتی آنان برای نخستین بار در اصفهان مورد پشتیبانی ماست و استانداری و 
دولت خواهند کوشید تا فعاالن اقتصادی در سامانه ملی سککوک حضور گسترده تری داشته باشند.

کافه اقتصاد

وز عکس ر

اخبار
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آگهی

مفاد آراء
9/94 آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی و  ماده 13 آئین نامه اجرائي آن 
برابر آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وســاختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شــهرضا تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان 
محرز گردیده است ، لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 
اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه های اصفهان امروز و زاینده رود چاپ 
اصفهان آگهی می شود و در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضی دارند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی نسبت به بند)الف( به مدت 2 ماه و 
نســبت به بند)ب( به مدت یک ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به 
مرجع قضایی تقدیم نمایند و گواهی طرح دعوا را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا ارائه 
نمایند. ، بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد
بند الف(

بخش یک ثبتي شهرضا
یکم : شماره هاي فرعي از 1- اصلي ابنیه

1- رای شــماره 139860302008006017 –  29 / 08 / 98 –  فریبــا ماهــر فرزند 
صادق ششــدانگ یک باب مغازه مجزی شــده از پالک 250 فرعي به مساحت بیست 
متروهفتادصدم متر مربع درازاء تمامت نوزده ســهم مشــاع ازیکصدوبیســت ونه سهم 
ویک – سوم سهم دودانگ ازششدانگ که میزان پانزده سهم ودوهزارودویست وپنجاه 
ودو – دوهزاروهفتصدوسی وسوم سهم مشاع آن انتقال عادی ازطرف ورثه کشورامیری

2- رای شــماره 139860302008005852 -  22 / 08 / 98 - صدیقــه هادیان فرزند 
غالمحسین نسبت به :

الف ( چهاردانگ مشاع ازششــدانگ پالک 1523 فرعی که میزان سه دانگ ونیم مشاع 
آن انتقال عادی مع الواسطه ازطرف عبدالخالق شبانی ومیزان نیم دانگ مشاع آن انتقال 

عادی ازطرف فاطمه برزوک
 ب ( پنج دانگ ونیم مشاع ازششدانگ پالک 1522 فرعی که میزان نیم دانگ مشاع آن 

انتقال عادی ازطرف مریم طالب پور ومیزان پنج دانگ مشاع آن ازقسمت مجهولی آن
3- رای شماره 139860302008005708 -  18 / 08 / 98 - فضل اله براهیمی شهرضا 
فرزند نعمت اله ششــدانگ یک باب مغازه مجزی شده از پالک 2934 فرعي به مساحت 

سی ویک مترودوازده صدم متر مربع 
4-  رای شماره 139860302008005709 -  18 / 08 / 98 - محمدفواد براهیمی فرزند 
محمدابراهیم ششدانگ یک باب مغازه مجزی شده از پالک 2934 فرعي به مساحت سی 

ویک مترو سی و شش صدم متر مربع
5- رای شماره 139860302008005710 -  18 / 08 / 98 - عبدالرسول براهیمی فرزند 
نعمت اله ششدانگ یک باب مغازه مجزی شــده از پالک 2934 فرعي به مساحت سی 

متروپنجاه وهفت صدم متر مربع
6- رای شماره 139860302008005711 -  18 / 08 / 98 - محمدرضا براهیمی فرزند 
نعمت اله ششدانگ یک باب مغازه مجزی شده از پالک 2934 فرعي به مساحت بیست 

وهشت متروهشتادوپنج صدم متر مربع
7- رای شماره 139760302008008837 -  26 / 12 / 97 - مصطفی اسحاقی فرزند 
مسیح اله ششــدانگ یک باب مغازه مجزی شده ازپالک 4785 فرعي به مساحت نه متر 

مربع 
دوم : شماره های فرعی از 2- اصلی مزرعه فضل آباد

8- رای شــماره 139860302008005813 -  20 / 08 / 98 - سید رضا طبائیان فرزند 
ســیدمحمدتقی نســبت به پنجاه حبه ویکصدونود - دویســت وپنجاه ونهم حبه مشاع 
ازهفتادودوحبه ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 67 فرعي به مساحت دویست 

وشصت متروده صدم متر مربع
9- رای شماره 139860302008005814 -  20 / 08 / 98 - مریم احمدیان فرزند فتح اله 
نسبت به بیست ویک حبه وشصت ونه – دویست وپنجاه ونهم حبه مشاع ازهفتادودوحبه 
ششــدانگ یک باب خانه مجزی شــده از پالک 67 فرعي به مساحت دویست وشصت 

متروده صدم متر مربع
10- رای شماره 139860302008006019 -  29 / 08 / 98 - اسماعیل مقصودی فرزند 
نعمت اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزی شده از 

پالک 259 فرعي به مساحت دویست وبیست وچهارمتروچهل صدم متر مربع 
11- رای شــماره 139860302008006020 -  29 / 08 / 98 - سمیه کرمانی فرزند 
عبدالخلیل نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزی شده از 

پالک 259 فرعي به مساحت دویست وبیست وچهارمتروچهل صدم متر مربع
12- رای شماره 139860302008004485 -  20 / 06 / 98 - امیرقلی بی غم شهرضا 
فرزند عبدالخلیل نسبت به چهاردانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه مجزی شده از 
پالک های 260 فرعی که به شماره 13810 فرعی تبدیل شده و 7876 و 7879 و 8611 

فرعی به مساحت یکصدوهفتادوهفت متروهفتادوپنج صدم متر مربع
13- رای شــماره 139860302008004486 -  20 / 06 / 98 - زهرارحمتی شهرضا 
فرزند ابوالقاسم نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 
های 260 فرعی که به شماره 13810 فرعی تبدیل شده و 7876 و 7879 و 8611 فرعی 

به مساحت یکصدوهفتادوهفت متروهفتادوپنج صدم متر مربع
14- رای شــماره 139860302008005703 -  18 / 08 / 98 - محمدنظــری فرزند 
قنبرعلی ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک های 412 و 1. 412 فرعي که به 

شماره 13986 فرعی تبدیل شده به مساحت یکصدو سیزده متروسی ونه صدم متر مربع
15- رای شــماره 139860302008005271 -  18 / 07 / 98 - سیدعلی طباطبائیان 
فرزند سیدمســیح اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه مجزی شده 
از پالک 441 فرعي به مساحت یکصدوهشتادوچهارمتر و هشتاد و هفت صدم متر مربع 
درازاء تمامت هشت حبه مشاع ازهفتادودو حبه ششدانگ انتقال عادی مع الواسطه ازطرف 

نعمت اله سروری شهرضا
16- رای شــماره 139860302008005272 -  18 / 07 / 98 - مهدیه سروری فرزند 
ناصر نسبت به ســه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 441 
فرعي به مساحت یکصدوهشتادوچهارمتر و هشتاد و هفت صدم متر مربع درازاء تمامت 
هشت حبه مشاع ازهفتادودو حبه ششــدانگ انتقال عادی مع الواسطه ازطرف نعمت اله 

سروری شهرضا
17- رای شــماره 139860302008005678 -  14 / 08 / 98 - مجتبی سروری فرزند 
ناصر نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 441 فرعي 

به مساحت یکصدوهفتادویک متر و چهل صدم متر مربع 
18- رای شــماره 139860302008005679 -  14 / 08 / 98 - نــدا بورهــان فرزند 
محمدعلی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 441 
فرعي به مساحت یکصدوهفتادویک متر و چهل صدم متر مربع درازاء تمامت هشت حبه 

مشاع ازهفتادودوحبه ششدانگ انتقال عادی ازطرف مجتبی سروری
19- رای شماره 139860302008005900 -  25 / 08 / 98 - محمد دهقان فرزند یداله 
ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 479 فرعي به مساحت یکصدوپنجاه وسه 

متروده صدم متر مربع
20- رای شماره 139860302008005265 -  18 / 07 / 98 - سید محمود صالح فرزند 
ولی اله نسبت به سیزده حبه ویک – یازدهم حبه مشاع ازهفتاد و دوحبه ششدانگ پالک 
538 فرعي درازاء تمامت سیزده حبه ویک – یازدهم حبه مشاع ازهفتادو دو حبه ششدانگ 

انتقال عادی مع الواسطه ازطرف حسین صالح 
21- رای شماره 139860302008005266 -  18 / 07 / 98 - پریوش السادات صالح 
فرزند سید ولی اله نسبت به ســیزده حبه ویک – یازدهم حبه مشــاع ازهفتاد و دوحبه 
ششدانگ پالک 538 فرعي درازاء تمامت سیزده حبه ویک – یازدهم حبه مشاع ازهفتادو 

دو حبه ششدانگ انتقال عادی مع الواسطه ازطرف حسین صالح
22- رای شماره 139860302008005267 -  18 / 07 / 98 - شکوفه صالح فرزند ولی 

اله نسبت به سیزده حبه ویک – یازدهم حبه مشاع ازهفتاد و دوحبه ششدانگ پالک 538 
فرعي درازاء تمامت سیزده حبه ویک – یازدهم حبه مشــاع ازهفتادو دو حبه ششدانگ 

انتقال عادی مع الواسطه ازطرف حسین صالح
23- رای شماره 139860302008005268 -  18 / 07 / 98 - سید مرتضی صالح فرزند 
سیدولی اله نسبت به ســیزده حبه ویک – یازدهم حبه مشاع ازهفتاد و دوحبه ششدانگ 
پالک 538 فرعي درازاء تمامت ســیزده حبه ویک – یازدهم حبه مشاع ازهفتادو دو حبه 

ششدانگ انتقال عادی مع الواسطه ازطرف حسین صالح
24- رای شــماره 139860302008004501 -  20 / 06 / 98 - اکبرشــیرعلی فرزند 
علیرضا نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دوطبقه مجزی شده از پالک 

548 فرعي به مساحت یکصدو سی و شش مترو هفتادو دو صدم مترمربع 
25- رای شماره 139860302008004502 -  20 / 06 / 98 - فاطمه سبزواری فرزند 
شکراله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دوطبقه مجزی شده از پالک 

548 فرعي به مساحت یکصدو سی و شش مترو هفتادو دو صدم مترمربع
26- رای شماره 139860302008006016 -  29 / 08 / 98 - کریم عموهادی شهرضا 
فرزند حبیب اله ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 2. 643 فرعي که به شماره 
14364 فرعی تبدیل شده به مساحت یکصدو سی و هفت مترو شصت وسه صدم متر مربع 
27- رای شــماره 139860302008005970 -  27 / 08 / 98 - مهدیه فرمانی فرزند 
ایرج ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 739 فرعي به مساحت یکصدو شصت 

ونه مترمربع
28- رای شــماره 139860302008004261 -  05 / 06 / 98 - عزت شــبانی فرزند 
غالمحســین ششــدانگ یک باب خانه مجزی شــده از پالک 757 فرعي به مساحت 

یکصدوهشتاد متر و پانزده صدم مترمربع
29- رای شماره 139860302008006052 -  30 / 08 / 98 - موقوفه سیدصدرالدین 
به شناســه ملی 14000619743 به تصدی اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شهرضا 
ششــدانگ یک باب خانه که عرصه وقف واعیانی متعلق به غیر می باشد مجزی شده از 

پالک 826 فرعي به مساحت یکصدوسی و هشت مترودوصدم مترمربع
30- رای شماره 139860302008006055 -  30 / 08 / 98 - موقوفه سیدصدرالدین 
به شناســه ملی 14000619743 به تصدی اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شهرضا 
ششــدانگ یک باب خانه که عرصه وقف واعیانی متعلق به غیر می باشد مجزی شده از 

پالک 826 فرعي به مساحت دویست و سی و سه متروهفت صدم مترمربع 
31- رای شماره 139860302008006057 -  30 / 08 / 98 - موقوفه سیدصدرالدین 
به شناســه ملی 14000619743 به تصدی اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شهرضا 
ششــدانگ یک باب خانه که عرصه وقف واعیانی متعلق به غیر می باشد مجزی شده از 

پالک 826 فرعي به مساحت یکصدو هشتادوسه متروپنجاه وچهارصدم مترمربع
32-  رای شماره 139860302008006059 -  30 / 08 / 98 - موقوفه سیدصدرالدین 
به شناســه ملی 14000619743 به تصدی اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شهرضا 
ششــدانگ یک باب خانه که عرصه وقف واعیانی متعلق به غیر می باشد مجزی شده از 

پالک 826 فرعي به مساحت یکصدوشصت متروچهارده صدم مترمربع
33- رای شماره 139860302008006061 -  30 / 08 / 98 - موقوفه سیدصدرالدین 
به شناســه ملی 14000619743 به تصدی اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شهرضا 
ششــدانگ یک باب خانه که عرصه وقف واعیانی متعلق به غیر می باشد مجزی شده از 

پالک 826 فرعي به مساحت یکصدو هفتادوپنج مترونودوهفت صدم مترمربع
34- رای شماره 139860302008006064 -  30 / 08 / 98 - موقوفه سیدصدرالدین 
به شناســه ملی 14000619743 به تصدی اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شهرضا 
ششــدانگ یک باب خانه که عرصه وقف واعیانی متعلق به غیر می باشــد مجزی شده 

از پالک 826 فرعي به مساحت یکصدو چهل و هشت متروپنجاه وهفت صدم مترمربع 
35- رای شماره 139860302008006070 -  30 / 08 / 98 - موقوفه سیدصدرالدین 
به شناســه ملی 14000619743 به تصدی اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شهرضا 
ششــدانگ یک باب خانه که عرصه وقف واعیانی متعلق به غیر می باشد مجزی شده از 

پالک 826 فرعي به مساحت یکصدو بیست و نه متروسی وچهارصدم مترمربع
36- رای شماره 139860302008006071 -  30 / 08 / 98 - موقوفه سیدصدرالدین 
به شناســه ملی 14000619743 به تصدی اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شهرضا 
ششــدانگ یک باب خانه که عرصه وقف واعیانی متعلق به غیر می باشد مجزی شده از 

پالک 826 فرعي به مساحت یکصدو نودو یک متروهفتادوسه صدم مترمربع
37- رای شماره 139860302008005844 -  21 / 08 / 98 - زهراسامع فرزند حبیب 

اله ششدانگ :
الف ( قســمتی ازیک بــاب خانــه مجزی شــده از پــالک 843 فرعی به مســاحت 
هشتادوچهارمتروچهارده صدم مترمربع که به انضمام قسمتی ازپالک 1. 841 فرعی که 

به شماره 13786 فرعی تبدیل شده جمعًا تشکیل یک باب خانه راداده است 
 ب ( قسمتی ازیک باب خانه مجزی شــده از پالک 1. 841 فرعی که به شماره 13786 
فرعی تبدیل شده به مســاحت یکصدوسی وپنج متروهشتادوشــش صدم مترمربع که 
به انضمام قســمتی ازپالک 843 فرعی جمعًا تشــکیل یک باب خانه راداده است درازاء 
یکصدوسی وپنج سهم مشاع ازیک هزارودویست وســی وپنج سهم وبیست وپنج صدم 

سهم ششدانگ ازقسمت مجهولی آن 
38- رای شماره 139860302008005845 -  21 / 08 / 98 - رضوان سامع فرزند فتح 

اله ششدانگ :
الف ( قســمتی ازیک بــاب خانــه مجزی شــده از پــالک 843 فرعی به مســاحت 
هشتادوچهارمتروهشتاد و نه صدم مترمربع که به انضمام قسمتی ازپالک 1. 841 فرعی 

که به شماره 13786 فرعی تبدیل شده جمعًا تشکیل یک باب خانه راداده است 
ب ( قسمتی ازیک باب خانه مجزی شده از پالک 1. 841 فرعی که به شماره 13786 فرعی 
تبدیل شده به مساحت یکصدوسی و چهارمتر وســی وپنج صدم مترمربع که به انضمام 
قسمتی ازپالک 843 فرعی جمعًا تشکیل یک باب خانه راداده است درازاء یکصدوسی و 
چهارسهم مشاع ازیک هزارودویست وسی وپنج سهم وبیست وپنج صدم سهم ششدانگ 

ازقسمت مجهولی آن
39- رای شــماره 139860302008005846 -  21 / 08 / 98 - محمدجعفــر رحمتی 

فرزند احمد ششدانگ :
الف ( قســمتی ازیک بــاب خانــه مجزی شــده از پــالک 843 فرعی به مســاحت 
هشتادوچهارمترو چهل وشش صدم مترمربع که به انضمام قسمتی ازپالک 1. 841 فرعی 

که به شماره 13786 فرعی تبدیل شده جمعًا تشکیل یک باب خانه راداده است 
ب ( قسمتی ازیک باب خانه مجزی شــده از پالک 1. 841 فرعی که به شماره 13786 
فرعی تبدیل شده به مساحت یکصدوچهل متر و نود و شش صدم مترمربع که به انضمام 
قسمتی ازپالک 843 فرعی جمعًا تشکیل یک باب خانه راداده است درازاء یکصدوچهل 
سهم مشــاع ازیک هزارودویست وسی وپنج سهم وبیســت وپنج صدم سهم ششدانگ 

ازقسمت مجهولی آن
40- رای شماره 139860302008004585 -  21 / 06 / 98 - کاموس سبحانی فرزند 
ذوالفقار ششدانگ یک باب خانه ســه طبقه مجزی شده از پالک 942 فرعي به مساحت 

یکصدوپنجاه و سه متروهشتادوشش صدم متر مربع 
41- رای شــماره 139860302008006032 -  29 / 08 / 98 - ناصرباقرپــور فرزند 
کیامرث نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 958 

فرعي به مساحت سیصدوشصت وچهارمتروهشتادودوصدم مترمربع 
42- رای شماره 139860302008006033 -  29 / 08 / 98 - ناهید دهقانزاد فرزند رحیم 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 958 فرعي به 

مساحت سیصدوشصت وچهارمتروهشتادودوصدم مترمربع
43- رای شــماره 139860302008005310 -  21 / 07 / 98 - حمــزه رضائی درزی 
فرزند کراقلی ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزی شده از پالک های 959 و 1. 959 
فرعي که به شماره 14399 فرعی تبدیل شــده به مساحت یکصد ونود ودو مترو هشتادو 

هشت صدم متر مربع
44- رای شــماره 139860302008005984 -  28 / 08 / 98 - نیایش دوستی فرزند 
مسلم به والیت پدرش ششــدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزی شده از پالک 1068 

فرعي به مساحت دویست مترمربع 
45- رای شماره 139860302008004762 -  24 / 06 / 98 - ولی اله اسحاقی فرزند 
مرتضی ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک های 2. 1216 فرعي که به شماره 
14212 فرعی تبدیل شده و 9935 فرعی به مساحت یکصدو هفتادو دومتروشصت صدم 

مترمربع
46- رای شماره 139860302008005945 -  26 / 08 / 98 - زهرا طاوسی فرزند حسین 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ قسمتی ازیک باب خانه مجزی شده از پالک 1507 
فرعي به مساحت هفتادو هشت متر و هشــتاد ودو صدم مترمربع که به انضمام قسمتی 

ازپالک 2. 1508 فرعی جمعًا تشکیل یک باب خانه راداده است
47- رای شماره 139860302008005946 -  26 / 08 / 98 - سید مهدی میربد فرزند 
سید یداله نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ قسمتی ازیک باب خانه مجزی شده از 
پالک 1507 فرعي به مساحت هفتادو هشت متر و هشتاد ودو صدم مترمربع که به انضمام 

قسمتی ازپالک 2. 1508 فرعی جمعًا تشکیل یک باب خانه راداده است
48- رای شــماره 139860302008006023 -  29 / 08 / 98 - فاطمه رستمی برغنی 
فرزند غالمرضا ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 1719 فرعي به مساحت نود 
و شش مترمربع درازاء تمامت یکصد - هزار و دویستم سهم مشاع از هجده سهم سه دانگ 

ازششدانگ انتقال عادي مع الواسطه ازطرف محمدحسن حیدری
49- رای شماره 139860302008006121 -  03 / 09 / 98 - ناهید نادری زیارتگاهی 
فرزند مظاهر ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزی شده از پالک های 1883 و 9921 

فرعي به مساحت دویست وشصت و هفت مترو پانزده صدم متر مربع
50- رای شماره 139860302008005869 -  25 / 08 / 98 - خدیجه بهرامی قصرچمی 
فرزند علیداد ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزی شــده از پالک 2157 فرعي که 

قباًل شماره 1. 85 فرعی بوده به مساحت یکصدوهفت مترو نود و هفت صدم متر مربع
51- رای شماره 139860302008005825 -  20 / 08 / 98 - محمد باقرپور فرزند ناصر 

نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ :
الف ( قسمتی ازیک باب خانه نیمه تمام مجزی شــده از پالک 2602 فرعي به مساحت 
شصت و هشــت متر و هفتاد و پنج صدم مترمربع که به انضمام قسمتی ازپالک 1939 
فرعی جمعًا تشــکیل یک باب خانه نیمه تمام راداده است درازاء تمامت سی و یک سهم 
و سی وپنج صدم سهم مشاع ازیکصدو چهل و هفت سهم و هفتاد صدم سهم ششدانگ 

انتقال عادی ازطرف کمال مندک
ب ( قسمتی ازیک باب خانه نیمه تمام مجزی شده از پالک 1939 فرعي به مساحت یکصد 
و هفتادوچهارمتر و نود صدم مترمربع که به انضمام قســمتی ازپالک 2602 فرعی جمعًا 
تشکیل یک باب خانه نیمه تمام راداده است درازاء تمامت هشتاد و هفت سهم و هفتاد و 
هفت – دویستم سهم مشاع از دویست و هشــتاد و پنج سهم و هفتاد و هفت صدم سهم 

ششدانگ انتقال عادی ازطرف کمال مندک
52- رای شــماره 139860302008005826 -  20 / 08 / 98 - الناز شــیرعلی فرزند 

مرتضی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ :
الف ( قسمتی ازیک باب خانه نیمه تمام مجزی شــده از پالک 2602 فرعي به مساحت 
شصت و هشــت متر و هفتاد و پنج صدم مترمربع که به انضمام قسمتی ازپالک 1939 
فرعی جمعًا تشــکیل یک باب خانه نیمه تمام راداده است درازاء تمامت سی و یک سهم 
و سی وپنج صدم سهم مشاع ازیکصدو چهل و هفت سهم و هفتاد صدم سهم ششدانگ 

انتقال عادی ازطرف کمال مندک
ب ( قسمتی ازیک باب خانه نیمه تمام مجزی شده از پالک 1939 فرعي به مساحت یکصد 
و هفتادوچهارمتر و نود صدم مترمربع که به انضمام قســمتی ازپالک 2602 فرعی جمعًا 
تشکیل یک باب خانه نیمه تمام راداده است درازاء تمامت هشتاد و هفت سهم و هفتاد و 
هفت – دویستم سهم مشاع از دویست و هشــتاد و پنج سهم و هفتاد و هفت صدم سهم 

ششدانگ انتقال عادی ازطرف کمال مندک
53- رای شماره 139860302008006126 -  03 / 09 / 98 - بهنام ترابی فرزند قربانعلی 
نسبت به دودانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 3761 فرعي به 

مساحت هشتاد و هشت متر مربع
54- رای شماره 139860302008006127 -  03 / 09 / 98 - زهرا افشاری فرزند پیران 
نسبت به چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 3761 فرعي 

به مساحت هشتاد و هشت متر مربع
55- رای شماره 139860302008005987 -  28 / 08 / 98 - سیده آذر موسوی فرزند 
سید فرج اله ششــدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزی شــده از پالک 3766 فرعي به 

مساحت یکصد و شصت ودو متر و هفتاد و پنج صدم متر مربع
56- رای شماره 139860302008005647 -  13 / 08 / 98 - نسرین صدری فرزند ناصر 
ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزی شده از پالک 5273 فرعي به مساحت یکصد و 

هفتاد وپنج مترو شصت و دو صدم متر مربع
57- رای شماره 139860302008004790 -  24 / 06 / 98 - بهادر شاهنظری فرزند 

مهدی ششدانگ :
الف ( قسمتی ازیک باب مغازه باســاختمان فوقانی مجزی شده از پالک 7514 فرعي به 
مساحت نود و سه متر و هفده صدم مترمربع که به انضمام قسمتی ازپالک 3024 فرعی 

جمعًا تشکیل یک باب مغازه باساختمان فوقانی راداده است 
ب ( قسمتی ازیک باب مغازه باساختمان فوقانی مجزی شــده از پالک 3024 فرعي به 
مساحت هشت متر و پنجاه و شــش صدم مترمربع که به انضمام قسمتی ازپالک 7514 

فرعی جمعًا تشکیل یک باب مغازه باساختمان فوقانی راداده است 
58- رای شماره 139860302008005837 -  21 / 08 / 98 - مجید محمودیان کرویه 
فرزند علی ششدانگ یک باب مغازه باطبقه نیمه تمام فوقانی مجزی شده از پالک های 
7704 و 13802 فرعي که قباًل شماره 13543 فرعی و این نیز قباًل شماره 3750 فرعی 

بوده به مساحت پنجاه و دو متر و پنجاه صدم متر مربع
59- رای شــماره 139860302008003821 -  15 / 05 / 98 - قــدرت الــه پیروی 
شهرضائی فرزند رمضان ششــدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک های 13940 و 

13941 فرعی به مساحت یکصدو نود و چهارمتر مربع
سوم: شماره های فرعی از 3- اصلی مزرعه موغان

60- رای شماره 139860302008001556 - 21 / 02 / 98 - حبیب اله رزی شهرضا 
فرزند ولی اله ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 411 فرعی به مساحت دویست 

و سی و یک متر و هشتاد وهشت صدم مترمربع
61- رای شــماره 139860302008003837 - 16 / 05 / 98 - محمد حسن شریفانی 

شهرضائی فرزند اکبر ششدانگ :
الف ( قسمتی ازیک باب خانه مجزی شده از پالک 753 فرعي به مساحت نود و پنج متر و 
پنجاه و دو صدم مترمربع که به انضمام قسمتی ازپالک 754 فرعی جمعًا تشکیل یک باب 
خانه راداده است درازاء نود وپنج سهم مشاع از پانصد و هشتاد ویک سهم و هفده – یکصدم 

سهم ششدانگ انتقال عادی مع الواسطه ازطرف رضوان همامی
ب ( قسمتی ازیک باب خانه مجزی شده از پالک 754 فرعي به مساحت دویست و سی 
و چهار متر وهفتاد صدم مترمربع که به انضمام قسمتی ازپالک 753 فرعی جمعًا تشکیل 

یک باب خانه راداده است 
62- رای شــماره 139860302008006015 - 29 / 08 / 98 - مهنازجمشیدی فرزند 
غالمرضا ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزی شده از پالک 783 فرعی به مساحت 

دویست و بیست وپنج مترمربع
63- رای شــماره 139860302008005975 - 27 / 08 / 98 - موسی ناطقیان فرزند 
محمدجواد ششدانگ یک باب مغازه باساختمان احداثی برروی آن مجزی شده از پالک 

878 فرعی به مساحت یکصدو هشتاد و دو مترمربع
64-  رای شماره 139860302008005448 - 02 / 08 / 98 - حبیب اله فالح فرزند علی 
ششدانگ قسمتی از یک باب خانه مجزی شده از پالک 944 فرعی به مساحت نه متر و 
بیست و هفت صدم مترمربع که به انضمام ششدانگ پالک 5823 فرعی جمعاً تشکیل یک 
باب خانه راداده است درازاء تمامت ده سهم مشاع از نهصد سهم ششدانگ انتقال عادی 

ازطرف مرتضی فخار شهرضا
65-  رای شماره 139860302008006109 - 03 / 09 / 98 - اسماعیل احسانی فرزند 

محمد مهدی نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 950 
فرعی به مساحت دویست و پنجاه و دومتر وپنجاه و هفت صدم مترمربع

66- رای شــماره 139860302008006110 - 03 / 09 / 98 - ابراهیم احسانی فرزند 
محمد مهدی نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 950 

فرعی به مساحت دویست و پنجاه و دومتر وپنجاه و هفت صدم مترمربع
67-  رای شماره 139860302008006111 - 03 / 09 / 98 - بهنام احسانی فرزند محمد 
مهدی به والیت پدرش نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده 

از پالک 950 فرعی به مساحت دویست و پنجاه و دومتر وپنجاه و هفت صدم مترمربع
68- رای شــماره 139860302008005913 - 25 / 08 / 98 - علی شمسبگی فرزند 
ارسالن ششدانگ یک باب خانه قدیمی مجزی شده از پالک های 977 و 978 فرعي که 
به شماره 4871 فرعی تبدیل شده به مساحت سیصد و چهل و نه متر و هفتاد صدم مترمربع
69- رای شماره 139860302008005988 - 28 / 08 / 98 - فتح اله گرامی فرزند امراله 

ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 984 فرعي به مساحت سیصد مترمربع
70- رای شــماره 139860302008004278 - 06 / 06 / 98 - فاطمه صغری رضائی 
فرزند عباس ششــدانگ یک باب خانه مجزی شــده از پالک 1100 فرعی به مساحت 

دویست و دو متر و پنجاه صدم مترمربع 
71- رای شماره 139860302008006018 - 29 / 08 / 98 - اختر صادقی قوام آبادی 
فرزند فتح اله ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 1112 فرعي به مساحت یکصد 

و پنجاه وهفت متر و نود و پنج صدم مترمربع
72- رای شماره 139860302008005702 - 18 / 08 / 98 - مسعودکاظمی اسفه فرزند 
محمدجواد ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 1261 فرعي به مساحت نود و 

چهار متر و شصت و سه صدم مترمربع
73-  رای شماره 139860302008005693 -  18 / 08 / 98 - محمد حسین احمدیان 
فرزند عوضعلی نسبت به سیزده حبه و پنجاه صدم حبه مشاع از هفتادودوحبه ششدانگ 
یک باب خانه مجزی شــده از پالک 1269 فرعي به مساحت یکصدوسی و دو متر و نود 

وپنج صدم متر مربع
74- رای شماره 139860302008005694 -  18 / 08 / 98 - آرزوکرمانی فرزند علی 
اصغرنسبت به پنجاه وهشت حبه و پنجاه صدم حبه مشاع از هفتادودوحبه ششدانگ یک 
باب خانه مجزی شــده از پالک 1269 فرعي به مساحت یکصدوسی و دو متر و نود وپنج 

صدم متر مربع
75- رای شماره 139860302008005932 -  26 / 08 / 98 - محسن بهرامی نظرآبادی 
فرزند رحمت اله نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 
های 3158 و 3161 و 3162 و 3164 و 4811 فرعي به مساحت یکصدو سی متر و پانزده 

صدم مترمربع
76- رای شــماره 139860302008005933 -  26 / 08 / 98 - فاطمه بیگم سبزواری 
شهرضائی فرزند سیف اله نسبت به چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی 
شــده از پالک های 3158 و 3161 و 3162 و 3164 و 4811 فرعي به مساحت یکصدو 

سی متر و پانزده صدم مترمربع
77- رای شماره 139860302008005998 -  29 / 08 / 98 - فاطمه بهمنی فرزند علی 
ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 4831 فرعي به مساحت دویست و نه متر 

و سی و هفت صدم مترمربع
چهارم : شماره فرعی از 4- اصلی مزرعه برزوک آباد

78- رای شماره 139860302008005289 - 20 / 07 / 98 - لیال سهرابی فرزند نصیب 
اله ششــدانگ یک باب خانه دوطبقه پالک 1998 فرعی به مساحت یکصد وپنجاه وسه 
مترو هفتاد صدم مترمربع درازاء ششدانگ انتقال عادی مع الواسطه ازطرف عبدالرسول 

پیام شهرضا
پنجم: شماره فرعی از 21- اصلی مزرعه رشکنه

79- رای شــماره 139460302008011578 - 27 / 12 / 94 و رای اصالحی شــماره 
139860302008006035 - 29 / 08 / 98 - عبدالجوادکاویانی فرزند رضا نســبت به 
یک دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه سه طبقه مجزی شده از پالک 116 فرعی به 

مساحت یکصد و سی و پنج مترمربع
80- رای شــماره 139460302008011586 - 27 / 12 / 94 و رای اصالحی شــماره 
139860302008006036 - 29 / 08 / 98 - الهام الســادات تقوی فرزند ســید نوراله 
نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه سه طبقه مجزی شده از پالک 116 

فرعی به مساحت یکصد و سی و پنج مترمربع
81- رای شــماره 139460302008011588 - 27 / 12 / 94 و رای اصالحی شــماره 
139860302008006037 - 29 / 08 / 98 - ابراهیــم کاویانی فرزند رضا نســبت به 
یک دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه سه طبقه مجزی شده از پالک 116 فرعی به 

مساحت یکصد و سی و پنج مترمربع
82- رای شــماره 139460302008011579 - 27 / 12 / 94 و رای اصالحی شــماره 
139860302008006038 – 29 / 08 / 98 – ندا السادات میرمحمدی فرزند سید حسام 
نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه سه طبقه مجزی شده از پالک 116 

فرعی به مساحت یکصد و سی و پنج مترمربع
83- رای شماره 139860302008006118 - 03 / 09 / 98 - مریم السادات اسحاقی 
فرزند سید اسماعیل ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 207 فرعی به مساحت 

یکصدوبیست و سه متر و سی وشش صدم مترمربع
84- رای شماره 139860302008006012 - 29 / 08 / 98 - احمدرضا طاهری شهرضا 
فرزند حسین ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 637 فرعی به مساحت هفتادو 

پنج متر و بیست و هشت صدم مترمربع
85- رای شماره 139860302008005269 - 18 / 07 / 98 - رحمت اله فاتحی فرزند 
جمشید ششدانگ یک باب خانه مجزی شــده از پالک 1326 فرعی به مساحت نود و نه 

متر وچهل صدم مترمربع
ششم: شماره هاي فرعی از 23- اصلی مزرعه سودآباد

86- رای شماره 139860302008005983 - 28 / 08 / 98 - جواد سعید فرزند عبدالعلی 
ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزی شــده از پالک های 50 فرعی باقیمانده که به 
شماره 2778 فرعی تبدیل شده و 849 و 850 و 1076 و 2845 فرعی به مساحت دویست 

و نود و دومتر و نودوپنج صدم مترمربع 
87- رای شــماره 139860302008005812 - 20 / 08 / 98 - مرتضی ربیعی فرزند 
عبدالکریم ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 1111 فرعی به مساحت هفتادو 

نه متر و شصت ویک صدم مترمربع 
هفتم: شماره های فرعی از 32 – اصلی مزرعه دست قمشه

88- رای شماره 139860302008005695 -  18 / 08 / 98 - سیف اله انصاریپور فرزند 
هاشم نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 14 فرعی 

به مساحت یکصدو چهل ویک متر و هفتاد و پنج صدم مترمربع
89- رای شــماره 139860302008005696 -  18 / 08 / 98 - طلعت طاهری فرزند 
حسین نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 14 فرعی 

به مساحت یکصدو چهل ویک متر و هفتاد و پنج صدم مترمربع
90- رای شــماره 139860302008005784 -  20 / 08 / 98 - جمیله جعفرپور فرزند 
یعقوب ششدانگ یک باب خانه مجزی شــده از پالک 106 فرعي به مساحت نود و یک 
متر و چهل و یک صدم مترمربع درازاء تمامت نود و یک سهم مشاع ازیک هزار و هشتصد 
و چهل و شش سهم دو دانگ ازششدانگ انتقال عادی مع الواسطه ازطرف ورثه میرزاآقا 

میربد
91- رای شــماره 139860302008004803 -  24 / 06 / 98 - حسین اسالمی فرزند 
ناصر نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 118 فرعي 

به مساحت یکصد و شصت و هفت مترمربع
92- رای شماره 139860302008004804 -  24 / 06 / 98 - سمیه جاوری فرزند اسداله 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 118 فرعي به 

مساحت یکصد و شصت و هفت مترمربع
ادامه در صفحه 5
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مطالبات مراکز درمانی طرف قرارداد بیمه سالمت پرداخت شد
مدیر کل بیمه سالمت استان اصفهان با اشــاره به پرداخت مطالبات سازمان به موسسات تشخیصی 
درمانی طرف قرارداد گفت: خوشبختانه در سال 98 پرداخت مطالبات در مقایسه با سال های گذشته با 
شتاب بیشتری صورت گرفته و تالش مدیریت ارشد سازمان بر آن است که میزان معوقات موسسات 
طرف قرارداد به صفر برسد.حسین بانک در خصوص آخرین وضعیت پرداخت بدهی بیمه سالمت به 
پزشکان و داروسازان  اظهار داشت: مطالبات مراکز خصوصی شامل داروخانه های خصوصی تا شهریور 
ماه سال جاری، بیمارستان های خصوصی و پزشکان تا مرداد ماه و مراکز پاراکلینیک تا تیرماه 98 پرداخت 
شد.وی در بخش دیگری از صحبت ها  ادامه داد: با تصویب آیین نامه اجرایی بیمه پایه اجباری سالمت، 
پوشش بیمه سالمت برای تمام افراد فاقد پوشش بیمه ای، اجباری بوده و برخورداری از یارانه دولت جهت 
حق سرانه بیمه از طریق ارزیابی وسع انجام می شود. بر اساس این آیین نامه، تمام افراد بیمه نشده، تحت 
پوشش بیمه سالمت قرار می گیرند.وی افزود: وزارت تعاون نیز بر اساس این مصوبه مکلف است حداکثر 
تا یک ماه، پاسخ آزمون وسع را به سازمان بیمه سالمت ارائه کند و بیمه سالمت بر اساس نتیجه آزمون 
وسع انجام شده توسط وزارت رفاه باید افراد را تحت پوشش قرار دهد.بانک در پایان ضمن هشدار نسبت 
به شیوه های کالهبرداری با استفاده از نام ســازمان بیمه سالمت و اطالع رسانی پوشش اجباری بیمه 
سالمت برای افراد فاقد پوشش بیمه درمانی افزود: سودجویان از همین کلمه »اجباری« استفاده کرده 
و با خانواده ها تماس می گیرند و در قبال دریافت پول کارت جعلی با نام بیمه سالمت تحویل می دهند.

خانواده ها باید در مواجهه با این افراد هوشیار باشند و خدمات بیمه ای سازمان بیمه سالمت را صرفا از 
طریق 103 نقطه از دفاتر پیشخوان و ادارات بیمه سالمت در سطح استان دریافت  کنند.

آمار مبتالیان ایدز در اصفهان اعالم شد؛
حدود 750 نفر

کارشناس مسئول برنامه ایدز دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان گفت: آمار مبتالیان به ایدز در استان 
اصفهان به جز شهرستان کاشان تا آخر آبان ماه 98 حدود ۷۵0 نفر  بوده  که 1۴9 زن و ۶01 مرد اعالم 
شده است. مرجان مشکوتی با بیان اینکه آمار مربوط به ایدز طبق اعالم وزارت بهداشت تا پایان شهریور 
ماه 98 بیان شده، اظهار کرد: حدود ۵0 درصد مبتالیان به ایدز بین ۲0 تا 3۵ سال و یا به عبارتی دیگر ۷۵ 
درصد مبتالیان بین ۲0 تا ۴۵ سال و تنها دو درصد از افراد مبتال زیر 1۵ سال هستند. وی افزود: در ارتباط 
با اعالم آمار مبتالیان ایدز دو نوع آمار بیان می شود؛ یکی به عنوان آمار تجمعی که از ابتدای شناسایی 
ایدز )از سال ۶۶( تا کنون و دیگری به عنوان آمار موارد جدید است.طبق آمار تجمعی بیشترین راه انتقال 

ایدز در کشور از طریق تزریق یا استفاده از سرنگ و سوزن مشترک بین معتادان صورت می گیرد.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

دریافت حق فنی از طرف داروخانه ها، قانونی است
معاون غذا و داروی دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان در خصوص کیفیت داروهای ساخت ایران 
تصریح کرد: برخی از بیماران ما نگاه خوبی به داروهای تولید داخلی ندارند. صنعت ما پتانسیل های 
فراوانی دارد و کیفیت داروهای ســاخت ایران با داروهای وارداتی تفاوت محسوسی نمی کند و به 
همین دلیل توصیه می کنیم بیماران و پزشــکان به داروهای تولید داخل اعتماد کنند.نگاه ویژه به 
داروهای ساخت ایران از طرف مردم و پزشــکان می تواند به خودکفایی کشور در زمینه تولید دارو 
کمک کند. اصالنی با اشــاره به اینکه داروخانه ها موظف به ارائه فاکتور به بیمار هستند عنوان کرد: 
همه داروخانه های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان موظف به ارائه فاکتور به بیماران 
هستند. معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در خصوص حق فنی داروخانه ها اظهار 
داشت: به استناد بند 1۵ ماده 1 قانون تشکیالت وزارت بهداشت، اختیار تعیین حق فنی داروخانه ها 
به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی داده شده که با ابالغ اسفند ماه سال گذشته مقام عالی 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حق فنی داروخانه ها قانونی است.

سرپرست معاونت پایش و نظارت اداره کل محیط زیست استان اصفهان می گوید آب های خاکستری در اصفهان استاندارد است؛

  مناقشه خاکستری

موضوع آب های خاکســتری چند وقتی   پریسا سعادت
است که ســوژه رسانه ها شــده و با ایجاد 
بحران های کم آبی چند ســال اخیر در اصفهان قابل توجه شده است. 
برای برون رفت از تنش آبــی و یا به عبارت بهتر، ســازگاری با کم آبی، 
مدیریت مصرف آب یکی از راهکارهای موثر  عنوان می شــود. تصفیه، 
بازچرخانی و استفاده مجدد از آب خاکستری یکی از راهکارهای اصلی 
مدیریت مصرف آب محســوب می شــود. به طور کلی، ۶0 تا 80 درصد 
مصرف آب در یک خانه تبدیل به آب خاکستری می شود. بنابراین واضح 
است که استفاده مجدد از آب خاکستری می تواند تاثیر قابل توجهی در 

کاهش مصرف آب داشته باشد. 
آبی که پس از اســتفاده از آن، در تماس با فضوالت انســانی نباشــد 
به آب خاکســتری تبدیل می شــود که مطابق مبحث 1۶ مقررات ملی 
ساختمان- تاسیسات بهداشــتی، آب غیرآشامیدنی تحصیل شده از 
فاضالب خروجی از روشــویی، سینک ظرف شــویی، وان، زیردوشی، 
لگن یا ماشین رخت شویی اســت.با وجود تاکید بر استفاده مجدد از 
آب خاکستری هنوز هیچ گونه دســتورالعمل و یا برنامه اجرایی برای 
آن ابالغ نشده  و همه منتظر الزامات قانونی هستند تا ضمانت اجرایی 
این طرح فراهم شــود. در مورد آب های خاکستری نظریات مختلفی 
وجود دارد در حالی کــه عده ای معتقدند این آب تنهــا باید به مصارف 

صنعتی برسد و وارد محیط زیست نشــود، برخی دیگر می گویند این 
آب می تواند صرفه جویی خوبی در مصارف کشاورزی و باغبانی داشته 
باشد و در صورت رعایت استانداردها،  جایگزین خوبی برای سفرهای 
زیر زمینی باشد. رییس کمیسیون انرژی، استاندارد مصالح و محیط 
زیست نظام مهندسی ساختمان اصفهان و عضو هیئت مدیره سازمان 
نظام مهندسی ساختمان اصفهان با اشــاره به این که نیمی از فاضالب 
تولیدی شــهری در خانه ها تولید و تبدیل به آب خاکستری می شود، 
تصریح می کند: بازچرخانی آب خاکســتری با توجه به تغییر اقلیم و 
وضعیت بحران آب ضروری است. به طور معمول، ۲۵ تا ۵0 لیتر آب در 
حمام و 10 تا ۲0 لیتر در لباس شویی و ۵ تا 1۵ لیتر در ظرف شویی تولید 
می شود که می تواند در فرآیند بازچرخانی آب خاکستری مورد استفاده 
قرار گیرد. محمد رضا طاهری اصل ادامه می دهد: برنامه تدوین شده 
بازچرخانی آب خاکستری چندین بار در مرکز پژوهش های شورای شهر 
و برای اعضای شورای شهر، معاونت شهرسازی و معماری شهرداری و 
در حضور شهردار و رییس شورای شهر مطرح و تبیین شد. اگر بخواهیم 
به سمت شهر سبز حرکت کنیم، ناگزیریم بازچرخانی آب خاکستری را 
در اصفهان به طور جد دنبال کنیم؛ اما همچنان تردیدهای جدی نسبت 
به سالمت این آب ها وجود دارد ولی مسئوالن محیط زیست می گویند 
این آب ها سالم است و بر اساس اســتانداردهای باالیی بازچرخانی و 

تصفیه می شود . در این زمینه سرپرست معاونت پایش و نظارت اداره 
کل محیط زیست اســتان اصفهان گفته است: با توجه به کمبود آب در 
کشور به ویژه اســتان، اســتفاده از آب های جایگزین و خاکستری و 
بازچرخانی آن بســیار ضروری است و باید با اســتفاده از فناوری های 
نوین و تجهیزات پیشــرفته، زمینه بازچرخانی آب و استفاده مجدد از 
آن در بخش های صنعت و فضای ســبز را فراهم کنیم. حسین اکبری 
با اشــاره به اینکه در برخی کشورها که مشــکل آب ندارند، استفاده از 
پســاب نیز مورد توجه جدی قرار دارد، اظهار داشت: چنانچه با مشکل 
کمبود آب نیز مواجه نبودیم، بازهم استفاده از پساب برای حفظ منابع 
آبی بسیار الزم بود زیرا توجه به این مهم زمینه ساز توسعه پایدار است. 
سرپرست معاونت پایش و نظارت اداره کل محیط زیست استان ادامه 
داد: در نمونه هایی که تاکنون از خروجی تصفیه خانه های اصفهان برای 
اســتفاده از صنعت و فضای سبز گرفته شــده، موردی یافت نشده که 
مطابق جدول کیفی مشخص شده برای پساب نباشد و در این نمونه ها 
شاخص های بهداشتی و زیست محیطی رعایت شده است. هم اکنون 
تعدادی از صنایع استان اصفهان با اجرای طرح هایی به دنبال استفاده 
از پساب برای تأمین آب مورد نیاز خود هستند و استفاده از پساب برای 
اجرای طرح های بیابان زدایی و آبیاری درختان غیرمثمر در این استان 

مطرح است.

 با توجه به کمبود آب در کشور به ویژه استان، استفاده از 
آب های جایگزین و خاکستری و بازچرخانی آن بسیار 
ضروری است و باید با استفاده از فناوری های نوین و 
تجهیزات پیشرفته، زمینه بازچرخانی آب و استفاده مجدد 

از آن در بخش های صنعت و فضای سبز را فراهم کنیم

اخبار

93- رای شــماره 139860302008005442 -  01 / 08 / 98 - ابوالقاســم احمــدی 
فرزند يداله نسبت به شصت و سه حبه مشــاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ يك باب خانه 
 مجزی شده از پالک 2435 فرعي به مساحت دويست و چهل و هشت متر و هشتاد صدم

 مترمربع
94- رای شماره 139860302008005443 -  01 / 08 / 98 - محمدجواد احمدی فرزند 
ابوالقاسم به واليت پدرش نسبت به نه حبه مشــاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ يك باب 
خانه مجزی شده از پالک 2435 فرعي به مساحت دويست و چهل و هشت متر و هشتاد 

صدم مترمربع
هشتم: شماره های فرعی از 33 - اصلی مزرعه مهرقويه

95- رای شماره 139860302008005369 -  29 / 07 / 98 - میثم شاه چراغی فرزند 
احمد ششدانگ يك باب خانه نیمه تمام مجزی شده از پالک 60 فرعي به مساحت يکصد 

و پنجاه و پنج مترو دوازده صدم مترمربع
96- رای شــماره 139860302008006115 -  03 / 09 / 98 - هادی اصالنی فرزند 
اکبر ششدانگ يك باب خانه مجزی شده از پالک 893 فرعي به مساحت يکصد و چهل 

و سه مترمربع 
نهم: شماره فرعی از 46- اصلی مزرعه نظرآباد 

97- رای شماره 139860302008005914 -  25 / 08 / 98 - ابراهیم عاشوری فرزند 
همتعلی ششدانگ يك واحد مرغداری به مساحت شــش هزار و دويست و هفتاد متر و 

بیست وپنج صدم مترمربع
 دهم: شماره های فرعی از 50- اصلی مزرعه اله آباد

98- رای شماره 139860302008005981 -  28 / 08 / 98 - عبدالعلی سعید فرزند رضا 
نسبت به سه دانگ مشاع ازششدانگ :

الف( قسمتی ازيك باب خانه نیمه تمام مجزی شــده از پالک 1059 فرعي به مساحت 
يکصدوسی و يك متر و نود وشــش صدم مترمربع که به انضمام قسمتی ازپالک 1060 

فرعی جمعًا تشکیل يك باب خانه نیمه تمام راداده است
ب( قســمتی ازيك باب خانه نیمه تمام مجزی شــده از پالک 1060 فرعي به مساحت 
يکصدويازده متر و پانزده صدم مترمربع که به انضمام قسمتی ازپالک 1059 فرعی جمعًا 

تشکیل يك باب خانه نیمه تمام راداده است
99- رای شــماره 139860302008005982 -  28 / 08 / 98 - شوکت میرزابه فرزند 

عبدالرسول نسبت به سه دانگ مشاع ازششدانگ :
الف( قسمتی ازيك باب خانه نیمه تمام مجزی شــده از پالک 1059 فرعي به مساحت 
يکصدوسی و يك متر و نود وشــش صدم مترمربع که به انضمام قسمتی ازپالک 1060 

فرعی جمعًا تشکیل يك باب خانه نیمه تمام راداده است
ب( قســمتی ازيك باب خانه نیمه تمام مجزی شــده از پالک 1060 فرعي به مساحت 
يکصدويازده متر و پانزده صدم مترمربع که به انضمام قسمتی ازپالک 1059 فرعی جمعًا 

تشکیل يك باب خانه نیمه تمام راداده است
100- رای شماره 139860302008005220 -  14 / 07 / 98 - سیف اله سعیدی فرزند 
فضل اله ششدانگ يك باب خانه مجزی شده از پالک 2728 فرعی که قباًل شماره 617 
فرعی باقیمانده بوده به مساحت دويست و بیست و هفت متر وپنجاه و پنج صدم مترمربع 
درازاء يکصد و چهل و چهارسهم و چهل و هشت صدم سهم مشــاع از دو هزار و پانصد 
وپنجاه ونه سهم و سیزده – يکصد و پنجاهم سهم ششدانگ که میزان هفتادوچهارسهم 

مشاع آن انتقال عادی ازطرف علی اصغر براهیمی 
يازدهم: شماره فرعی از 51- اصلی مزرعه فودان

101-رای شماره 139860302008006027 -  29 / 08 / 98 - علیرضا ايمان پور فرزند 
عوضعلی ششدانگ يك باب مغازه مجزی شده از پالک 8 فرعي به مساحت پنجاه و پنج 

متر وپنجاه صدم مترمربع
دوازدهم : شماره های فرعی از 68- اصلی مزرعه سیدآباد

102- رای شــماره 139860302008005855 -  23 / 08 / 98 - سعید فرقانی فرزند 

فضل اله نسبت به سه دانگ مشاع ازششدانگ يك باب خانه نیمه تمام به مساحت دويست 
و سی و شش متر و بیست و سه صدم مترمربع

103- رای شماره 139860302008005856 -  23 / 08 / 98 - مهسا طاوسی شهرضائی 
فرزند غالمرضا نسبت به سه دانگ مشاع ازششدانگ يك باب خانه نیمه تمام به مساحت 

دويست و سی و شش متر و بیست و سه صدم مترمربع
104- رای شماره 139860302008005978 -  27 / 08 / 98 - سجاد مهلوجی فرزند 
حبیب اله ششــدانگ يك باب انبار به مســاحت يکصدو پنجاه و يك متر و چهل صدم 
مترمربع درازاء تمامت يکصد و پنجاه و يك سهم مشاع از دوهزار و ششصدسهم يك حبه 
ازهشتادوچهارحبه هفت دانگ انتقال عادی مع الواسطه ازطرف شمسی براهیمی احدی 

ازورثه بیگم آغا براهیمی احدی ازورثه اسماعیل مدنی
سیزدهم : شــماره فرعی از 1 / 68 - اصلی مزرعه میرآباد که به شــماره 225 – اصلی 

تبديل شده 
105- رای شــماره 139860302008004500 -  20 / 06 / 98 - عبدالعلی انصاريپور 
جرم افشادی فرزند محمد ششــدانگ يك باب خانه به مساحت يکصدو يك متر و نوزده 

صدم مترمربع
چهاردهم : شماره هاي فرعی از 100- اصلی مزرعه فیض آباد

106- رای شــماره 139860302008005704 -  18 / 08 / 98 - قربانعلی ســلطانی 
موسی آبادی فرزند غالمرضا ششدانگ يك باب ساختمان باطبقات تحتانی وفوقانی آن 
 مجزی شده ازپالک 189 فرعی به مســاحت يکصد و چهل و دومتر و چهل وهفت صدم

 مترمربع 
107- رای شماره 139860302008006087 -  30 / 08 / 98 - قربانعلی سلطانی موسی 
آبادی فرزند غالمرضا ششدانگ يك باب گاراژ مجزی شده ازپالک 189 فرعی به مساحت 

يکصد و نود و هفت متروپنجاه صدم مترمربع
108- رای شــماره 139860302008004494 -  20 / 06 / 98 - حسن امینی فرزند 
عباسعلی ششدانگ يك باب مغازه مجزي شده ازپالک 205 فرعي به مساحت يکصد و 

بیست و يك متر و نود صدم مترمربع
109- رای شــماره 139860302008006098 -  02 / 09 / 98 - زهرا نصیری فرزند 
محمد علی ششدانگ يك باب خانه مجزي شده ازپالک 233 فرعي به مساحت يکصدو 

چهل و سه مترو ده صدم مترمربع 
110- رای شماره 139860302008005733 -  19 / 08 / 98 - احمدرضا باقری فرزند 
علی اکبر ششدانگ يك باب خانه مجزي شــده ازپالک 556 فرعي به مساحت يکصد و 
پنجاه و دو متر و هفتاد ونه صدم مترمربع درازاء تمامت يك حبه و هشتصد و چهل و پنج 
– چهارهزار و ششصد و بیست و هفتم حبه مشاع ازهفتاد و دوحبه ششدانگ انتقال عادی 

مع الواسطه ازطرف سید مسعود رضا مدنی
111- رای شماره 139860302008005734 -  19 / 08 / 98 - سمیه امیری فرزند فتح 
اله ششدانگ يك باب خانه مجزي شده ازپالک 1481 فرعي به مساحت يکصد و شصت 
وپنج مترو و چهل و پنج صدم مترمربع درازاء تمامت سه دانگ مشاع از ششدانگ انتقال 

عادی ازطرف نعمت اله شبان
پانزدهم : شماره هاي فرعی از 157- اصلی مزرعه محموديه

112- رای شــماره 139860302008004852 -  26 / 06 / 98 - ابراهیــم 
 اکبــری فرزند فرهان ششــدانگ يك باب خانه به مســاحت يکصد و ســی و شــش 

مترمربع  
113- رای شماره 139860302008004418 -  17 / 06 / 98 - نبی اله حداد فرزند رضا 
ششدانگ قسمتی ازيك واحد کارگاه تولیدی مجزي شده ازپالک 30 فرعي به مساحت 
هفتصد و بیست وچهارمترو بیست و پنج صدم مترمربع که به انضمام قسمتی ازراه متروکه 

جمعًا تشکیل يك واحد کارگاه تولیدی راداده است 
114- رای شماره 139860302008004424 -  17 / 06 / 98 - عبداله حداد فرزند رضا 
ششدانگ قسمتی ازيك واحد کارگاه تولیدی مجزي شده ازپالک 30 فرعي به مساحت 

هفتصد و بیست ونه مترمربع که به انضمام قسمتی ازراه متروکه جمعًا تشکیل يك واحد 
کارگاه تولیدی راداده است

شانزدهم : شماره فرعی از 178- اصلی
115- رای شماره 139860302008006117 -  03 / 09 / 98 - غالمعلی يوسفیان فرزند 

امراله ششدانگ يك باب خانه دوطبقه به مساحت يکصد و چهل وپنج مترمربع
بند ب( 

بخش يك ثبتی شهرضا
يکم : شماره های فرعی از 2- اصلی مزرعه فضل آباد

1- رای شــماره 139760302008008922 - 27 / 12 / 97 وراي اصالحي شــماره 
139860302008005974 - 27 / 08 / 98 - اعظم سلطانی فرزند احمد ششدانگ يك 
باب خانه نیمه تمام مجزی شده از پالک 1538 فرعی به مساحت يکصدوبیست و هشت 
متر و هشتاد و پنج صدم مترمربع که در راي اولیه وبه تبع آن درآگهي اولیه مساحت ملك 

اشتباهًا قید شده و اينك تجديد آگهی می گردد
2- رای شــماره 139860302008002469 - 27 / 03 / 98 وراي اصالحي شــماره 
139860302008005681 - 14 / 08 / 98 -  حسین کیانی فرزند حسینعلی ششدانگ 
يك باب خانه نیمه تمام مجزی شــده از پالک 3970 فرعی به مســاحت دويست و ده 
متروچهل صدم مترمربع که در راي اولیه وبه تبع آن درآگهي اولیه مساحت ملك اشتباهًا 

قید شده و اينك تجديد آگهی می گردد
دوم : شماره فرعی از 100- اصلی مزرعه فیض آباد

3- رای شــماره 139860302008002224 - 12 / 03 / 98 وراي اصالحي شــماره 
139860302008005682 - 16 / 08 / 98 -  اسماعیل امیری فرزند مرتضی ششدانگ 
يك باب خانه مجزی شــده از پالک 494 فرعی به مساحت يکصدوچهل و دومتر و سی 
صدم مترمربع درازاء يکصد و چهل ســهم مشــاع ازبیســت و نه هزار و چهارصد سهم 
ششــدانگ انتقال عادی ازطرف مظفر ملکیان که در راي اولیه وبه تبع آن درآگهي اولیه 

مساحت ملك اشتباهًا قید شده و اينك تجديد آگهی می گردد
تاريخ انتشار نوبت يکم : روز  دوشنبه    11 / 09 / 1398 
تاريخ انتشار نوبت دوم : روز سه شنبه     26 / 09 / 1398 

 م الف: 675784  سید اسداله موسوی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا
فقدان سند مالکیت 

9/95 شماره نامه: 139885602006007908 ، تاريخ: 1398/09/04 ، آقای سیدمحمد 
میرشفیعیان فرزند سیدباقر به استناد يك برگ استشهاديه محلی که هويت و امضا شهود 
رسمًا گواهی شده مدعی است که سند دودانگ و نیم مشاع از ششدانگ قطعه زمین پالک 
شماره 4533 فرعی از 158 اصلی واقع در خمینی شهر بخش 14 ثبت اصفهان که در دفتر 
امالک 455 صفحه 233  به نام ايشان ثبت و سند صادر و تسلیم گرديده و همچنین اظهار 
داشته اند که سند مالکیتشان در اثر جابه جايی مفقود شده است و معامله ديگری نیز انجام 
نگرديده است چون درخواست صدور المثنی ســند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره 
يك اصالحی ماده 120 آيین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شــود که هرکس مدعی 
انجام معامله )غیر از آنچه در اين آگهی ذکر شده( نسبت به آن يا وجود سند مالکیت مزبور 
نزد خود باشد از تاريخ انتشار اين آگهی تا ده روز به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا 
ضمن ارايه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نمايد تا مراتب صورت مجلس و اصل 
سند با ارايه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد يا در صورت اعتراض 
 اصل سند ارايه نشود المثنی ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 

م الف: 674482 نبی اله يزدانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر 
ابالغ وقت رسیدگی

9/96 شماره: 1478/98 حل12 ، مرجع رسیدگی: شــعبه دوازدهم حقوقی شورای حل 
اختالف خمینی شهر به نشانی: خمینی شــهرـ  بلوار پاسدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  
مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رســیدگی: ساعت 09:30 صبح روز شنبه 
مورخه 98/10/21 ، مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: مهدی سبحانی ، نشانی: 

خمینی شهر منظريه خ فارغا جنوبی 419 غربی؛ مشخصات خوانده:1-نام و نام خانوادگی: 
علی مهرابی ، خواسته و بهای آن: مطالبه وجه يك فقره چك ، گردش کار: خواهان.خوانده 
را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طريق نشر 
آگهی در يکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست 
و مســتندات يك نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به اين شــورا نسخه 
 ثانی دادخواســت و ضمائم را دريافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد. 

م الف: 677400 رئیس شعبه دوازدهم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر
اخطاریه

9/97 شــماره پرونده: 499/98 حــل1 ، نام و نــام خانوادگی: عظیم ســیدی ، نام پدر: 
ســیدامیر ، محل اقامت: مجهول المکان ، محل حضور شــعبه اول شورای حل اختالف 
خمینی شــهر واقع در خ پاســداران ، وقت حضور: يك هفته پس از ابالغ از ســاعت 16 
لغايت 18:30 ، با عنايت به اينکه نظريه کارشــناس پرونده واصــل گرديده ظرف يك 
هفته جهت مالحظه نظر به دفتر شــورا مراجعــه و به صورت مکتوب نظــر خود را نفیًا 
يا اثباتًا اعالم نمائید. مســئول دبیرخانه شــعبه اول شــورای حل اختالف خمینی شهر، 
شــماره: 987/77ـ  تاريخ: 98/07/16 رياست محترم شــعبه اول شورای حل اختالف 
خمینی شــهر احترامًا در ارتباط با پرونده 449/98 به اســتحضار می رساند با مراجعه به 
دفتر شعبه پرونده فوق الذکر مطالعه و از قرار کارشناســی اطالع حاصل گرديد و جهت 
دريافت اظهارات خواهان )خانم مريم ناصری( با ايشــان تماس و اظهاراتشــان استماع 
گرديد و جهت دريافت اظهارات خوانده )آقای عظیم ســیدی( با همراه ايشــان تماس 
که از شــبکه خارج بود و لذا اســتماع اظهارات نامبرده میســور نگرديد. خواهان اظهار 
داشت: تا سوم درس خوانده است و خانه دار می باشــد و در مورد خوانده بیان داشتند که 
در حد خواندن و نوشتن سواد دارد و مبل ساز اســت. لذا با توجه به مطالعه پرونده و قرار 
کارشناسی و اســتماع اظهارات خواهان و تحقیق و بررسی های به عمل آمده و با عنايت 
به شــان و منزلت اجتماعی زوجه و جمیع جهات موثر در تعیین نفقه میزان نفقه زوجه از 
تاريخ 98/5/1 لغايت 98/7/30 به شــرح ذيل تعیین و اعالم نظر می گردد. میزان نفقه 
زوجه از تاريخ 98/5/1 لغايت 98/7/30 به مدت 92 روز بــه ازاء روزانه 170000 ريال و 
ماهیانه 5100000 ريــال مجموعًا 15640000 ريال برآورد و اعــالم نظر می گردد. در 
 ضمن نفقه زوجه تا پايان ســال بــه ازای ماهیانه 5100000 ريال بــرآورد و اعالم نظر 
می گردد هزينه های پزشــکی نیز جداگانه قابل مطالبه است. م الف: 677440  امیر 

هوشنگ کمالیان کارشناس رسمی دادگستری
اخطار اجرایی

9/98 شماره: 465/98 حل11 ، مشــخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی: 1-بهنام 
جباری فرد 2-محمد رحمتی ، نام پدر: 1-ســلیمان 2-رحمان ، نشــانی: هردو مجهول 
المکان ؛ مشخصات محکوم له: نام و نام خانوادگی: محمدرضا شمس ، نام پدر: سبزعلی ، 
با وکالت آلوئی ، نشانی: محمودآباد خ20 سنگبری بلور ، محکوم به:به موجب رای شماره 
1162 تاريخ 98/06/04 حوزه يازدهم شــورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر که 
قطعیت يافته اســت. محکوم علیه محکوم اســت به: محکومیت تضامنی خواندگان به 
پرداخت مبلغ صد میلیون ريال بابت اصل خواسته و مبلغ دو میلیون و دويست و هشتاد هزار 
ريال بابت هزينه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تاخیر تاديه از تاريخ 
سر رسید چك لغايت زمان پرداخت در زمان اجرا در حق خواهان و پرداخت نیم عشر دولت 
در حق صندوق دولت در ضمن رای صادره غیابی می باشد . ماده34 قانون اجرای احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا 
به موقع اجرا بگذارد يا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد يا مالی معرفی کند که اجرای 
حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه 
نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر 
مالی ندارد صريحًا اعالم نمايد. م الف: 677408 ايمان بختیاری قاضی شعبه يازدهم 

شورای حل اختالف خمینی شهر 
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دردسر جدید و عجیب صدا و سیما برای عادل فردوسی پور
برنامه فوتبال ۱۲۰ که به تهیه کنندگی عادل فردوسی پور از شــبکه ورزش صدا و سیما پخش می شود 
مخاطبان خاص خودش را دارد و طرفداران فوتبال خارجی را ســیراب می کند. صدا و سیما، اما ظاهرا 

قصد ندارد به حاشیه های خود پایان دهد 
و هر بار برگ جدیــدی رو می کند. این بار 
شبکه ورزش که زیرمجموعه شبکه سوم 
سیما محسوب می شود در اقدامی عجیب 
از فردوسی پور خواسته پلتفرمی ارائه دهد 
که ثابت شــود برنامه او یک میلیون نفر 
بیننده به صورت زنده دارد. شاید هیچ کدام 
از برنامه های صدا و ســیما نتوانند به طور 
دقیق بگویند چقدر بیننده دارند، زیرا هیچ 
معیاری برای سنجش آن ها وجود ندارد؛ 

اما فوتبال ۱۲۰ و فردوسی پور ظاهرا باید ثابت کنند بینندگان شان به اندازه کافی است و ساخت این برنامه 
هزینه اضافی روی دست سازمان نخواهد گذاشت.

مشهد، بهشت خوزستانی ها!
شهرخودروی خراسان پس از شکست های خانگی خود مقابل فوالد خوزستان، نفت مسجد سلیمان 
و صنعت نفت آبادان، مشهد را تبدیل به پکیجی خاطره انگیز برای تیم های خوزستانی لیگ کرده است. 
شعرهای معروف خوزستانی و شادی مخصوص آنها بعد از پیروزی فوالد و نفت مسجد سلیمان روز شنبه 
با یزله آبادانی صنعتی ها در ورزشگاه امام رضا )ع( تکمیل شد تا هواداران مشهدی در یک نیم فصل، بار 
دیگر طعم تلخ شکست برابر حریف خوزستانی را بچشند و با ناراحتی ورزشگاه خود را ترک کنند. فرهاد 
حمیداوی تنها خوزستانی ناراحت این سه بازی در ورزشگاه امام رضا )ع( بود که کامال هوشمندانه رویه 
آرامش را در پیش گرفت و در روز شکســت تیمش تالش کرد تا کادر فنی و بازیکنان تیم را مهیای بازی 

سخت مقابل استقالل در ورزشگاه آزادی کند.

کنایه بازیکن استقالل به پرسپولیسی ها
سیاوش یزدانی، مدافع مصدوم استقالل بعد از بازی سپاهان کنایه ای به پرسپولیسی ها زد که کسی به آن 
توجه نکرد. البته او سعی کرد جمله اش را آرام بگوید تا کسی زیاد متوجه آن نشود. سیاوش گفت: »این 
داور )زاهدی فر( فکر کنم با من مشکل دارد. او سال گذشته هم مقابل تیم آن بنده خداها )پرسپولیس( 
در جام حذفی آنطور قضاوت کرد و امســال هم اینطور...« منظور یزدانی از کنایه آن بنده خداها همان 
پرسپولیس اســت و قطعا می تواند باعث ناراحتی طرفداران قرمز شود. این بازیکن کال با بازیکنان این 

تیم کل کل زیادی دارد و در شهرآورد امسال هم با شجاع خلیل زاده در زمین دچار درگیری لفظی شد.

چرا »شکاری« با تراکتور  به تبریز نرفت؟
رضا شکاری، یکی از خریدهای خبرساز باشگاه تراکتور بود. او  به محض عقد قرارداد 5 ساله با تراکتور، با 
اعتراض هایی نسبت به انتقال به این تیم تبریزی مواجه شد و از ابتدای فصل تاکنون نتوانسته برای تراکتور 
بازی کند. حتی بعد از آنکه فیفا باشگاه تراکتور را از هرگونه اتهام در جذب شکاری مبرا کرد هم مصطفی 
دنیزلی، سرمربی ترک تبار تراکتور به این بازیکن فرصتی برای بازی نداد. شکاری که همراه اعضای تراکتور 
برای دیدار با پیکان به تهران سفر کرده بود، بعد از لغو بازی اردوی تیمش را ترک کرد و به تبریز برنگشت. 
ظاهرا او با هماهنگی دنیزلی قصد دارد حاال که جایی در پازل تاکتیکی سرمربی ندارد، تمریناتش را در 

تهران انجام دهد تا خودش را برای مسابقات مقدماتی المپیک آماده کند.

مروری بر حاشیه های جدال تماشایی سپاهان – استقالل در نقش جهان؛

یک شادی گل عجیب

لــی  تیــم ســپاهان اصفهــان در حا
بــا تســاوی مقابــل تیــم اســتقالل 
تهران بر صــدر جــدول رده بنــدی فصل جــاری رقابت هــای لیگ 
برتــر کشــور تکیــه زد کــه جــدال ایــن دو تیــم مدعــی قهرمانی 
با حاشــیه های فراوانی همــراه بــود، از نگرفتن پنالتی آبی پوشــان 
 پایتخــت و آفســاید بــودن گل دوم ســپاهان تــا شــادی عجیب 
امید نور افکن.درچارچوب هفته دوازدهم رقابت های لیگ برتر فوتبال 
کشور در حالی دو تیم سپاهان اصفهان و اســتقالل تهران در ورزشگاه 
نقش جهان به مصاف یکدیگر رفتند کــه با توجه به آماده و قبراق بودن 
هر دو تیم، انتظار دیدن یک بازی تماشــایی و مهیج از سوی شاگردان 
امیرقلعه نویی و اســتراماتوچونی می رفت که همین اتفاق هم افتاد و 
عصر شنبه یکی از زیباترین دیدارهای این دوره از رقابت های لیگ برتر 
در اصفهان شــکل گرفت؛ دیداری که ابتدا تیم سپاهان با گل ولسیانی 
پیش افتاد اما آبی پوشــان پایتخت در ادامه بــازی با گل های مهدی 
قائدی و شــیخ دیاباته جلو افتادند و در نهایت در آخرین دقایق بازی 
طالیی پوشــان نصف جهان با گل امید نورافکن این بازی را به تساوی 

کشاندند تا سپاهانی ها با تفاضل گل بهتر به صدر جدول برسند. اگرچه 
نگرفتن پنالتی مســلم استقاللی ها و آفســاید بودن گل دوم سپاهان 
از حاشیه های این جدال حساس و تماشــایی بود؛ اما شادی عجیب 
امید نورافکن بعد از به ثمر رســاندن گل دوم سپاهانی ها موجب شد تا 
حاشیه های دیگر تحت لوای این شــادی قراربگیرند و اظهار نظرهایی 
مختلفی راجع به این حرکت در فضای مجــازی صورت بگیرد؛ چرا که 
نورافکن بازیکنی است که بیشتر اعتبار فوتبالی اش را مدیون استقالل 
اســت. اولین بار ســال ۱394 و در سن ۱8 ســالگی بود که او زیر نظر 
پرویز مظلومی در ســمت چپ خط دفاعی اســتقالل به میدان رفت و 
در ادامه هم با حضور در پســت هافبک دفاعی، کیفیــت باالی خود را 
در اوج جوانی نشــان داد. امید با این درخشــش عالوه بر ملی پوش 
شــدن، توانســت از همین طریق حضور در فوتبال اروپــا را هم تجربه 
کند. با این حــال تجربه نه چندان موفق و کوتــاه او در اروپا خیلی زود 
به پایان رســید و مجددا به استقالل بازگشــت و در حالی هم که همه 
انتظار داشتند در فصل جدید در تیم آندره آ استراماچونی به فوتبالش 
ادامه دهد، ترجیح داد به اصفهان برود و با امیر قلعه نویی در ســپاهان 

 کار کند. کسی که عصر شنبه بخشــی از شادی گل عجیب و دور از ذهن
 امید نورافکن بود.انتظار خیلی از استقاللی ها این بود که او چون به تیم 

سابقش گل زده حداقل خوشحالی نکند!
 به عقیده خیلی ها نورافکــن یک بازیکن حرفه ای اســت و در دنیای 
حرفه ای این شکل خوشحالی ها چیز عجیب و غریبی نیست؛ اما اینکه 
از میان چند بازیکن همه را کنار بزنی تا در بغل ســرمربی بپری هزاران 
عالمت سوال را باالی سر هواداران اســتقالل ایجاد می کند. بوسیدن 
لباس سپاهان توسط امید نور افکن نیز از دیگر حاشیه هایی بود که در 
فضای مجازی به آن بسیار پرداخته شد، حرکتی که هواداران استقالل 
 با توجه به ارادت همیشــگی نورافکن بــه تیم موردعالقه شــان آن را
 بر نتابیدند.خوشحالی بیش از حد واندازه امیرقلعه نویی نیز از دید لنز 
دوربین عکاس ها دور نماند، سرمربی سپاهان که همگان او را به عنوان 
یک استقاللی قدیمی می شناسند بعد از به ثمر رسیدن گل دوم تیمش 
حرکاتی از خود نشــان داد که پیش تر خود او به انجام دادن آن توسط 
شفر، سرمربی سابق آبی پوشان پایتخت واکنش نشان داده بود و گفته 

بود که انگار قهرمان آسیا شده اند.

 مهاجــم محبوب و محجوب ســال های گذشــته 
استقالل با تعریف از تاثیری که آندره آ استراماچونی 
روی این تیم گذاشــته، با ابراز خوشحالی از نتیجه 
دادن تالش های سرمربی ایتالیایی، تیم او را مدعی 
اول قهرمانــی لیگ نوزدهم دانســت و  گفت که به 

زودی استقالل صدرنشین لیگ می شود. 
علی ســامره  بیان کرد: »نمایش فوق العاده ای در 
نقش جهان رقم خورد که پیــش بینی این فوتبال 
سطح باال و با کیفیت هم وجود داشت. به هر حال 

دو تیمی مقابل هم قــرار گرفتند که هر کدام ادعای 
قهرمانی داشتند و از همه مهم تر مربیانی خوش فکر 
باالی ســر آنها بود؛ اما بی انصافی ا ست که نگوییم 
استقالل تیم برتر زمین بود همان طور که خود امیر 

قلعه نویی نیز به آن اعتراف کرد«. 
سامره ادامه داد: »اســتقالل فوق العاده بازی کرد 
و برای هر دقیقه از این فوتبال برنامه داشت. البته 
در برخی صحنه ها زیاد خوش شــانس نبود؛ اما با 
این وجود تیم برتر زمین بود و اســتحقاق رسیدن 

 به سه امتیاز را داشت که بدشانســی و اشتباهات 
داوری مانــع رقــم خوردن ایــن اتفــاق در نقش 
جهان شــد. اما شــک نکنید به زودی استقالل با 
اســتراماچونی یکه تاز و صدرنشــین لیگ خواهد 

شد«.

مهاجم پیشین استقالل:

 شک نکنید استقالل قهرمان لیگ می شود

مسئوالن فدراسیون فوتبال کشورمان به دنبال خداحافظی با مارک ویلموتس هستند. آن ها اعتقاد دارند دوران حمایت از ویلموتس به پایان رسیده و باید با 
این مربی قطع همکاری کنند. از سوی دیگر، خبرهای زیادی در مورد مذاکره با برانکو می شنویم. تمام اطرافیان برانکو می گویند کار را تمام شده بدانید زیرا با 
او در چند مقطع مذاکراتی )غیر رسمی( صورت گرفته؛ اما تا زمانی که تکلیف ویلموتس مشخص نشود، برانکو را به صورت رسمی به ایران دعوت نمی کنند تا 
عقد قرارداد کند و سرمربی تیم ملی شود. برانکو این شانس را برای خودش قائل است که دوباره به کمپ تیم ملی برگردد و کارش را ادامه بدهد. با این حال، 
برانکو چندان خوشحال نیست ونمی داند فدراسیون فوتبال چه سیاستی را دنبال می کند. سرمربی پیشین تیم پرسپولیس که تجربه تلخ همکاری با ایرج 
عرب یکی از مدیران ایرانی را دارد دیگر حاضر به شنیدن وعده نیست و می ترسد که او را دور بزنند از این رو، وقتی حاضر به مذاکره می شود که فدراسیون فوتبال 
در مورد ویلموتس تصمیم نهایی را بگیرد. هرچند جدایی ویلموتس تقریبا قطعی است؛ اما حضور برانکو وقتی قطعی می شود که مسئوالن فدراسیون فوتبال 

به او تضمین همکاری بدهند و البته تکلیف طلبش از پرسپولیس را هم روشن کنند و همچنین با قراردادی سه ساله به ایران برگردد.

نگرانی »برانکو« از حرکت رونالدینیویی فدراسیون!
داور دیدار سپاهان و استقالل 

محروم شد

چهره روز

دلیل احیای »دله الی« در تاتنهام از  زبان مورینیو
یکی از بازیکنانی که بعد از روی کار آمدن ژوزه مورینیو در تاتنهام احیا شده، بی شک دله الی است 
که در 3 بازی اخیر تاتنهام 3 گل به ثمر رسانده است. ژوزه مورینیو درباره درخشش دله الی گفت: 
از نظر من الی، هافبک نیست و می تواند 
هر وقت بخواهــد برای کمــک به خط 
حمله به خط جلو اضافه شــود. ما این 
اجازه را به او داده ایم و پیشرفت او در این 
پست خیلی برای من خوب بوده است. 
واقعا نمی توانم بیشتر از این از او چیزی 
بخواهم. من قبــل از اینکه بــه تاتنهام 
بیایم، خیلی دله الی را نمی شــناختم. 
البته می دانســتم که بازیکن باکیفیتی 
است ولی االن بیشتر درباره او فهمیدم. 
بازیکنی با این کیفیت نباید ســطح باالی بازی خودش را از دســت بدهد. مورینیو در ادامه گفت: 
خوب شــروع نکردیم و خوب هم تمام نکردیم ولی در کل راضی هســتم و خوب بودیم. باید روی 
بازی خودمان تمرکز کنیم، لیگ برتر همین است. وقتی شما 3 گل هم به ثمر برسانید، بازی تمام 
نشده و به همین خاطر باید روی کارهای دفاعی خودمان بیشــتر تمرکز کنیم تا غافلگیر نشویم و 

دروازه مان باز نشود.

پیشنهاد جنجالی رئال مادرید برای خرید یک ستاره
طبق گزارش های منتشــر شــده، رئالی ها آماده اند تا عالوه بر پرداخت 8۲ میلیون یورو، خامس 
رودریگز، ســتاره کلمبیایی شان را هم به ورزشــگاه امیریتس بفرســتند تا بتوانند اوبامیانگ را به 
رختکن تیم شان ببرند. اینطور به نظر می رسد که سران باشگاه رئال مادرید قصد دارند تا در بازار نقل 
و انتقاالت تابستانی برای جذب اوبامیانگ 3۰ ساله دست به کار شوند. قرارداد فعلی اوبامیانگ با 
آرسنال تا سال ۲۰۲۱ اعتبار دارد و رئالی ها با دقت فراوانی شرایط او را زیر ذره بین قرار داده اند. تا قبل 
از برکناری اونای امری از سمت سرمربیگری توپچی ها، اوبامیانگ به دنبال ترک آرسنال بود ولی 
حاال با جدایی این سرمربی اسپانیایی باید منتظر ماند و دید که شرایط این بازیکن گابنی در رختکن 
آرسنال به چه ترتیب پیش خواهد رفت. البته رئال مادرید تنها مشتری این بازیکن توانا نیست و 
بارسایی ها هم تمایل زیادی برای جذب اوبامیانگ دارند و البته چندین باشگاه چینی هم به دنبال 

به خدمت گرفتن او هستند.

منچستریونایتد قصد اخراج »سولسشایر« را ندارد
پس از اخراج مائوریسیو پوچتینو و اونای امری از سمت ســرمربیگری تیم های تاتنهام و آرسنال 
در فاصله تنها ۱۰ روز از یکدیگر، برخی رســانه ها از اولگنار سولسشایر به عنوان اخراجی بعدی لیگ 
برتر انگلیس نام برده اند؛ اما حاال خبر می رسد که سرمربی نروژی شیاطین سرخ حمایت مدیران 
باشگاه منچستریونایتد را پشت خود دارد. تیم تحت هدایت سولسشایر از ۱3 بازی اول خود تنها ۱7 
امتیاز کسب کرده و در رده یازدهم جای دارد که این یکی از ضعیف ترین شروع های منچستریونایتد 
در رقابت های لیگ برتر انگلیس محســوب می شــود؛ اما مدیران این باشگاه انگلیسی همچنان 
به حمایت از ســرمربی نروژی خود ادامه خواهند داد، حتی اگر من یونایتد سهمیه اروپایی نگیرد. 
سولسشایر 46 ساله که تا پایان ماه ژوئن ۲۰۲۲ با منچستریونایتد قرار دارد، در حالی حمایت مدیران 
منچستریونایتد را پشت خود می بیند که پیش از این از ماسیمیلیانو آلگری و مائوریسیو پوچتینو 

به عنوان گزینه های جانشینی این سرمربی نروژی یاد شده بود.

فوتبال جهان

قضــاوت داوران در هفته های اخیــر با انتقاد 
بســیاری از کارشناســان داوری، مربیــان و 
بازیکنان فوتبال روبه رو شــده است. یکی از 
بحث برانگیزترین اشتباهات داوری در جریان 
بازی تیم های فوتبال ســپاهان - اســتقالل 
رخ داد، جایی که کی روش اســتنلی مهاجم 
سپاهان توپ را با دست زد؛ اما محمدحسین 
زاهدی فرد داور بازی خطــای پنالتی را ندید.

زاهدی فرد که در تست های پیش از آغاز فصل 
داوری نیز شــرکت نکرده و چنــد هفته ای از 
قضاوت دور بود، به دلیل اشتباهاتش در بازی 
سپاهان - استقالل برای چند هفته از قضاوت 
در لیگ برتر محروم شد.فریدون اصفهانیان، 
عضو کمیته داوران دربــاره این موضوع گفت: 
همان طوری که داوران تشویق شده و بازی های 
پخش مستقیم و بزرگ را می گیرند، به خاطر 
اشتباهات خود نیز جریمه و محروم می شوند.

اشتباهات داوری در هفته های گذشته نیز رخ 
داده است، اشتباهاتی که انتقاداتی  زیادی را 
به دنبال داشت؛ اما در این بین کمیته داوران 
و در رأس آن هدایت ممبینی هیچ واکنشــی 
به اشتباهات داوری نداشته و پاسخ روشنی 
نداده اند. فصل گذشــته و به خصوص در نیم 
فصل دوم، داود رفعتی و فریدون اصفهانیان 
توضیحاتی داده و به تشریح عملکرد 
داوران می پرداختنــد؛ امــا این 
فصل رییــس کمیتــه داوران 
اظهارنظری نکرده و واکنشی هم 

به عملکرد داوران نداشته است.

سرمربی سپاهان که همگان او را به عنوان یک استقاللی 
قدیمی می شناسند بعد از به ثمر رسیدن گل دوم تیمش 
حرکاتی از خود نشان داد که پیش تر خود او به انجام 
دادن آن توسط شفر، سرمربی سابق آبی پوشان پایتخت 
واکنش نشان داده بود و گفته بود که انگار قهرمان آسیا 

شده اند

در حاشیه

عباس اله یاری- شهردار ایمانشهر

آگهی مزایده )نوبت دوم(
شهرداری ایمانشهر در نظر دارد طی تشریفات مزایده عمومی به استناد بند 9 ماده 55 قانون شهرداریها مصوب ۱334/4/۱۱ با اصالحات 
و الحاقات و بند ۱4 ماده 7۱ قانون تشکیالت وظایف و انتخابات شورای اسالمی کشــور بر اساس مجوز شورای اسالمی شهر 5 قطعه 

پالک زمین واقع در مجموعه تجاری جنب کالنتری ایمانشهر با مشخصات ذیل با توجه به نظریه کارشناس رسمی دادگستری از طریق 

مزایده عمومی اقدام نماید. لذا متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار این آگهی تا روز دوشنبه مورخ 98/۰9/۱8 به امور مالی شهرداری 

مراجعه و اسناد شرکت در مزایده را دریافت همچنین قیمت پیشنهادی خود را تا روز سه شنبه مورخ 98/۰9/۱9 به دبیرخانه محرمانه 

)حراست( شهرداری ارائه نمایند. الزم به ذکر است هزینه درج آگهی بعهده برنده مزایده خواهد بود.

م الف: 671560

چاپ  دوم

قیمت هر مترمربع کاربریوضعیت ملکمساحت)مترمربع(شماره پالکردیف
پایه )ریال(

قیمت کل 
پایه )ریال(

۱4/8۰۰/۰۰۰583/۱۲۰/۰۰۰تجاریزمین بایر۱939/4۰

۱3/8۰۰/۰۰۰4۱4/۰۰۰/۰۰۰تجاریزمین بایر۲۱83۰

۱3/8۰۰/۰۰۰4۱4/۰۰۰/۰۰۰تجاریزمین بایر3۱93۰

۱5/۱۰۰/۰۰۰77۰/۱۰۰/۰۰۰تجاریزمین بایر44۰5۱

۱5/۱۰۰/۰۰۰7۰۰/۱۰۰/۰۰۰تجاریزمین بایر54۲5۱

سمیه مصور
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رییس کمیسیون حمل و نقل و فناوری اطالعات شورای شهر:

 1600 نقطه اصفهان نیاز به مناسب سازی دارد
رییس کمیسیون حمل ونقل و فناوری اطالعات شورای اسالمی شهر اصفهان در یکصد و چهارمین 
جلسه علنی شورای اسالمی شهر اصفهان با اشاره به ۱۲ آذر روز جهانی معلوالن، اظهار کرد: به تجربه 
ثابت شده توانایی معلوالن نسبت به دیگر افراد در بعضی حوزه ها بیشــتر بوده و این افراد با تعهد 
و دلبستگی باالتری وظایف محول شــده را انجام می دهند. امیراحمد زندآور افزود: دستگاه های 
اجرایی باید براساس قانون ســه درصد از افرادی که به کار می گیرند را به معلوالن اختصاص داده 

و آماده ســازی معابر، پیاده راه سازی و 
ایجاد ساختمان های مختلف با رعایت 
تسهیل دسترســی معلوالن مورد توجه 
باشد. عضو شورای اسالمی شهر اصفهان 
با بیان اینکه طبق کارشناسی انجام شده 
توسط بهزیستی هزار و ۶۰۰ نقطه سطح 
شهر نیاز به مناسب سازی برای معلوالن 
دارد، تصریح کرد: ســتاد مناسب سازی 
فضاهای شــهری به ریاســت معاون 
شهرسازی در شهرداری تشکیل شده تا 

با حضور نمایندگان همه حوزه های شهرداری و نماینده معلوالن تصمیم گیری مناسب در این رابطه 
اتخاذ شود. وی با تاکید بر لزوم تداوم اقدامات مدیران شهرداری درجهت رفع مشکالت معلوالن، 
خاطرنشان کرد: در سال جاری چهار میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان در بودجه برای مناسب سازی دیده 

شده که این میزان چهار درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است.

مدیر امور درآمد شهرداری خبر داد:

توزیع مرحله دوم قبوض عوارض در اصفهان
 مدیر امور درآمد شهرداری اصفهان از توزیع مرحله دوم قبوض عوارض نوسازی و عوارض کسب و 

پیشه از ابتدای هفته گذشته خبر داد و گفت: شهرداری با فراهم کردن زیرساخت های الزم، قبوض 

کاغذی عوارض را از مرحله ســوم امســال حذف و مبلغ پرداخت عوارض را به شماره تلفن همراه 

شــهروندان پیامک می کند. نادر آخوندی اظهار کرد: در این مرحله ۱۰۰ هزار قبض عوارض کسب و 

پیشه و ۶۰۰ هزار قبض عوارض نوسازی به صورت گســترده توسط اداره پست در حال انجام است. 

وی افزود: پشت برگه قبوض عوارض این دوره، اعالم شده، شهروندان می توانند اطالعات و شماره 

تلفن همراه خود را به صورت تماس با تلفن ۱۳۷ و یا ارسال شماره شناسایی ملک به سامانه پیامکی 

۲۰۰۰۰۱۳۷ اعالم کنند. مدیر امور درآمد شــهرداری اصفهان تصریح کرد: در مرحله نخســت توزیع 

قبوض عوارض ۵۹۰ هزار و ۲۷۵ فیش نوســازی و ۹۹ هزار و ۸۵۹ فیش کسب و پیشه چاپ شده 

که چاپ و توزیع آن ۳۸۲ میلیون و ۳۳۵ هزار تومان برای شهرداری هزینه در برداشته است. وی 

ادامه داد: اگر این عدد را ضرب در ســه و البته منهای تورم ساالنه کنیم، در سه مرحله توزیع قبوض 

امسال باید حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان برای توزیع قبوض عوارض هزینه می کردیم که 

با حذف قبوض کاغذی در مرحله ســوم ۳۸۲ میلیون و ۳۳۵ هزار تومان در هزینه ها صرفه جویی 

خواهیم کرد. آخوندی گفت: تعداد ۲۰۰ هزار برگ کاغذ برای چاپ ۶۰۰ هزار قبض در هر دوره مصرف 

می شــود که هزینه های زیادی به همراه دارد؛ اما با اجرای طرح قبوض کاغذی، شهرداری اصفهان 

پس از تهران دومین کالن شهری بوده که در این راســتا اقدام کرده است. وی با بیان اینکه هر سال 

۸۲ اصله درخت باید برای چاپ قبوض عوارض شــهرداری قطع می شد، خاطرنشان کرد: با حذف 

 قبوض کاغذی عوارض در شــهرداری اصفهان ســاالنه از قطع شــدن ۸۲ اصله درخت جلوگیری 

می شود.

وقتیفناوریهاینوینمدیریتپسمانددراصفهانبهکارگرفتهمیشود؛

 اجرای طرح »اسنپ جمع آوری زباله« در نصف جهان

امروزه جمع آوری زباله ها در شــهرها به              نرگس طلوعی
گونه ای کــه کمترین آســیب زیســت 

محیطی را به دنبال داشــته باشــد، یکی از اصلی تریــن دغدغه های 

مدیران شهری محسوب می شود، موضوعی که اهمیت آن با توجه به 

نقش انکارناپذیرش در ســالمت شــهروندان بر هیچ کس پوشیده 

نیست. از این رو طی دهه های اخیر تالش شده تا جمع آوری زباله ها 

و مدیریت پســماند به شــیوه های اصولی صورت پذیرد. با توجه به 

پیشــرفت تکنولوژی و ضــرورت جایگزینی تکنولــوژی های نوین 

مدیریت جهت دفع مواد زائد شــهری به جای روش های ســنتی، به 

کارگیری فناورهای نوین و هوشــمند ســازی در زمینــه جمع آوری 

زباله ها مورد توجه قرار گرفته اســت. هوشمند ســازی راهکارهایی 

اساسی در بخش های جمع آوری، حمل و نقل، پردازش و دفع پسماند 

ارائه می کند که ایــن روش ها مبتنی بر اقداماتی اســت کــه از تردد 

ماشــین های جمع آوری کاســته و در فرآیند بازیافــت، راهکارهای 

نوآورانه ای را ارائه بدهد.

با توجه بــه این که در حــال حاضر در شــهرهای بزرگ اســتفاده از 

اســتراتژی های نوآورانه مدیریت زباله که مبتنی بر هوشــمند سازی 

شهری است، رو به رشد بوده اســتفاده از فناورهای نوآورانه می تواند 

راه حل های شگفت انگیزی را برای شهر و مدیریت شهری در کاهش 

ضایعات و اســتفاده از ظرفیت های موجود به همراه داشــته باشد. 

فناوری های نوآورانه مبتنی بر اقداماتی است که از تولید شیرابه های 

مضر و انتشــار گازهای گلخانه ای در محیط زیســت جلوگیری کرده 

 و در فرآینــد بازیافــت، محصوالتی جدیــد و قابل اســتفاده تولید

 می کند. مدیریت شــهری اصفهان که کارنامه نســبتا خوبی در زمینه 

مدیریت پسماند در بین سایر کالن شــهرهای بزرگ کشور از خود به 

جای گذاشــته برنامه ریزی در زمینه به کارگیری روش های نوین در 

جمع آوری زباله را نیز در دستور کار خود قرار داده است. »اسنپ جمع 

آوری زباله« از جمله این روش های نوین اســت کــه به گفته معاون 

خدمات شهری شهردار اصفهان قرار است در اصفهان اجرایی شود.

حسین امیری در این باره می گوید: این روش اخیرا در دست مطالعه 

قرار گرفته است تا در صورت تایید شدن به لحاظ فنی عملیاتی شود.

در این روش شــهروندان اقدام به دانلود آپ موبایل کرده و سپس با 

توجه به شــماره تلفن همراه، کد فعالیت برای شهروند ارسال شده و 

سپس ثبت نام می شــود از این روز شــهروند قادر است از طریق آپ 

موبایل درخواست جمع آوری زباله و ساعت حضور خود را برای تحویل 

زباله اعالم کند. پس از تایید درخواست توسط پیمانکار ، وی در محل 

حاضر شده و متناسب با حجم زباله تحویلی مربوطه حساب شهروند 

را شارژ می کند که می تواند به صورت نقدی مستقیم یا اعتباری باشد.

معاون خدمات شــهری شــهرداری اصفهــان به دیگــر برنامه های 

مدیریت شهری درباره مدیریت پسماند نیز اشــاره کرده و می گوید: 

یکی از سیاست های مهم شهرداری فرهنگ ســازی برای تفکیک از 

مبدأ پسماندهاست که در این راســتا برنامه های آموزشی متنوعی در 

سازمان مدیریت پســماند تدوین شده و بر اساس آن در مراکز پیش 

دبستانی و مدارس برنامه های آموزشی در حال اجراست. وی با بیان 

اینکه شهر اصفهان به دو منطقه شرق و غرب تقسیم و دو پیمانکار ویژه 

برای جمع آوری پسماندهای قابل بازیافت مشــغول به کار شده اند، 

افزود: جمع آوری زباله های قابل بازیافت در شــهر توسط اکیپ های 

پیش بینی شده انجام می شود.

معــاون برنامه ریزی ارشــاد اصفهان با بیــان اینکه 
جشــنواره قصه گویی »در جســت وجوی شهرزاد«، 
بر پایه و اساس روایت شــکل گرفته است، به نقش 
روایت ها در روان شناســی مدرن و پســت مدرن در 
شکل گیری هویت انسان اشاره کرد و اظهار داشت: در 
واقع روان شناسی پست مدرن معتقد است که هویت 
انسان براساس روایت شکل می گیرد و در همین راستا 
موضوع »هویــت روایتی« در روان شناســی تعریف 

شده است. احسان مشکالنی افزود: در روان شناسی 
پســت مدرن کارهای بســیار عمیقی در زمینه هویت 
روایتی انجام شده است، روایت ها از طریق جامعه و 
والدین به افراد منتقل می شود و در واقع روایت وقتی 
به شخص منتقل می شود در ناخودآگاه او اصالحات و 
تغییراتی خواهد داشت. معاون برنامه ریزی و توسعه 
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی اصفهان با بیان اینکه 
اشخاص روایت شخصی خودشان را ایجاد می کنند، 
تاکید کرد: اندیشــمندان جامعه شناســی و فرهنگ 
معتقد هستند که هویت با ابزار روایت می تواند شکل 
بگیرد، در سطح باالتری می توانیم بگوییم که فرهنگ 
می تواند با روایت ها ایجاد شــده یا تغییر پیدا کند یا 

حتی سمت و ســوی خاصی پیدا کند. وی ادامه داد: 
حوزه مدیریت فرهنگی کشور امروزه تمرکز بیشتری 
بر روایت ها دارد، جشــنواره در جست وجوی شهرزاد 
نیز در راســتای همین سیاســت ها عمل می کرد و به 
همین دلیل نیز مورد تایید سیستم اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی قرار گرفت و آمادگی کامل این اداره برای 
حمایت های مادی و معنوی از این جشنواره اعالم شد. 
مشکالنی با اشاره به فعالیت نزدیک به یک ساله برای 
برگزاری این جشنواره، تصریح کرد: تعداد آثار ارسالی 
و استقبال مخاطبین نشان دهنده این است که تولید 
روایت در کشور ما هم سابقه کهنی دارد هم مورد اقبال 

عمومی مردم است.

معاون برنامه ریزی و توسعه اداره ارشاد اصفهان:

جشنواره »شهرزاد« کشف و نشر قصه های کهن ایرانی را مدنظر دارد

معاون خدمات شهری شهردار اصفهان در جلسه کنترل پروژهای سازمان آرامســتان با اشاره به اقدامات انجام شده در آرامستان باغ رضوان از مهرماه ۹۷ تا 
مهرماه سال ۹۸ اظهار کرد: در این فاصله زمانی یک ساله حدود پنج هزار و ۳۷۱ نفر که سه هزار و ۱۴۲ نفر آنها مرد و مابقی زن بوده اند، در آرامستان باغ رضوان 
دفن شده اند. حســین امیری با بیان اینکه در طول بازه زمانی یک ساله ۴۲۶ نفر نیز در آرامستان های محلی شــهر اصفهان دفن شده اند، گفت: ساماندهی 
آرامستان های محلی شهر اصفهان از طریق مدیریت واحد، خدمات رسانی بهتر به شهروندان را در پی دارد. معاون خدمات شهری شهردار اصفهان با اشاره به 
ساخت قبور چند طبقه در آرامستان باغ رضوان افزود: حدود پنج هزار حفره جهت استفاده در مواقع بحران و حوادث غیر مترقبه در آرامستان باغ رضوان آماده 
شده است. وی با اشاره به اقدامات عمرانی انجام شده در آرامســتان باغ رضوان تصریح کرد: اصالح هندسی ورودی آرامستان باغ رضوان )ثامن( از سمت 
خیابان جی و میدان رحیل از سمت خیابان ارغوانیه باعث رفع مشکالت ترافیکی و تسهیل در عبور و مرور شهروندان شده است. امیری افزود: سردخانه حجمی 

در قالب فاز یک و دو برای مواقع اضطراری در آرامستان باغ رضوان با ظرفیت ۳۰۰ عدد ایجاد و سالن تطهیر این آرامستان بازسازی شده است. 

معاون خدمات شهری شهردار خبر داد:

مهیا کردن آرامستان باغ رضوان برای زمان های بحرانی

یکیازسیاستهایمهمشهرداریفرهنگسازیبرای
تفکیکازمبدأپسماندهاستکهدراینراستابرنامههای
آموزشیمتنوعیدرسازمانمدیریتپسماندتدوین
شدهوبراساسآندرمراکزپیشدبستانیومدارس

برنامههایآموزشیدرحالاجراست

کلنگ زنی پروژه 
مسکونی نسیم رحمت

مراسم کلنگ زنی ساختمان 
مســکونی نســیم رحمــت 
با حضــور نماینــدگان مردم 
اصفهان در مجلس شــورای 
اســالمی، فرماندار اصفهان، 
فرمانده انتظامی اســتان قم 
و ســایر مسئوالن اســتانی و 

کشوری برگزار شد.

انتصاب معاون جدید حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان
با حکم  شهردار اصفهان، »داریوش امانی« به عنوان معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان 
منصوب شد. در حکم قدرت ا...نوروزی آمده است: بهبود فرآیندهای حمل و نقل، تقویت، گسترش 
و نوسازی ناوگان حمل و نقل همگانی، توجه ویژه به هوشمندسازی و استفاده از فناوری های نوین، 
افزایش تعامالت درون و برون سازمانی آن معاونت و همچنین استفاده بهینه از نتایج پژوهش های 
صورت گرفته و ظرفیت های کارشناسی و اجرایی موجود در اصفهان به منظور اصالح و بهبود وضعیت 
ترافیکی شهر از جمله ماموریت های جنابعالی است که می بایست نسبت به اجرایی کردن آن اقدام 
فرمایید. امید است با اتکال به خداوند متعال و بهره گرفتن از تجارب خویش در امور اجرایی، تعامل 
با شهروندان و نیز هم اندیشــی و همکاری تنگاتنگ و صمیمانه همکاران بتوانید فصل نوینی را در 
گسترش خدمات زیربنایی در تحقق برنامه های توسعه شــهری و اهداف راهبردی شهرداری که 
متضمن منافع و مصالح عامه مردم است، آغاز کرده و اسباب پیشرفت، توسعه و تعالی همه جانبه 
شهر اصفهان را فراهم آورید. داریوش امانی، پیش از این معاون حمل و نقل سازمان راهداری کشور 
بوده است. مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان و مدیرکل دفتر حمل و نقل کاال 

و مرکز مدیریت راه های کشور، از دیگر تجارب اوست.

ناژوان، به قطب رویدادهای فرهنگی اصفهان تبدیل می شود
مدیر طرح ساماندهی ناژوان گفت: تا پایان سال جاری با برگزاری رویدادها و برنامه های مختلف 
فرهنگی هنری، ناژوان به قطب فرهنگی شهر اصفهان تبدیل می شود. سیدرسول هاشمیان اظهار 
کرد: ویژه برنامه های فرهنگی هنری مختلفی همچون جشــنواره برگ ها و رنگ ها، جشــن های 
گرامیداشت هفته اصفهان، ویژه برنامه های دهه فجر و جشنواره نوروزی ناژوان از نمونه برنامه هایی 
است که تا کنون برنامه ریزی شده و در حال پیگیری برای اجراست. وی ادامه داد: طی دو ماه گذشته 
بیش از ۲۰ رویداد فرهنگی، هنری و ورزشــی در مجموعه ناژوان اجرا شده و در روزهای تعطیل و 
آخر هفته، شاهد اجرای چند رویداد فرهنگی در یک روز بودیم. مدیر طرح ساماندهی ناژوان گفت: 
ســرمایه عظیم گردشــگری اصفهان با وجود تمام تالش های صورت گرفته هنوز برای بسیاری از 
شهروندان و هموطنان ناشناخته است. هاشــمیان تصریح کرد: وجود چند مرکز تفریحی، موزه و 
مراکز گردشگری در کنار طبیعت زاینده رود و اجرای برنامه های مختلف فرهنگی هنری، ناژوان را به 

گنجینه ای در قلب شهر اصفهان تبدیل کرده است. 

 توزیع بیش از 2 هزار دست روکش صندلی 
بین رانندگان تاکسی

مدیرعامل سازمان مدیرت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اصفهان اظهار کرد: توزیع روکش صندلی 

بین رانندگان تاکسی شهر اصفهان در جهت رفاه ویژه رانندگان و مسافران با مصوبه شورای شهر، تایید 

شهرداری اصفهان و پیگیری سازمان تاکسیرانی انجام شده است. هادی منوچهری افزود: از آنجایی 

که شهر اصفهان یک شهر توریستی و گردشگری است و رانندگان در خط اول مواجهه با گردشگران، 

توریست ها و شهروندان هستند، تمام تالش خود را به کار گرفته ایم تا ظاهر خودروها در نظر عموم 

مطلوب باشد. مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اصفهان با بیان اینکه 

طرح ارائه روکش صندلی رایگان به رانندگان تاکسی زرد به ترتیب اولویت انجام شده است، تصریح 

کرد: در این طرح خودروهایی که از وضعیت ظاهری مناسبی برخوردار نیستند، شناسایی و روکش 

به آنها داده می شود و تا پایان سال تمام رانندگان تاکسی شهری اصفهان از روکش صندلی جدید 

برای خودروهایشان استفاده خواهند کرد.

با مسئولان

وز عکس ر

عکس: ایمنا

اخبار

هنرمندانه ترین خانه اصفهان 
به بوتیک هتل تبدیل می شود

 خبر ویژه

خانه مالباشی، یکی از مشهورترین خانه های 
تاریخی در شهر اصفهان و یکی از جاذبه هایی 
که حتما گردشگران داخلی و خارجی به آن 
مراجعه می کننــد، پس از اخــذ مجوزهای 
الزم بــه بوتیک هتل تبدیل می شــود. خانه 
مالباشی که در ســال ۸۱ به ثبت ملی رسیده 
طبق گفته مالک آن ســه دوره تاریخی را به 
خود دیده اســت، زندیه، صفویــه و قاجار. 
تزیینات پایه ایــن خانه تاریخی کامال جدید 
است و نسبت به خانه های دیگر از  تزیینات 
زیادی برخوردار اســت؛ چرا که در آن از هنر 
ارسی و گچ بری و تزیینات شیشه انجام شده 
تا کاشی کاری و حجاری روی سنگ. سال ۸۰ 
که این خانه خریداری شد، متعلق به فردی 
به نام مالباشی منجم ناصرالدین شاه بوده، 
تقریبا مخروبه ای بود کــه چیزی از آن باقی 
نمانده بود. تا اینکه فردی به نام معتمدی که از 
متموالن اصفهانی است، این خانه را از وارثان 
مالباشی خرید و خودش دست به کار مرمت 
تا سال ۹۷ شد. در این مدت به دلیل برخی از 
مشکالت شخصی چند سالی در تکمیل این 
خانه تعلل ایجاد شــد، مدتی هم این بنا در 
اختیار یک مباشر بود که او نتوانست از این بنا 
به درستی محافظت کند؛ اما وقتی مالک، این 
خانه را مرمت کرد، توانست با هزینه زیادی 
که برای آن انجام داده، این خانه را به یکی از 
بهترین جاذبه های اصفهان تبدیل کند. خانه 
مالباشــی هم اندرونی برای خانواده اش و 
هم بیرونی داشــت و االن ۱۵ عدد اتاق دارد 
که بسیاری از تزییناتش کار هنرمندانی است 
که در این خانه بــرای او کار کرده اند. جالب 
اینجاست که اداره کل میراث فرهنگی استان 
اصفهان هیچ کاری برای این موضوع انجام 
نداده و تمام هزینه هــا و مرمت ها پای خود 
مالک بوده است. مدیران میراث فرهنگی هم 
وقتی عملکرد معتمــدی را در بنیاد فرهنگی 
معتمدی دیده اند، با او همکاری کرده اند تا او 
یک خانه دیگر به نام سرتیپی را هم به یکی از 

بهترین بناهای اصفهان تبدیل کند.
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قرار داد بهره مندی از نسوزهای نانویی قابل مصرف در توربین های گازی تولید 
شرکتی دانش بنیان با مجتمع فوالد مبارکه و ســبا منعقد شد. رییس واحد 
نسوز سایر نواحی مجتمع فوالد مبارکه اصفهان ارزش این قرارداد دانش بنیان 
را 20 میلیارد ریال بیان کرد و گفت: کارشناســان تعمیرات نسوز این مجتمع با 
همکاری بخش های تولید و تعمیرات واحد گندله سازی و شرکت های داخلی 
موفق شدند ساختــــار نســــــوز کــــــوره گندله سازی را با عمر 25 ساله 
نوسازی کنند.  محسن زمانی با تاکید بر اهمیت تداوم تولید در شرکت و کشور 
گفت: با توجه به اینکه این کوره 25 سال بدون وقفه در مدار تولید قرار داشت، 
ساختار نسوزهای این کوره در برخی نقاط حســاس ازجمله نسوزهای سقف 
و دیواره ها نیاز به تعمیر اساسی داشــت. وی، پیش بینی خارجی ها در سال 
96 برای توقف تولید ویژه این تعمیرات بزرگ را ســه ماهه اعالم کرد و افزود: 
توقف این بازه زمانی در تولید برای این واحد بزرگ فوالدی که بخش عمده ای 
از فوالد داخل وخارج را تامین می کند، غیر ممکن بود. رییس واحد نسوز سایر 
نواحی مجتمع فوالد مبارکــه اصفهان گفت: با برگزاری نشســت های متعدد 
در نهایت تصمیم گیری شــد با ایجاد کارگروه های مختلف واحدهای نســوز 
و گندله ســازی و ایده گرفتن از متخصصان این حــوزه، راهکارهای عملیاتی 
کاهش زمان تعمیرات استخراج شود. محســن زمانی افزود: نصب دو عدد 

شوت تخلیه ضایعات برای انتقال ضایعات نسوز، استفاده از سامانه مکانیزه 
و حذف نیروی انســانی برای تخلیه و انتقال ضایعات نسوز با ساخت و نصب 
نوار نقاله، ساخت ایســتگاه پلتفرم مواد نســوز باکمک واحد گندله سازی و 
ایجاد و ازدیاد مسیرهای ورودی و خروجی در بخش های مختلف کوره برای 
دسترسی راحت تر و ســریع تر در انتقال متریال و تردد نفرات اجرایی از جمله 
راهکارهای عملیاتی اســت. وی گفت: واحد گندله ســازی بخش های مورد 
نظر در شش روز با موفقیت تعمیر شــد به طوری که طبق برآورد اولیه 20 روز 
پیش بینی شده بود. محســن زمانی، از دیگر نقاط قوت این فعالیت را ایجاد 
شــرایط ایمن و به دور از هرگونه حادثه، بومی ســازی مواد نســوز و آزمایش 
موفقیت آمیز جرم پالســتیک، آجرهای برنر پورت با تنوع کیفیت، بهره گیری 
از دانش و تجربه فنی کارکنان واحد مرکز نسوز و گندله سازی و مشارکت چند 
شــرکت داخلی در فرآیند اجرای این طرح با دســتیابی به کمترین هزینه در 
اجرا برشمرد. مواد نســوز یکی از مهم ترین و پرمصرف ترین مواد مصرفی در 
کارخانجات فوالدسازی اســت و کاهش هرچه بیشــتر مصرف آن بر قیمت 
تمام شده محصوالت فوالدی بســیار موثر است. شرکت فوالد مبارکه اصفهان 
 با تامین 70 درصد فوالد مورد نیاز کشور بزرگ ترین تولید کننده فوالد در کشور

 است.

رییس اداره راه وشهرسازی شهرســتان لنجان ضمن تشریح اقدامات انجام 
شده در حوزه راه وشهرسازی در شهرستان، از اختصاص 68000 متر مربع زمین 

جهت طرح اقدام ملی مسکن خبر داد.
 عزت ا... یسلیانی با تشریح پروژه های فعال راه، مسکن و شهرسازی در این 
شهرستان گفت: در حوزه مهندسی و ساخت راه ها در شهرستان، پروژه احداث 
تقاطع غیر همسطح چرمهین-زمان آباد با پیشرفت 70 درصد فعال است که 
مسیر ورودی شهر چرمهین و روستای زمان آباد به محور اصلی تونل فجر را به 

صورت ایمن متصل می کند.
 احداث باند دوم محور روســتایی ا... آباد به طــول 2/2 کیلومتر پروژه فعال 
دیگری در شهرستان است که با پیشــرفت 80 درصد در حال احداث است و 
با تکمیل آن، جاده ورودی روســتا چهار بانده شده و باعث کاهش تصادفات 
در این مسیر می  شود . احداث تقاطع غیرهمسطح هاردنگ از مسیر ورودی 
روســتا به محور اصلی تونل فجر، احداث کمر بندی باغبهادران به طول 3/5 
کیلومتر به صورت یک کمربندی از محور اصفهان-شــهرکرد به ســمت محور 
روســتایی چم ها، احداث تقاطع غیر همســطح گردنــه رخ، تکمیل عملیات 
عمرانــی محــور ورنامخواست-سفیددشــت از دیگر پروژه های راه ســازی 
شهرستان اســت که شامل یک دســتگاه پل، یک دستگاه ســپتینگ و 700 

متر جاده ســازی اســت که در مرحله مناقصه جهت انتخــاب پیمانکار قرار 
دارد. رییس اداره راه وشهرســازی شهرســتان لنجــان در ادامه درخصوص 
احداث طرح مشارکتی بین راهی محور اصفهان-شهرکرد گفت: این پروژه با 
تخصیص زمین از سوی اداره کل راه و شهرسازی و صدور مجوزات الزم از سوی 
اداره کل راهــداری و حمل و نقل جاده ای و احداث توســط بخش خصوصی 
با هدف محل اســتراحت و ســوخت گیری مســافران در این محور پر تردد 
 شهرســتان در حال انجام بوده که تاکنون 10 درصد پیشرفت فیزیکی داشته 

است. 
یسلیانی افزود: تهیه طرح گردشــگری 38 هکتاری سده لنجان و تهیه طرح 
منطقه ای 66 هکتاری کارگاه نیمه مزاحم شــهری در حریم شهر زاینده رود، 
واگذاری زمین جهت احداث ســاختمان های اداری به ادارات در سایر نقاط 
شهرستان، آسفالت معابر بافت فرسوده شهر ورنامخواست و زرین شهر، تهیه 
طرح جامع شهرهای زرین شهر و ورنامخواست و تعیین تکلیف اراضی دولتی 
در تصرف در حال انجام است. وی، درباره طرح اقدام ملی ساخت مسکن در 
شهرســتان گفت: تاکنون 68000 مترمربع اراضی در شهرستان و در شهرهای 
ســده لنجان و باغبهادران به این امــر اختصاص یافته که با تایید اســتان به 

متقاضیان در شهرستان اعالم خواهد شد.

شرکت فوالدمبارکه موفق به کسب گواهینامه استانداردهای مدیریتی از شرکت 
SGS سوئیس شد.

مدیر تضمین کیفیت شرکت فوالد مبارکه گفت: اولین بار در کشور، این شرکت 
موفق به کسب گواهینامه اســتانداردهای ISO30401:2018 درزمینه مدیریت 
دانش، ISO31000:2018 درزمینه مدیریت ریسک و ISO45001:2018 درزمینه 

مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی شد. 
 ISO50001:2018 محمــد ناظمی هرندی افــزود: همچنین ســه اســتاندارد
درزمینــه مدیریــت انــرژی، ISO10002:2018 و ISO10004:2018 مدیریت 
ادعای مشتریان و رضایت مشــتریان فوالد مبارکه بر اساس آخرین ویرایش 

سال 2018 به روزرسانی شــد. وی اضافه کرد: ممیزی خارجی استانداردهای 
یکپارچه مدیریتی شــرکت فوالد مبارکه شــامل 9 اســتاندارد مدیریت های 
کیفیت، ایمنی و بهداشت شغلی، زیســت محیطی، انرژی، شکایت و رضایت 
مشتریان، آموزش، ریسک و دانش است که در ارزیابی 76 نفرروز انجام شد. 
فوالد مبارکه سهم 50 درصدی تولید فوالد کشور )ساالنه بیش از هفت میلیون 
و 200 هزار تن فوالد خــام( دارد. این گــروه صنعتی بزرگ تریــن تولیدکننده 
ورق های فوالدی تخــت در خاورمیانه و شــمال آفریقا )ســهم 20 درصدی( 
 و بزرگ تریــن تولیدکننده آهن اســفنجی در جهان )ســاالنه 12 میلیون تن(

 است.

در پی امکان ســنجی اولیه و کارشناســی الزم، ســامانه قبوض تجمعی در 
شرکت گاز استان اصفهان طراحی شده و برای اســتفاده سازمان ها بر بستر 
اینترنت قرار گرفت. مدیرعامل شــرکت گاز اســتان اصفهان ضمن بیان این 
مطلب، اظهار کرد: با ارائه تجمعی قبوض گاز، وصول مطالبات از ســازمان ها 
با توجه به ســهولت دریافت قبوض افزایش می یابد. ســید مصطفی علوی 
گفت: به منظور استفاده بهینه از این سامانه الزم است تا ابتدا اطالعات تمامی 
مشترکین ارگان ها، ســازمان ها و ادارات متقاضی نظیر؛ نیروهای انتظامی، 
 آموزش و پــرورش، آب، برق و... در گــروه ویژه مرتبط تعریــف و ویرایش

 شود. این مقام مســئول، افزود: با استفاده از این ســامانه این امکان وجود 
دارد که کارشناســان ســازمان های مختلف با نام کاربــری اختصاصی که در 
اختیار دارند، وارد این سامانه شده و با توجه به نوع مشترکین خود اطالعات 
آنها اعم از ســابقه قبــوض و جزییات آن را مشــاهده کننــد. وی ادامه داد: 
مشــاهده اطالعات مشــترکین و آخرین قبوض آنها، امکان نمایش نمودار 
مصرف گاز به صورت سالیانه برای گروه مشــترکین و یا برای هر مشترک به 
صورت یکجا، امــکان بارگذاری فایل اطالعات قبوض در ســامانه های بانکی 
جهت پرداخت آن بــدون نیاز به مراجعه حضوری بــه اداره گاز و دریافت این 
فایل و همچنین امکان جمع آوری و تجمیع قبوض برای شــرکت گاز استان 
اصفهان از مهم ترین مزیت های این ســامانه اســت. مدیرعامل شرکت گاز 
اســتان اصفهان، با اشــاره به ضرورت طراحی و اســتفاده از ســامانه جهت 
دسترســی و دریافت قبوض با توجه به بحث مدیریت انرژی در ســازمان ها 
و همچنین افزایــش وصول مطالبات، بیان داشــت: قبــوض تجمعی ارائه 

شده از سوی شرکت گاز استان اصفهان شــامل اطالعات تمام قبوض صادر 
شــده برای ارگان هــای مختلف به تفکیک گروه مشــترکین اســت. علوی، 
با اشــاره به مشــکالتی که در روش قبلــی دریافت قبوض وجود داشــت، 
تصریح کرد: در روش قبلی هر ســازمانی که تقاضای دریافت قبوض خود را 
داشت می بایســت با مراجعه حضوری به امور مشــترکین، واحد هماهنگی 
فروش و خدمات مشــترکین یا واحــد فناوری اطالعات، درخواســت خود 
 را ارائــه می کرد تا بتواند فایــل اطالعات قبوض گاز مصرفــی خود را دریافت

 کند.

در بزرگ ترین تولید کننده فوالد کشور انجام شد؛

نوسازی ساختار نسوز کوره گندله سازی با توان داخلی
رییس اداره راه وشهرسازی شهرستان لنجان خبر داد:

تامین68 هزار مترمربع اراضی شهرستان لنجان در طرح اقدام ملی ساخت مسکن

توفیقی دیگر در بزرگ ترین تولیدکننده فوالدکشور  انجام شد؛

موفقیت فوالد مبارکه در کسب گواهینامه استانداردهای مدیریتی خارجی

در  راستای دولت الکترونیک صورت گرفت؛

طراحی و راه اندازی سامانه قبوض تجمعی در شرکت گاز استان اصفهان

امروزه انرژی برق، جزو الینفک زندگی انسان هاست 
و لحظه به لحظه زندگی بشر امروزی به انرژی برق 
گره خورده اســت. در صورتی که بــرق در زندگی ما 
حذف شــود کمترین اثر آن این اســت که با غروب 
خورشید ساده ترین کارها به دشوارترین فعالیت ها 
تبدیل خواهد شــد و زندگی، فرآیند الک پشتی به 
خود می گیرد پس باید تدابیر و رفتار مناسب را برای 

دوام و پایداری این انرژی به کار گیریم.
پس از دهه 60، دیگر شــاهد کمبود بــرق نبودیم تا 
اینکه در تابســتان 97 برخی اوقات شــاهد کمبود 
انرژی برق و مشکالت مربوط به آن بودیم که پس از 
مدتی با همراهی مردم و تالش کارکنان صنعت برق 
گذر از پیک سال 97 محقق شد ســپس برنامه ها، 
پیشــنهادات و الزامات مختلفی برای برون رفت و 
ارتقای هر چه بیشتر پایداری شــبکه و برق رسانی 
مداوم به بحث و بررســی گذاشته شــد و مدیران و 
مجموعه صنعت برق بــرای آن راهکارهای ویژه ای 
یافتند و همین موضوع باعث شد تا مهندس حمید 
رضا پیرپیران، مدیر عامل شرکت توزیع برق اصفهان 

توضیحاتی ارائه دهد.
مدیر عامل شرکت توزیع برق اصفهان به اهمیت برق 
رسانی پایدار و مطمئن در شرکت توزیع برق اصفهان 
اشــاره کرد و گفت: چشــم انداز 7 گانه ای برای افق 
1405 در شرکت ترسیم شده که یکی از مهم ترین این 
شاخص ها حذف خاموشی های با برنامه و کاهش 

خاموشی های بی برنامه است.
مهنــدس حمید رضــا پیرپیــران در ادامــه افزود: 
در تدویــن ایــن برنامــه از ابتــدای ســال 96، 
سیاســت گذاری های مختلفــی برای رســیدن به 
شــاخص های مورد نظر و در نهایــت رضایت مندی 
مشــترکین صورت گرفت و برنامه های گوناگونی از 
جمله ارتباط بــا تمام نهادها، ســازمان ها، اصناف و 
سازمان های مردم نهاد شکل گرفت تا بتوانیم به این 
مهم دست یابیم؛ اما تغییر اقلیم و گرمای بیش از حد 

موجب شد که تابستان سال 97، مدیریت اضطراری 
بار صورت گیرد.

وی تصریــح کرد: پــس از گذر از پیک ســال 97 با 
استفاده از تجربیات آن تابستان داغ و برنامه ریزی 
بلند مدت و همه جانبه برای عدم تکرار آن در اولین 
روز آبان ماه در جلسه ای با حضور وزیرمحترم نیرو، 
دکتر اردکانیان و مدیر عامل شرکت توانیر، مهندس 
متولی زاده در جمع مدیران ارشد صنعت برق کشور 
در راستای برنامه گذر از پیک 98 برگزار شد که به هر 
کدام از شــرکت ها عالوه بر ماموریت های عمومی و 
کلی ماموریت های ویژه ای بر اساس نوع فعالیت ها 
و تخصص آن شرکت ابالغ شد و شرکت توزیع برق 
اصفهان نیــز دو ماموریــت ویژه را که شــامل الزام 
تدوین دستور العمل ها و روش های اطالع رسانی و 
پاسخگویی به مشترکین و دیگر تدوین شاخص ها 
ودســتور العمل های رویت پذیری شــبکه است را 
عهده دار شد و از آنجا که اطالع رسانی و پاسخگویی 
به مشترکین در حوزه روابط عمومی است به صورت 
ویژه ایــن ماموریت به دفتر روابط عمومی شــرکت 
تفویض شد که توضیحات تکمیلی رامدیر این دفتر 

در اختیارتان قرار می دهند.
مهندس محمد علی اکبری، مدیر روابط عمومی در 
ادامه افزود: روابط عمومی پیوند دهنده ســازمان با 
مردم جامعه و دریافت کننده خواسته ها و نیازهای 
آنهاست که به طور قطع یکی از مهم ترین وظایف آن 
توجه ویژه ای به ذی نفعان سازمان چه در داخل و چه 
در بیرون از سازمان است و نقش ارزنده ای در ایجاد 
حمایت و آگاه سازی تمام ذی نفعان بر عهده دارد در 
نتیجه در شرایط ویژه نیز همراهی و مساعدت ایشان 

را نیز همراه خواهد داشت.
وی اظهار داشــت: پس ازابالغ ماموریــت ویژه در 
خصــوص تدوین دســتور العمل هــا و روش های 
اطالع رسانی و پاسخگویی به مشترکین، مجموعه ای 
از کارگروه هــای تخصصی در هر حوزه ای تشــکیل 

شــد واطالع رســانی در خصوص مدیریت مصرف 
برق، مدیریت اضطراری بــار و فعالیت های عمرانی 
در دســتور کار قرار گرفت و برای هر کمیته یک زیر 
کمیته تشــکیل شــد که شامل دســتور العمل ها و 
روش هــای مختلف اطــالع رســانی در حوزه های 
مختلف دانشــجویی، عموم مردم، اصحاب رسانه، 
اصناف، محالت اســت.دفتر روابط عمومی در تمام 
کارگروه ها برنامه های ویژه ای را تدوین کرد و به کار 

گرفت و با همراهی مردم و مشارکت آنان نیز توانست 
به اهداف خود در سال 98 دســت یابد و بسترهای 
مختلف اطالع رسانی را از جمله اپلیکیشن موبایل، 
فضای مجازی، سایت شــرکت توزیع برق اصفهان، 
 GIS و رسانه های مکتوب و جمعی وهمچنین بستر
و همچنین نرم افزار CRM اطالعات مبســوط را در 

اختیار مشترکین قرار دهد.
مدیر روابط عمومی شرکت توزیع برق اصفهان خاطر 
نشان کرد: در راســتای ماموریت ویژه اطالع رسانی، 
نرم افزار ســپام برق )نرم افزار پاســخگویی، اطالع 
رسانی مشترکین برق( پیاده ســازی شد که طرح 
اولیه این نرم افزار توسط دفتر روابط عمومی مطرح 

شد، گروه GIS، امور دیسپاچینگ و فوریت های برق 
و دفتر فناوری ارتباطــات و اطالعات نیز در ادامه کار 

این نرم افزار را پشتیبانی کردند.
این نرم افزار در بســتر GIS پیاده ســازی شد و با 
امکانــات جدید کل نقشــه GIS به صــورت زنده؛ 
اطالعــات خاموشــی را بــه دو صورت خواســته و 
ناخواسته )حوادث( در اختیارمشترکین قرار می دهد 
وانواع خاموشــی ها و رویدادهای برق با نمادهای 

رنگی روی نقشــه قابل مشاهده اســت و با کلیک  
روی هر یک از نقــاط راهنما اطالعــات مختلفی از 
جمله خاموشی های آتی، به منظور انجام تعمیرات 
و توسعه شــبکه برق را حداقل به مدت یک هفته تا 
10 روز آینده را اطالع رسانی می  کند وخاموشی های 
جاری که در حال حاضر در حال وقوع است را نمایش 
می دهد.خاموشــی های پایان یافته یکــی دیگر از 
شــاخص های اطالع رســانی روی نقشه محسوب 
می شود که شــامل خاموشــی های پایان یافته در 
24 ساعت گذشته اســت و قابل رویت خواهد بود. 
خاموشی های لغوشــده که طبق برنامه ریزی انجام 
شــده به منظور انجام تعمیرات و توســعه شــبکه 

می بایست خاموشی اعمال شود ولی در حال حاضر 
این خاموشی از لیســت برنامه ها اخراج شده و در 
اختیار مشترکین قرار می گیرد و در نهایت خط گرم که 
در راستای کاهش خاموشی ها و پایداری شبکه برق، 
عملیات توسعه و اصالح شبکه روی خطوط برق دار 

انجام می گیرد، اطالع رسانی می شود.
وی تصریــح کرد: با کلیــک روی هر نقطــه رویداد 
عالوه بر نمایش تعداد مشــترکین تحــت تاثیر آن 
رویداد یا خاموشــی هدف از اجرا، زمان شــروع و 
خاتمــه، وضعیــت کنونــی، ارائــه یک پیــام و در 
 نهایــت مشــاهده محــدوده به خوبی مشــخص 

می شود.
 مهندس علی اکبری به روش های گوناگون جست 
و جوی خاموشــی اشــاره کرد و گفت: مشترکین از 
3 روش می توانند از خاموشــی ها مطلع شــوند که 
شامل جست وجوی رمز رایانه مربوط به مکان خود 
و مشاهده مکان بر نقشــه و تایید جهت مکانی آن، 
کلیه رویدادها و خاموشــی های مشخص شده در 
صورت وجود به صورت جدول نمایش داده می شود 
و از طریق جست وجو در نقشه نیز مکان مورد نظر بر 
روی نقشه جست وجو شــده و اطالعات جاری آن 
مکان مشــاهده می شــود و در نهایت با فیلتر کردن 
تاریخ ساعات مشخص، کلیه رویدادهای مربوط به 

آن تاریخ و ساعت نمایش داده می شود.
وی تاکید کرد: این نــرم افزار در فــاز اول به منظور 
اطالع رسانی خاموشی ها طراحی شده بود و در فاز 
دوم، طرح و توسعه آن مورد بررسی قرار گرفت که در 
بخش توسعه مشترکین با ثبت نام دراین سامانه به 
عنوان کاربر اصلی می توانند زمان خاموشی ها را هم 
از طریق notification)اعالن( و در صورت اتصال به 
اینترنت و همچنین از طریــق پیامک دریافت کنند. 
 favorites place حتی مکان های مورد عالقه خود
خود را مشخص و از خاموشــی های آن مناطق نیز 
مطلع شوند که در حال حاضر ارســال پیامک برای 

نقاط حســاس از جملــه مراکز نظامــی، عمومی و 
درمانی و .... صورت می گیرد.

وی به دیگر مزایای پیاده سازی این نرم افزار اشاره 
کرد و ابراز داشت: مشاهده ســوابق خاموشی های 
مکان هــای مورد نظر، اطالع رســانی به شــرکت و 
ثبت خاموشی روی نقشه توســط مشترکین؛ ثبت 
گزارش های مردمی روی نقشه )عدم ترمیم حفاری، 
مشکالت شبکه و ...( از جمله این موارد به شمار می 
رود و به عبارتی نظارت اجتماعی بــه عنوان یکی از 
رســالت های اصلی دفتر روابط عمومی در این نرم 
افزار طراحی و مشــخص شده اســت و با توجه به 
اطالعات دریافتی از این سامانه، حجم تماس ها به 
مرکز فوریت های برق 121 کاهش یافته که نه تنها در 
صرفه جویی منابع انســانی حائز اهمیت است بلکه 

موجب رضایت مندی مشترکین نیز خواهد شد.
وی در پایــان گفت: یکی از فازهای طرح و توســعه 
این نرم افزار در برنامه 099، پیاده ســازی مدیریت 
مصرف روی نرم افزار ســپام اســت، به طوری که با 
استفاده از اطالعات کنتورهای ســرفیدر، براساس 
میزان مصرف مشترکین بر  هر مسیر، کل محدوده 
مربوطــه به صورت رنگــی نمایش داده می شــود.  
مشابه نقشــه کشور که در تابســتان گذشته مصرف 
اســتان ها را نمایش می داد. این نرم افزاربه صورت 
دقیــق و لحظه ای وضعیــت مصرف مشــترکین را 
نمایش می دهد و همچنین هر مشــترک می تواند 
اطالعات مربوط به مصرف خــود را و نمودار مصرف 
خود در مقایسه با میانگین مصرف مشترکین با نوع 
مصرف مشــابه در هر منطقه دلخواه یا پیش فرض 
را مشاهده کند و با ســنجش میزان مصرف خود در 
مقایسه با دیگران نسبت به اصالح رفتار خود اقدام 
کرده و در نهایت اینکه با اســتفاده از نرخ مصرف در 
ســال ها و دوره های گذشــته می توان به مشترک 
پیش بینی میزان قبض برق مصرفی خود را در میانه 

دوره و ماه را اعالم کرد.

برای اولین بار در کشور اعالم خاموشی ها هوشمندانه شد؛

سپام،خاموشیهایمشترکینشهراصفهانرانقطهبهنقطهاعالممیکند
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