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در نشست خبری مجازی استاندار اصفهان مطرح شد:

اختیار تعطیلی ادارات دست استان نیست
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 چشم انتظاری برای آب ادامه دارد 
 پس از پشت سر گذاشتن سالی پر از فراز و نشیب، پیگیری ها برای جاری ماندن زاینده رود در حد حرف باقی مانده است؛
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آیا آرژانتین و سابقه خصومتی میان دو کشور در موضع گیری های اخیر آژانس تاثیر داشته است؟

آش آرژانتینی برای برجام

در ماه های اخیر تغییراتی در دو پایتخت  زاینده رود
اروپایی رخ داده اســت که اتفاقا هر دو، 
برای ایران از اهمیت بسیار زیادی برخورد بوده و در هر دو تغییر، رگه ها 
و رد پای دو نفر با ریشــه ها و ســوابقی آرژنتینی را مــی توان یافت. 
»بروکسل« به عنوان مقر اتحادیه اروپایی و »وین« به عنوان شهری که 
آژانس شناخته شده انرژی اتمی در آن قرار دارند، دو پایتخت تعیین 
کننده در ارتباط با مسائل بین المللی مرتبط با ایران است که همواره باید 
انتظار آن را داشــت که خبرهایی از مســائل مرتبط با ایــران از این دو 
پایتخت به گوش ایرانیان و کســانی که عالقه مند به مسائل ایران اند، 
برسد. »جوزف بورل« اسپانیایی با تباری آرژنتینی، و)شهروندی این 
کشور( از ابتدای دسامبر 2019 جای خانم موگرینی ایتالیایی را گرفت 
تا ادامه دهنده راه برجامی او، اما در شــرایطی کامال متفاوت نسبت به 
زمانی که خود سکان این قطار را از »اشتون« انگلیسی گرفته بود، باشد. 
و در وین نیز، در اوایل تابستان »یوکیا آمانو« ژاپنی، در گذشت با مرگ 
آمانو، »فروتی« معــاون او بصورت موقت مدیرکل آژانس شــد و در 
اواسط شهریور به تهران نیز سفر کرد و نشان داد تمایل دارد راه رییس 
درگذشــته خود را ادامه دهــد؛ اما از اوایــل دســامبر 2019، »رافائل 
گروسی« آرژانتینی به عنوان ششمین مدیرکل آژانس کار خود را آغاز 

کرد. بدین صورت، ســال 2019 را می توان سال تغییراتی در راس هرم 
های اجرایی و  تصمیم گیری دو بازیگر مهــم و تعیین کننده مرتبط با 
برجام در اروپا، یعنی اتحادیه اروپایی و آژانس بین المللی انژی اتمی 
دانست و قدر مسلم نباید انتظار داشت در دوره جدید، در کامال بر همان 
پاشــنه ای بچرخد که در دوره قبل از این تغییرات می چرخید.  دور از 
انتظار نیســت که پس از این تغییراتی که به آنها اشاره شد، ماه عسل 
برجامی ایران و اروپا در ماه های آینده دستخوش نامالیمات و تلخی 
هایی شود. البته شرایط و اوضاع و احوال فعال در بروکسل آرام تر از وین 
است و باید امیدوار بود که هیچ کدام از این دو پایتخت پیشگام عقب 
نشینی در برابر فشــارهای آمریکا نشوند.»گروسی« اولین سخنرانی 
خود در شورای حکام آژانس را به تازگی در وین انجام داد و همزمان به 
اولین گزارش اجرای برجام در دوره مدیرکلی خودش اشاره کرد که آن 
را به شــورای حکام ارائه کرده اســت.آنچه که در ارتباط با ایران در این 
سخنرانی گفت حائز اهمیت اســت و می تواند نشــانه هایی از تاثیر 
تغییری باشد که در ســطور باال به آن اشاره شــد. »گروسی« از ایران 
خواست »همکاری کامل و فوری« با آژانس داشته باشد و دسترسی 
فوری به بازرســان آژانس بدهد که از نقاطی که تاکنون بازدید از آنها با 
مخالفت ایران روبرو بوده، بازدید کنند.مدیرکل آژانس به دو مکان اشاره 

کرد که آژانس خواســتار دسترسی به آنها بوده و ســواالتی را در مورد 
فعالیت های صورت گرفته در آنها مطرح کرد که به گفته گروسی، ایران 
حاضر به دادن این دسترسی و ورود به بحث های محتوایی برای روشن 
شدن سواالت آژانس نشده است و مدیرکل آژانس این عدم همکاری 
را موثر در توانایی آژانس در روشن شدن و حل این مسائل دانست اما 
تاکید کرد آژانس تغییری در تعهد ایران در اجرای برجام را مشــاهده 
نکرده است .به نظر می رسد در شرایط پرالتهاب این روزهای حاکم بر 
روابط ایران و آمریکا و پافشاری و مقاومت هر دو طرف آن بر مواضع و 
سیاست های خود )مقاومت حداکثری ایران در برابر فشار حداکثری 
آمریکا(، دیگر طرف های توافق برجام، بویژه اتحادیه اروپایی و آژانس 
بین المللی انرژی اتمی، تا چه زمانی مشروعیت و حقانیت ایران را، که 
تاکنون به صورت کامل پایبند به برجام بوده ولی در عین حال نتوانسته 
است حتی از حداقل هایی از امتیازات اقتصادی آن نیز بهره مند باشد، 
قربانی فشارها و خودخواهی های ترامپ و تیم ضدایرانیش، نمی کنند 
و بر عهدی که برای آن ســالها وقت و انرژی گذاشته اند، باقی خواهند 
ماند.عهدی که قطعا ایران چشــم امیدی به آن ندارد اما می کوشــد 
مادامی که حداقل روزنــه ای از امید برای احقــاق حقوق مردم ایران 

باشد، از آن بهره بگیرد.

کیهان از قول آرمان نوشت: از حواشی نشست اخیر 
هیئت دولت، غیبت اسحاق جهانگیری معاون اول 
رییس جمهوری بود که در جلسه گذشته هیئت دولت 
نیز حضور نداشــت. اختالفات میــان جهانگیری و 
نوبخت و شخصیت های نزدیک به نوبخت، همواره 
در حدی بوده که باعث شــده هر از چند گاهی شائبه 
استعفای معاون اول رییس جمهوری از دولت بر سر 
زبان ها بیفتد. در روزهــای اخیر مدیر روابط عمومی 
دفتر معاون اول رییس جمهور درباره شایعه ابتالی 
جهانگیری به کرونا، اظهار کرد که این خبر صحت ندارد 
و آقای جهانگیری در دفتر کارشان حاضر هستند. اما 
با این حساب برخی گمانه زنی ها حاکی از این است 
که ماجرای غیبت های مکــرر جهانگیری در برخی 

جلسات هیئت دولت کماکان به ماه های گذشته باز 
می گردد. برخی رســانه ها از درگیری لفظی اسحاق 
جهانگیری و حسن روحانی خبر دادند. آرمان در ادامه 
از عبدا... ناصری فعال اصالح طلب پرسید: خبرهای 
اختالفات جهانگیری با برخی اعضای کابینه دقیقا از 
چه زمانی آغاز شد و آیا اساسا صحت دارد؟ناصری در 
پاسخ گفته است: برخی در دولت در شرایط حساس 
آن جدیتی که نیاز است، داشته باشند را ندارند. این 
امر سبب می شــود تا افراد با ســابقه طوالنی در امر 
مدیریت و اجرا و افراد دلسوز کابینه نتوانند این گونه 
شــرایط را تحمل کنند. شاهد هســتیم در برهه ای 
حســاس که کرونا کشــور را تحت تاثیر قرار داده و 
برای مقابله با آن نیاز اســت که با تمام پتانسیل به 

برنامه ریزی و مقابله پرداخت، این اختالفات و جدی 
نگرفتن مسائل از گذشته نیز وجود داشته است به 
نحوی که در سهمیه بندی بنزین نیز نمود پیدا کرده بود 
و حتی مشاور رییس جمهور و سخنگوی دولت نیز به 
صورت ضمنی آن را تایید کرده بودند. بنابراین آنچه که 
مسلم است اختالف وجود دارد و از قبل از این حوادث 

اخیر در کشور نیز وجود داشته است.

ادعایی در مورد معمای غیبت های جهانگیری در دولت

الریجانی تاکید کرد:

 حمایت از تحقیقات روشمند برای کنترل کرونا
رییس مجلس شورای اسالمی در دیدار علی اکبر حقدوست، معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جمعی از پژوهشگران و نخبگان حوزه 
سالمت، بر لزوم داده کاوی و تحقیقات روشمند برای تحلیل تحوالت کرونا به منظور پیش بینی و پیشگیری از این بیماری تاکید کرد.علی الریجانی، مطالعه سیر 
شیوع و رصد اوج و فرودهای گسترش این بیماری در کشور را الزمه مبارزه علمی با آن دانست و گفت: باید با تلفیق مطالعات دو حوزه آمار و سالمت، میزان تاثیر  
رعایت بهداشت فردی و اجتماعی و مهارت های خودمراقبتی در کنترل کرونا سنجش علمی شده و نتایج آن در اختیار مردم قرار گیرد تا رفتار جمعی را متاثر سازد.

وی با اعالم حمایت مجلس از گسترش دانش در حوزه بهداشت عمومی و استفاده از نتایج  آن در رسانه ها، این اقدام  را نیاز امروز جامعه عنوان کرد و افزود: در 
باره ویروس کرونا فرضیه ها و پرسش های فراوانی وجود دارد که پاسخ به آنها جامعه را در غلبه بر این بیماری یاری خواهد داد.رییس مجلس شورای اسالمی با 
بیان این که البته طبیعی است برخی پژوهش ها در کوتاه مدت به ثمر نرسد، تصریح کرد: در عین حال از جامعه علمی انتظار است که با نیاز امروز مردم هماهنگ 
شــده و یافته های خود را در اولین فرصت در خدمت مدیریت درمان و کنترل کرونا قرار دهند.الریجانی، گفت: مجلس، آمادگی دارد تا از مراکز پژوهشی کشور 
حمایت کند تا این مراکز  شناخت سیر کرونا و راه های علمی پیش بینی، کنترل  و پیشگیری از آن را متناسب با وضعیت جمعیتی و اقلیمی هر استان دنبال کنند 

و در اختیار ستاد ملی مقابله با کرونا قرار دهند.

وز عکس ر

آغاز به کار مرکز 
مشترک روسیه و 

ترکیه برای نظارت بر 
آتش بس ادلب

رییس مرکز آشتی روسیه در 
سوریه می گوید مرکز مشترک 
جدیدی با ترکیه برای نظارت بر 
آتش بس ادلب و تعیین مسیر 
حرکت گشت های نظامی در 
ایــن منطقه آغاز بــه کار کرده 

است.

موافقت شورای نگهبان با تغییر زمان برگزاری مرحله دوم 
انتخابات مجلس

سخنگوی شــورای نگهبان از موافقت اعضای این شــورا با برگزاری مرحله دوم انتخابات مجلس 

در روز جمعه 21 شهریور ســال آینده خبر داد.عباســعلی کدخدایی گفت: وزارت کشور در نامه ای 

به شــورای نگهبان خواســتار این شده 

بود که به دلیل شــیوع ویــروس کرونا 

زمان مرحلــه دوم انتخابات مجلس که 

قرار بود 29 فروردین ســال آینده برگزار 

شود، به شــهریور ماه موکول شود.وی 

افزود: اعضای شورای نگهبان با پیشنهاد 

وزارت کشور برای تغییر در زمان برگزاری 

مرحله دوم انتخابــات مجلس به دلیل 

شــیوع ویــروس کرونا موافقــت کرد.

کدخدایی تصریح کرد: در جلســه این 

شورا، درخواست وزارت کشور مورد بررسی قرار گرفت و اعضا با برگزاری مرحله دوم انتخابات مجلس 

در روز جمعه 21 شهریور سال آینده موافقت کردند.

رزمایش کرونایی ارتش برگزار شد
رزمایش پیشگیری و پایش شیوع کرونا تحت کنترل و فرماندهی قرارگاه پدافند زیستی ارتش و 

با محوریت نیروی زمینی ارتش و به فرماندهی میدانی امیر کیومرث حیدری؛ فرمانده نزاجا برگزار 

شد.فرمانده معظم کل قوا در روز 22 اسفندماه با صدور فرمانی به ســردار سرلشکر محمد باقری 

رییس ستاد کل نیروهای مسلح، با تقدیر از خدمات نیروهای مســلح به مردم در زمینه مقابله با 

ویروس کرونا، بر لزوم ســازماندهی این خدمات در قالب یک »قرارگاه بهداشتی و درمانی« برای 

پیشگیری از شیوع بیشتر این بیماری تأکید و اظهار کردند: این اقدام با توجه به قرائنی که احتمال 

»حمله ی بیولوژیکی« بودن این رویداد را مطرح کرده است، می تواند جنبه  رزمایش دفاع بیولوژیک 

نیز داشته و بر اقتدار و توان ملی بیافزاید.

 سفیر انگلیس رفتار ایرانیان 
را به ُرخ هم وطنانش  کشید

سفیر انگلیس در تهران با انتشار توییتی به رفتار هم وطنانش برای هجوم به فروشگاه ها در انگلیس 

و همچنین در دسترس بودن مایحتاج روزانه در فروشگاه های ایران، واکنش نشان داد.راب مک ایر 

با انتشار تصویری از قفسه های دستمال توالت در فروشگاهی در صفحه توییترش نوشت: »خرید 

امروز در تهران. همان چیزی که شما نگرانش بودید.« توئیت ســفیر انگلیس در واکنش به رفتار 

هموطنانش است که در عرض یک ساعت فروشگاه های انگلیس را خالی کردند .

هندی ها از ایران رفتند
وزیر امور خارجه هند از بازگشت شهروندان هندی در ایران خبر داد و از مقامات ایرانی قدردانی کرد.

سوبرامانیام جایشانکار وزیر امور خارجه هند در پی شیوع کرونا ویروس جدید درباره بازگشت زائران 

هندی از ایران نوشت: 2۳۴ نفر از شهروندان به هند بازگشــته اند که در میان آن ها 1۳1 دانش آموز 

و 10۳ زائر بود. از سفیر هند در ایران و گروه ســفارت هند به خاطر تالش هایشان و از مقامات ایران 

متشکرم.

کافه سیاست

در ماه های اخیر تغییراتی در دو پایتخت اروپایی رخ داده 
است که اتفاقا هر دو، برای ایران از اهمیت بسیار زیادی 
برخورد بوده و در هر دو تغییر، رگه ها و رد پای دو نفر با 

ریشه ها و سوابقی آرژنتینی را می توان یافت

 آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره  36487  

 مورخ  98/12/25     نوبت چاپ اول
اداره كل نوسازی 

مدارس استان اصفهان

1.دستگاه مناقصه گزار: اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان            
2.موضوع مناقصه: مندرج در جدول فوق

3.تاریخ و مهلت دریافت و گشایش اسناد مناقصه:
الف( مهلت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ انتشار آگهی 98/12/26   لغایت مورخ  99/1/6  

ب( مهلت تحویل اسناد مناقصه تا پایان وقت اداری مورخ  99/1/19

ج( زمان گشایش پاکات اسناد مناقصه روز  چهارشنبه   مورخ  99/1/20 در محل سالن جلسات  

د( قیمت پیشنهادی پیمانکار الزامًا بایستی با سقف رتبه پیمانکار در رشته ساختمان و ابنیه مطابقت داشته باشد.

ه( نحوه عقد قرارداد به صورت زیربنایی بر اســاس بخشــنامه سرجمع )شــماره 96/1299188 مورخ 96/5/۴ و تبیین مواردی از بخشــنامه سرجمع به شماره 

97/۴۴6861 مورخ 97/8/22( می باشد. 

نشانی تحویل اسناد مناقصه: اصفهان – خیابان باغ گلدسته – مقابل درب شرقی بازار هنر – اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان     )تلفن تماس: ۳2222889(
 4.نوع تضمین قابل قبول شــرکت در مناقصه:  الف( ســپرده )واریز بــه شــبای شــماره 78010000۴0610۳0607670085 تمرکز وجوه ســپرده بانک مرکزی

ب( ضمانتنامه معتبر بانکی

5.مدت اعتبار پیشنهادها: سه ماه پس از گشایش پیشنهادهای مالی و این مدت برای یک بار و برابر سه ماه قابل تمدید می باشد.
متن اين مناقصه در پايگاه اينترنتی www.nosazimadaresisf.ir و    iets.mporg.ir قابل رويت می باشد و کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد 

مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس  www.setadiran.ir  انجام خواهد 

شد.

اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهانم الف:805983

مدت شماره مناقصهعنوان پروژهردیف
قرارداد

مبلغ تضمین 
شرکت در مناقصه 

) ریال(

مبلغ برآورد اولیه 
به ریال )بر اساس 

فهرست بها سال 98(

نوبت 
مناقصه

دوم۴51۳/000/00010/250/۴۴1/۳۴۳ ماه209800۴0۳8000199تکمیل پروژه الدره )سالن( خمینی شهر1

2
تکمیل مدرسه بنیاد برکت 

محمودآباد ناحیه 5
دوم5۳91/000/0007/817/۴7۳/101 ماه209800۴0۳8000200

۳
تکمیل مدرسه مشارکتی 
فرزانه فتحی باغبهادران

دوم۳7۳6/500/0001۴/720/850/۴70 ماه209800۴0۳8000201

۴
تکمیل مدرسه حاجیه خانم 

جورابچیان ناحیه ۴
دوم۴۴81/500/0009/620/279/8۴8 ماه209800۴0۳8000202

اول5192/500/000۳/8۴8/۳96/68۳ ماه209800۴0۳800020۳مقاوم سازی مدرسه غیاثی جندان بن رود5

اول121/1۴8/000/00022/950/275/905 ماه209800۴0۳8000208تکمیل مدرسه قربانعلی عقیلی مبارکه6

اول8۴6۴/500/0009/281/۴58/25۳ ماه209800۴0۳800020۴ تکمیل مدرسه شهید کمالی نجف آباد7

اول10679/000/0001۳/57۴/011/9۴8 ماه209800۴0۳8000205تکمیل مدرسه ملک ۴ نجف آباد8

9
 تکمیل مدرسه رضوان

 رحمت آباد )فیلور( نجف آباد
اول106۴0/500/00012/802/۴۴6/711 ماه209800۴0۳8000206

اول6۳12/500/0006/2۴2/562/988 ماه209800۴0۳8000207تکمیل مدرسه شهید حقیقی نجف آباد10

اول6۳76/000/0007/519/757/2۳9 ماه209800۴0۳8000209تکمیل مدرسه حمیدی نجف آباد11
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 تمدید پرداخت مالیات معوقه تا
 پایان خرداد

مدیر کل امور مالیاتی استان اصفهان گفت: اشــخاص می توانند با پرداخت مالیات معوقه خود تا 
پایان خرداد، با شرایط اسفند مشمول بخشودگی جرایم شوند.

بهروز مهدلو مدیر کل امور مالیاتی استان اصفهان با بیان اینکه اشخاص می توانند با پرداخت مالیات 
معوقه خود تا پایان خرداد، با شرایط اسفند مشمول بخشودگی جرایم شوند،گفت: به منظور تسهیل 
و جلوگیری از شیوع کرونا، هیئت های حل اختالف مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی تا پایان 
فروردین لغو شد.بهروز مهدلو با اشاره به اینکه این مهلت بسته به شرایط بیماری کرونا در کشور در 
فروردین می تواند تا زمان دیگری تمدید شود افزود: اخذ یا تمدید گواهی ارزش افزوده نیز تا پایان 
اردیبشهت ماه تمدید شد. او گفت: مؤدیانی که تا ۱۲ بهمن امسال مالیاتشان قطعی شده به مدت 
یک ماه )تا ۱۲ اسفند( با پرداخت مالیات قطعی خود از پرداخت تمامی جرایم قطعی معاف شوند. 
اما با این شرایط این بخشودگی نیز تا پایان خردادماه ادامه دارد.او با بیان اینکه بخش امالک این 
اداره معمواًل از تجمعات بیشتری برخوردار است، گفت: از مردم تقاضا می کنیم که برای انتقال سند 

پس از پایان بیماری کرونا به اداره امور مالیاتی مراجعه کنند.

دبیر هیئت مدیره اتحادیه آجیل و خشکبار اصفهان:

تست آجیل در پی شیوع ویروس کرونا ممنوع شد
دبیر هیئت مدیره اتحادیه آجیل و خشکبار اصفهان گفت: تاکنون هیچ ابالغیه ای مبنی بر تعطیلی 
واحدهای صنفی آجیل وجود ندارد و تمام اخبار در خصوص تعطیلی، کذب محض اســت.علیرضا 
حمصیان، اظهار کرد: با توجه به شیوع ویروس کرونا در استان اصفهان، تاکنون ابالغیه ای مبنی بر 
بسته بندی آجیل ها و نفروختن آجیل های غیر بسته بندی از سوی اتحادیه صادر نشده است.وی 
ادامه داد: مغازه های فروش آجیل و خشکبار موظف به رعایت بهداشت محیطی واحد خود هستند، 
همچنین باتوجه به شیوع کرونا آجیل ها قابلیت تست شدن ندارند.دبیر هیئت مدیره اتحادیه آجیل 
و خشکبار اصفهان تصریح کرد: فروش واحدها در سال گذشته با تمام معضالت اقتصادی و تشکیل 
کمپین های متعدد برای نخریدن آجیل شب عید بسیار قابل مالحظه بود و رکودی در کار نبود، اما در 

اواخر سال جاری به سبب شیوع ویروس کرونا شاهد رکود بازار شب عید هستیم. 
دبیر هیئت مدیره اتحادیه آجیل و خشکبار اصفهان خاطرنشان کرد: قیمت برخی از اقالم مصرفی 
آجیل شب عید از جمله پسته به واسطه صادر نشدن و افزایش تولید محصول کاهش قابل توجهی 

پیدا کرده، اما وجود ویروس کرونا سبب ضرر واحدهای فروش آجیل و خشکبار شده است.

پیامک  هشدار قطع برق را جدی نگیرید!
در حالی که وزارت نیرو اعالم کرده مشــترکان تا پایان اردیبهشــت ماه برای پرداخت قبوض برق 
خود مهلت دارند، اما بعضا پیامک هشــدار قطع برق برای عده ای ارسال می شود. مصطفی رجبی 
مشهدی، سخنگوی صنعت برق درباره چرایی این مســاله گفت: این پیامک به صورت سیستمی 
برای مشترکان ارسال می شود و برق هیچ کدام از مشــترکان به علت عدم پرداخت قبوض قطع 

نخواهد شد.
وی با بیان این که صنعت برق نهایت همکاری خود را با مشــترکان بــرای پرداخت قبوض خواهد 
داشت، اظهار کرد: خواهش ما از مشترکانی که توانایی پرداخت دارند این است که نسبت به پرداخت 
قبوض خود اقدام کنند.ســخنگوی صنعت برق با بیان این که این موضوع شامل حال مشترکان 
تجاری نیز می شود، گفت: منظور از مصارف آمپری که در اطالعیه منتشر شده آمده بود، مشترکانی 
هستند که میزان مصرف برق آنها کم است که شامل حال مشترکان تجاری کوچک همچون مغازه 
ها، سوپر مارکتها یا تولیدی های کوچک می شود و این تسهیالت شامل حال کارخانه ای که تولید 

کافی دارد، نخواهد شد.

پس از پشت سر گذاشتن سالی پر از فراز و نشیب، پیگیری ها برای جاری ماندن زاینده رود در حد حرف باقی مانده است

چشم انتظاری برای آب ادامه دارد

سال 98 به پایان خود نزدیک می شود اما   مرضیه محب رسول
همچنان قصه پر غصه زاینــده رود باقی 
است. در روزهای چشم انتظاری کشاورزان اصفهانی برای رسیدن آب 
هنوز هم چهارمحال و بختیاری و برخی از مدیران در خوزستان با غرض 
یا بدون غرض، طلب حق  مسلم از زاینده رود توسط کشاورزان و مردم 
اصفهان را به باد انتقاد گرفته اند و انگار همه بسیج شده اند تا نگذارند 

حق به حق دار برسد.
 سالهاســت در حوزه زاینده رود همه چیز به هم گره خورده است. هر 
چند امســال بارندگی های خوب و پر شدن ســدها کم کاری مدیران 
را الپوشــانی کرد و آب را به زاینده رود بازگردانید اما معلوم نیست در 
سالهای آینده آیا باز هم آب خواهیم داشت یا نه. این مساله ا زآن جهت 
مطرح می شــود که علی رغم تمام دعواها و استعفاهایی که بر سر آب 
در سال جاری انجام گرفت، اما همچنان برخی از همین نمایندگانی که 
دسته جمعی استعفا داده اند، معتقدند هیچ کاری در حوزه آبریز زاینده 

رود نتوانستند انجام دهند.
 در همین رابطــه نماینده مردم فریدن در مجلس شــورای اســالمی 
گفته است با گذشــت قریب به یک سال از اســتعفای دسته جمعی 

نمایندگان مردم استان اصفهان در مجلس شورای اسالمی هنوز اقدام 
عملی شایانی درباره ستاد احیای زاینده رود را شاهد نیستیم و تنها به 
حرف اکتفا شده اســت. اکبر ترکی اظهار کرد: ستاد احیای زاینده رود 
تاکنون تشکیل نشــده و نمایندگان اصفهان دوباره به رییس جمهور و 
وزرای کشور و نیرو نامه نوشته و اعتراض خود را اعالم کرده اند، اخیرًا 
جلساتی برگزار شــده و حرف هایی که گفته می شــود بد نیست اما تا 
زمانی که عملیاتی نشــود باید گفت هدف فریب مــردم و نمایندگان 
اســت.وی تأکید کرد: وزارت کشــور و وزارت نیرو بر اجرای طرح بن- 
بروجن اصرار دارند و بعد از اعتراض نمایندگان اصفهان مقرر شد این 
طرح با نظر کارشناسی انجام شود و تخصیص آب به اندازه آب شرب 
این مناطق باشد، طرح بهشت آباد باید عملیاتی شود چرا که اختصاص 
آب به بن و بروجن مشروط بر تکمیل طرح بهشــت آباد و تونل سوم 

کوهرنگ بود تا عدالت رعایت شود.
ترکی با اشاره به مشــکالت زیرســاختی حوزه آب در استان اصفهان 
یادآور شــد: از ســال 96 با پیگیری هایی کــه انجام شــد 6 میلیون 
مترمکعب آب برای شــرب مردم چهار شهرســتان چادگان، فریدن، 
فریدون شهر و بویین میاندشت اختصاص یافته اما وزارت نیرو، وزارت 

کشور و استاندار اصفهان قدمی برای عملی شدن آن برنداشته اند. 
این ســخنان در حالی مطرح می شــود که اخیرا یکــی از نمایندگان 
خوزســتان، اصفهانی ها و طلبشــان از آب زاینده رود را  نوعی کرونای 
مردم آن دیار توصیف کرده است! برداشت و توصیف بسیار عجیبی که با 
واکنش های زیادی در میان مدیران اصفهانی و کاربران فضای مجازی 
و محافل رسانه ای اصفهان همراه بود. )نماینده ایذه نوشته بود کرونای 
چینی بهتر از کرونای اصفهانی است!( در همین زمنیه مهدی طعیانی 
در واکنش به توئیت این نماینده مجلس در صفحه اینســتاگرام خود 
نوشت: »ویروس کرونا، ویروس توهم و قومیت گرایی جاهلی است که 
باعث می شود گسست های تاریخی برای یک ملت یک پارچه، بافرهنگ 
و متمدن ایجاد شود؛ نهادهای ذیربط لطفا زودتر پیشگیری کنند، وگرنه 
درمان سخت خواهد بود.« این دست از زد و خوردهای مجازی نشان 
می دهد اگر آسمان و میزان بارش ها به مردم اصفهان و کشاورزانش 
یاری نرســاند، در ســالهای آینده باز هم خشــکی مهمان زاینده رود 
خواهد شد به خصوص آنکه بر اساس اعالم سازمان هواشناسی میزان 
بارش ها در کوهرنگ کمتر از سالهای قبل بوده و این افت بارش ها در 

سرچشمه های زاینده رود نیز تاثیر زیادی خواهد داشت.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان 
گفت: سامانه های خرید اینترنتی در استان اصفهان 
فعال می شــود تا با تحویل کاالی مــورد نیاز، درب 
منزل به کاهش تردد شهروندان در شهر کمک کند.

سید حسن قاضی عسگر اظهار داشت: متاسفانه در 
پیک بیماری کرونا قرار داریم و شــهروندان با رعایت 
توصیه ها و بهداشــت فردی می توانند شرایط شیب 
نزولی این بیمــاری را فراهم کننــد.وی افزود: برای 
تحقق قرنطینه خانگی سامانه های خرید اینترنتی 
در سطح اســتان فعال می شــود تا با تحویل کاالی 

مورد نیاز، درب منزل به کاهش تردد شــهروندان در 
شــهر کمک شــود.معاون هماهنگی امور اقتصادی 
اســتانداری اصفهان با تاکید بر اینکه باید با راه حل 
هایی که ضرر و زیان اقتصادی کمتری برای شهروندان 
دارد به مقابله با کرونا پرداخت، گفت: کاهش ساعات 
اداری منجر به تراکم ارباب رجوع شد و این راه انتقال 
ویروس را تسهیل می کند؛ بنابراین درصدد برآمدیم 
تا ساعات کاری را افزایش دهیم و امکان خرید و ارائه 
خدمات به مردم در محیط هایی با تراکم کمتر انجام 
شود.وی در پاسخ اینکه برخی از تولیدکنندگان مواد 
ضدعفونی کننده مدعی هستند سهم الکل مورد نیاز 
این واحدها به تهران منتقل شده است، توضیح داد: 
با ابالغ دستورالعملی از طرف سازمان غذا و دارو یک 

محموله الکل به تهران توزیع شــد که با توجه به نیاز 
استان اصفهان این ارسال، متوقف شد و پس از تامین 
نیاز استان مازاد الکل و ماسک به سایر استانها ارسال 
می شود. قاضی عسگر با درخواست از مردم برای عبور 
از بحران کرونا تصریح کرد: بر اساس آمار حدود ۳.۵ 
میلیون نفر زن سرپرست خانوار داریم که بحران کرونا 
زندگی معیشــتی آنان را به خطر انداخته است؛ قرار 
است دولت در بسته های حمایتی اقشار آسیب پذیر 
را مورد حمایت قرار دهد که امیدواریم این بخش هم 
مشمول حمایت دولتی قرار بگیرد و با حمایت افراد 
خیر مشکالت معیشتی این قشر هم حل شود وگرنه 
استانداری تاکنون هیچ گونه بودجه ای برای این امر 

دریافت نکرده است.

معاون هماهنگی اموراقتصادی استانداری اصفهان:

سامانه های خرید اینترنتی در استان اصفهان فعال می شود

آمادگی سایت های نمایشگاهی کشور برای کمک به ستادهای پیشگیری از کرونا
رییس انجمن نمایشــگاه های ایران از آمادگی سایت های نمایشگاهی کشــور برای قرار دادن امکانات خود در اختیار مراجع بهداشــتی و امدادی خبر داد.علی 
یارمحمدیان رئیس انجمن نمایشگاه های ایران از آمادگی سایت های نمایشگاهی کشور برای قرار دادن امکانات خود در اختیار مراجع بهداشتی و امدادی خبر داد.رئیس 
انجمن نمایشگاه های ایران با اشاره به لزوم فعالیت همه جانبه به منظور پیشگیری از گسترش ویروس کرونا در سطح کشور، گفت: شرکت های نمایشگاهی استان های 
مختلف کشور با توجه به رسالت اجتماعی خود همواره در بحران های مختلف همچون سیل و زلزله به یاری مردم و مسئوالن شتافته اند و شرایط الزم برای خدمت رسانی به 
آسیب دیدگان و ستاد های بحران را فراهم آورده اند.او با تاکید بر اینکه شرکت های نمایشگاهی کشور آمادگی کاملی برای کمک به ستاد های پیشگیری از کرونا دارند، افزود: 
سایت های نمایشگاهی کشور آمادگی دارند امروز و در شرایط جدید، در صورت لزوم و احساس نیاز توسط مراجع بهداشتی و امدادی، امکانات خود را برای سالمت مردم 
در اختیار مراجع ذی ربط قرار دهند. یارمحمدیان تاکید کرد: امیدواریم با عمل به پیشگیری ها و دستورالعمل های بهداشتی توسط مردم و همچنین تالش های متولیان 
سالمت کشور، این مشکل با کمترین آسیب به مردم عزیزمان پشت سر گذاشته شود و هرچه سریع تر شرایط زندگی مردم به حالت عادی باز گردد و حتی نیازی به استفاده 
از این امکانات وجود نداشته باشد.رئیس انجمن نمایشگاه های ایران یادآور شد: به تمامی فعاالن حوزه کسب و کار قول می دهیم به محض برطرف شدن ویروس کرونا، 
شرایطی فراهم آوریم که نمایشگاه ها، رونق اقتصادی را به حوزه تجارت و اقتصاد بازگردانند و در سریع ترین زمان ممکن، شرایط مطلوبی برای فعاالن اقتصادی ایجاد کنند.

در سالهای آینده باز هم خشکی مهمان زاینده رود خواهد 
شد به خصوص آنکه بر اساس اعالم سازمان هواشناسی 
میزان بارش ها در کوهرنگ کمتر از سالهای قبل بوده و این 
افت بارش ها در سرچشمه های زاینده رود نیز تاثیر زیادی 

خواهد داشت

بازار لنگرود
اینجا لنگرود یکــی از بحرانی 
ترین شــهرهای ایران پس از 
ورود کرونا است. مردم بدون 
توجه به هشدارهای بهداشتی 
در حال خرید و تجمع هستند

کافه اقتصاد

وز عکس ر
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آگهی

مفاد آراء 
12/153 آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه اجرائی آن
برابر آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شــهرضا تصرفات مالکانه و بال معارض متقاضیان 
محرز گردیده است ، لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 
اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15روز در روزنامه های زاینده رود و نســل فردا 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 دو ماه 
و نسبت 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 ثبتی شهرضا
یکم : شماره های فرعی از 1- اصلی ابنیه

1- رای شماره 139860302008009150 - 98/11/27 - بهروز اسماعیلی فرزند بهرام 
ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 717 فرعی به مساحت پنجاه و نه متر و چهل 

و دو صدم متر مربع
2- رای شماره 139860302008009411 - 98/12/05 - مجتبی ناظم فرزند منوچهر 
ششدانگ یک باب مغازه مجزی شده از پالک 997 فرعی به مساحت بیست متر و چهل 

صدم متر مربع
3- رای شماره 139860302008009116 - 98/11/27 - راضیه پیمان شهرضا فرزند 
علیرضا ششدانگ یک باب خانه مجزی شــده از پالک 1646 فرعی به مساحت یکصد و 

هشت متر مربع
4- رای شــماره 139860302008009289 - 98/12/03 - مرضیه تاکی فرزند محمد 
حسن نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب انبار مجزی شده از پالک 2683 

فرعی به مساحت یکصد و هشتاد و یک متر و هفتاد صدم متر مربع
5- رای شــماره 139860302008009290 - 98/12/03 - زهرا متقی فرزند عطاء اله 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب انبار مجزی شده از پالک 2683 فرعی به 

مساحت یکصد و هشتاد و یک متر و هفتاد صدم متر مربع
6- رای شــماره 139860302008004798 - 98/06/24 - عبدالکریم باقرپور فرزند 

نصراله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ : 
الف( قسمتی از یک باب خانه نیمه تمام مجزی شــده از پالک 2778 فرعی به مساحت 
یکصد و ســیزده متر و پانزده صدم متر مربع که به انضمام قسمتی از پالک 2779 فرعی 

جمعًا تشکیل یک باب خانه نیمه تمام را داده است 
ب( قسمتی از یک باب خانه نیمه تمام مجزی شده از پالک 2779 فرعی به مساحت پنجاه 
و هشت متر و بیســت و چهار صدم متر مربع که به انضمام قسمتی از پالک 2778 فرعی 

جمعًا تشکیل یک باب خانه نیمه تمام را داده است 
7- رای شماره 139860302008004799 - 98/06/24 - زهرا باقرپور فرزند رضا نسبت 

به سه دانگ مشاع از ششدانگ : 
الف( قسمتی از یک باب خانه نیمه تمام مجزی شــده از پالک 2778 فرعی به مساحت 
یکصد و ســیزده متر و پانزده صدم متر مربع که به انضمام قسمتی از پالک 2779 فرعی 

جمعًا تشکیل یک باب خانه نیمه تمام را داده است 
ب( قسمتی از یک باب خانه نیمه تمام مجزی شده از پالک 2779 فرعی به مساحت پنجاه 
و هشت متر و بیســت و چهار صدم متر مربع که به انضمام قسمتی از پالک 2778 فرعی 

جمعًا تشکیل یک باب خانه نیمه تمام را داده است 
8- رای شماره 139860302008009186 - 98/11/29 - محمد باقر موالئیان فرزند 
غالمحسین نسبت به بیست و پنج حبه و یکصد و یک - پانصد و بیست و سوم حبه مشاع 
از هفتاد و دو حبه ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 2954 فرعی به مساحت 

دویست و شصت و سه متر و سی و شش صدم متر مربع
9- رای شماره 139860302008009187 - 98/11/29 - فاطمه فعال فرزند رضا نسبت 
به چهل و شش حبه و چهارصد و بیست و دو - پانصد و بیست و سوم حبه مشاع از هفتاد و 
دو حبه ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 2954 فرعی به مساحت دویست و 

شصت و سه متر و سی و شش صدم متر مربع
10- رای شماره 139860302008009114 - 98/11/27 - مهال شوقی فرزند محمود 
رضا به والیت پدرش ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 3097 فرعی به مساحت 

یکصد و هفت متر و هشتاد و شش صدم متر مربع
11- رای شماره 139860302008008688 - 98/11/17 - عزت شریفانی فرزند محمد 
حسن ششدانگ قســمتی از یک باب خانه مجزی شده از پالک 3402 فرعی به مساحت 
دویست و هشت متر و ســی صدم متر مربع که به انضمام قسمتی از پالک های 3408 و 
4842 فرعی جمعًا تشکیل یک باب خانه را داده است در ازاء تمامت سی و شش حبه مشاع 
از هفتاد و دو حبه ششــدانگ انتقال عادی از طرف محمد باقر و عبدالکریم و عبدالرسول 
و عباســعلی و عبدالرحیم همگی شــریفانی فرزندان محمد مهدی هرکدام نسبت به دو 
حبه و دو - یازدهم حبه مشاع و احترام شریفانی فرزند محمد مهدی نسبت به یک حبه و 
یک – یازدهم حبه مشــاع و مهوش امین بیطرف فرزند حسنعلی و بتول گیوه چی فرزند 

عبدالرسول بالسویه نسبت به بیست و چهار حبه مشاع
12- رای شماره 139860302008008650 - 98/11/16 - داود صدری فرزند رحمت 
اله نسبت به بیست و هشت حبه و ده – سیزدهم حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ یک 

باب مغازه مجزی شده از پالک 4830 فرعی به مساحت یازده متر و شش صدم متر مربع
13- رای شماره 139860302008008651 - 98/11/16 - پریسا صدری فرزند رحمت 
اله نسبت به شانزده حبه و یک - سیزدهم حبه مشــاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ یک 

باب مغازه مجزی شده از پالک 4830 فرعی به مساحت یازده متر و شش صدم متر مربع
14- رای شــماره 139860302008008652 - 98/11/16 - زهرا متقی فرزند محمد 
نسبت به یازده حبه و یک – سیزدهم حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ یک باب مغازه 

مجزی شده از پالک 4830 فرعی به مساحت یازده متر و شش صدم متر مربع
15- رای شــماره 139860302008008653 - 98/11/16 - امیر علی خسروی فرزند 
امیر مسعود به والیت پدرش نسبت به شانزده حبه و یک – سیزدهم حبه مشاع از هفتاد و 
دو حبه ششدانگ یک باب مغازه مجزی شده از پالک 4830 فرعی به مساحت یازده متر 

و شش صدم متر مربع
16- رای شماره 139860302008008648 - 98/11/16 - محمد حسن سامع فرزند 
فضل اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه مجزی شده از پالک 7922 
فرعی که قباًل شماره 1502 فرعی بوده به مساحت شــصت و نه متر و هفتاد و سه صدم 

متر مربع
17- رای شــماره 139860302008008649 - 98/11/16 - محجوب هاشمی فرزند 
محمد تقی نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب مغازه مجزی شده از پالک 
7922 فرعی که قباًل شــماره 1502 فرعی بوده به مساحت شصت و نه متر و هفتاد و سه 

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

18- رای شماره 139860302008007118 - 98/09/27 - امیر صالحیان شهرضا فرزند 
اصغر ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 34 فرعی به مساحت یکصد و سه متر 

و هفتاد صدم متر مربع
19- رای شماره 139860302008009291 - 98/12/03 - محمد رضا نصیری فرزند 
نوراله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 51 فرعی 

به مساحت دویست و نه متر و بیست صدم متر مربع
20- رای شــماره 139860302008009292 - 98/12/03 - فریبا گرامی فرزند رحیم 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 51 فرعی به 

مساحت دویست و نه متر و بیست صدم متر مربع
21- رای شماره 139860302008006024 - 98/08/29 - اکبر سبزواری فرزند شکر 
اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 258 فرعی به 

مساحت یکصد و هشتاد و سه متر و سی و پنج صدم متر مربع
22- رای شــماره 139860302008006025 - 98/08/29 - مهدیه سروری شهرضا 
فرزند احمد نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 258 

فرعی به مساحت یکصد و هشتاد و سه متر و سی و پنج صدم متر مربع
23- رای شماره 139860302008006026 - 98/08/29 - افسانه سبزواری فرزند شکر 
اله ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 258 فرعی به مساحت یکصد و هشتاد و 

پنج متر و سی صدم متر مربع
24- رای شماره 139860302008009457 - 98/12/06 - لیال صالحی فرزند اصغر 
ششدانگ قسمتی از یک باب خانه مجزی شده از پالک 466 فرعی به مساحت دویست و 
هفت متر و سی و یک صدم متر مربع که به انضمام قسمتی از جوی متروکه جمعًا تشکیل 

یک باب خانه را داده است
25- رای شماره 139860302008008656 - 98/11/16 - آرزو کاظمینی فرزند علیرضا 
ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 475 فرعی به مساحت یکصد و هفت متر و 
پنج صدم متر مربع در ازاء تمامت نه حبه و سی و هشت صدم حبه مشاع از هفتاد و دو حبه 

ششدانگ انتقال عادی از طرف محمد حسن مجاهدی
26- رای شــماره 139860302008009260 - 98/12/01 - عبداهلل علی دادی فرزند 
اسفندیار ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 475 فرعی به مساحت نود و هفت 

متر و پنجاه صدم متر مربع
27- رای شماره 139860302008008637 - 98/11/16 - احمد رضا منیری فرد فرزند 
ابراهیم ششدانگ یک باب خانه مجزی شــده از پالک 490 فرعی به مساحت دویست و 

پنجاه و یک متر و بیست و هشت صدم متر مربع
28- رای شماره 139860302008007556 - 98/10/14 - سید عباس رضوانی فرزند 
سید اکبر ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزی شده از پالک 512 فرعی به مساحت 

یکصد و چهل و سه متر و چهل و پنج صدم متر مربع
29- رای شماره 139860302008009162 - 98/11/28 - فتح اله سودائی فرزند سیف 
اله نسبت به چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 855 فرعی 

به مساحت سیصد و هشتاد و هشت متر و سی و شش صدم متر مربع
30- رای شماره 139860302008009163 - 98/11/28 - شهین محرابی فرزند علی 
نسبت به دو دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 855 فرعی به 

مساحت سیصد و هشتاد و هشت متر و سی و شش صدم متر مربع
31- رای شماره 139760302008005765 - 97/10/10 - سعید سودائی شهرضا فرزند 
غالمعلی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ قســمتی از یک باب خانه مجزی شده از 
پالک 904 فرعی به مساحت هشتاد و نه متر و ده صدم متر مربع که به انضمام ششدانگ 

پالک 15602 فرعی جمعًا تشکیل یک باب خانه را داده است 
32- رای شماره 139760302008005766 - 97/10/10 - مائده مکی فرزند مرتضی 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ قسمتی از یک باب خانه مجزی شده از پالک 904 
فرعی به مساحت هشتاد و نه متر و ده صدم متر مربع که به انضمام ششدانگ پالک 15602 

فرعی جمعًا تشکیل یک باب خانه را داده است 
33- رای شماره 139860302008008635 - 98/11/16 - فتح اله ملجائی فرزند فضل 
اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه مجزی شده از پالک 904 فرعی 

به مساحت چهل و هفت متر و پنجاه صدم متر مربع
34- رای شماره 139860302008008636 - 98/11/16 - محمد حسین ملجائی فرزند 
فضل اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه مجزی شده از پالک 904 

فرعی به مساحت چهل و هفت متر و پنجاه صدم متر مربع
35- رای شماره 139860302008007612 - 98/10/16 - محمد رضا صدری فرزند 
ناصر نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 954 فرعی 

به مساحت دویست و پنجاه و دو متر و پنجاه و پنج صدم متر مربع
36- رای شــماره 139860302008007613 - 98/10/16 - ریحانه السادات بحرینی 
فرزند سید محمد طاهر نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده 

از پالک 954 فرعی به مساحت دویست و پنجاه و دو متر و پنجاه و پنج صدم متر مربع
37- رای شــماره 139860302008007614 - 98/10/16 - محمــد ابراهیم صدری 
فرزند ناصر نسبت به پنجاه و چهار حبه و پنجاه و چهار – یکصد و پنجاه و پنجم حبه مشاع 
از هفتاد و دو حبه ششدانگ یک باب خانه مجزی شــده از پالک 954 فرعی به مساحت 

دویست و پنجاه و پنج متر و نود و سه صدم متر مربع
38- رای شماره 139860302008007615 - 98/10/16 - اکرم جمالی فرزند علیرضا 
نسبت به هفده حبه و یکصد و یک - یکصد و پنجاه و پنجم حبه مشاع از هفتاد و دو حبه 
ششدانگ یک باب خانه مجزی شــده از پالک 954 فرعی به مساحت دویست و پنجاه و 

پنج متر و نود و سه صدم متر مربع
39- رای شماره 139860302008009476 - 98/12/07 - محمد مهدی کفاش فرزند 
ناصر نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 985 فرعی 
به مساحت دویست و چهل متر و هشتاد و نه صدم متر مربع در ازاء تمامت دو حبه و دوازده 
– سی و پنجم حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ که میزان هشتاد و شش – یکصد و 

پنجم حبه مشاع آن انتقال عادی از طرف محمد کفاش و صدیقه پور شریف
40- رای شماره 139860302008009477 - 98/12/07 - شهین آقاسی فرزند فضل 
اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 985 فرعی 
به مســاحت دویســت و چهل متر و هشــتاد و نه صدم متر مربع در ازاء تمامت دو حبه و 
دوازده – سی و پنجم حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ که میزان یک حبه و شصت و 
یک – یکصد و پنجم حبه مشاع آن انتقال عادی از طرف محمد کفاش و صدیقه پور شریف

41- رای شــماره 139760302008000602 - 97/02/08 - سید محمد رضا طبیبیان 
فرزند سید مهدی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 

1008 فرعی به مساحت یکصد و نود و پنج متر و چهل صدم متر مربع
42- رای شــماره 139760302008000603 - 97/02/08 - وجیهــه برزوکی فرزند 
جمشید نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 1008 

فرعی به مساحت یکصد و نود و پنج متر و چهل صدم متر مربع
43- رای شماره 139860302008006435 - 98/09/11 - محمد اسماعیل ممتاز فرزند 
جمشید ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 1048 فرعی به مساحت یکصد و سی 

و دو متر و ده صدم متر مربع
44- رای شماره 139860302008009299 - 98/12/03 - منیره آقاسی فرزند عبدالعلی 
ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزی شده از پالک 1068 فرعی به مساحت یکصد و 

هفتاد و هشت متر و هشتاد و شش صدم متر مربع
45- رای شــماره 139860302008007053 - 98/09/26 - حجت اله شــفی فرزند 
حسن نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب مغازه با طبقات تحتانی و فوقانی 
 آن مجزی شــده از پالک 1078 فرعی به مســاحت یکصــد متر و هفتــاد و پنج صدم

 متر مربع
46- رای شماره 139860302008007054 - 98/09/26 - پروین دهقانپور شهرضائی 
فرزند عباس نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب مغازه با طبقات تحتانی و 
فوقانی آن مجزی شــده از پالک 1078 فرعی به مساحت یکصد متر و هفتاد و پنج صدم 

متر مربع
47- رای شماره 139860302008009073 - 98/11/26 - سعیده نصیری فرزند سیف 
اله ششدانگ یک باب مغازه مجزی شــده از پالک 1078 فرعی به مساحت بیست متر و 

بیست و هفت صدم متر مربع
 48- رای شــماره 139860302008009074 - 98/11/26 - مرضیــه نصیری فرزند 
سیف اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه مجزی شده از پالک 1078 

فرعی به مساحت چهارده متر و سی و دو صدم متر مربع
49- رای شماره 139860302008009075 - 98/11/26 - مریم نصیری فرزند سیف 

اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه مجزی شده از پالک 1078 فرعی 
به مساحت چهارده متر و سی و دو صدم متر مربع

50- رای شماره 139860302008009076 - 98/11/26 - مهین نصیری فرزند سیف 
اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه مجزی شده از پالک 1078 فرعی 

به مساحت هفده متر و چهل و نه صدم متر مربع
51- رای شماره 139860302008009077 - 98/11/26 - فخری نصیری فرزند سیف 
اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه مجزی شده از پالک 1078 فرعی 

به مساحت هفده متر و چهل و نه صدم متر مربع
52- رای شماره 139860302008009078 - 98/11/26 - ملک نصیری فرزند سیف 
اله ششدانگ یک باب مغازه مجزی شده از پالک 1078 فرعی به مساحت بیست و چهار 

متر و پنجاه و دو صدم متر مربع
53- رای شماره 139860302008009079 - 98/11/26 - مریم نصیری فرزند سیف 
اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه مجزی شده از پالک 1078 فرعی 

به مساحت سی و یک متر و بیست و چهار صدم متر مربع
54- رای شماره 139860302008009080 - 98/11/26 - مرضیه نصیری فرزند سیف 
اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه مجزی شده از پالک 1078 فرعی 

به مساحت سی و یک متر و بیست و چهار صدم متر مربع
55- رای شماره 139860302008009081 - 98/11/26 - پروین نصیری فرزند سیف 
اله ششدانگ یک باب مغازه مجزی شــده از پالک 1078 فرعی به مساحت بیست متر و 

نود و چهار صدم متر مربع
56- رای شماره 139860302008009082 - 98/11/26 - مهین نصیری فرزند سیف 
اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه مجزی شده از پالک 1078 فرعی 

به مساحت بیست و هفت متر و پنجاه و هفت صدم متر مربع
57- رای شماره 139860302008009083 - 98/11/26 - فخری نصیری فرزند سیف 
اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه مجزی شده از پالک 1078 فرعی 

به مساحت بیست و هفت متر و پنجاه و هفت صدم متر مربع
58- رای شــماره 139860302008009437 - 98/12/06 - سید محسن مدنی فرزند 
سید احمد ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 1116 فرعی که به شماره 13751 
فرعی تبدیل شده به مساحت دویســت و چهل و یک متر و هفت صدم متر مربع در ازاء 
تمامت شش حبه و پانصد و ده – یک هزار و سیصد و شصت و هفت حبه مشاع از هفتاد و 

دو حبه ششدانگ انتقال عادی مع الواسطه از طرف ورثه علیرضا اسحاقی
59- رای شماره 139860302008008986 - 98/11/24 - بهشاد زمان زاد فرزند عطاء 
اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 1157 فرعی 
به مساحت دویست و سه متر و هفتاد صدم متر مربع در ازاء تمامت نه حبه مشاع از هفتاد و 

دو حبه ششدانگ انتقال عادی مع الواسطه از طرف علی صدری
60- رای شــماره 139860302008008987 - 98/11/24 - مرضیه جمشیدی فرزند 
احمد نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 1157 
فرعی به مساحت دویست و سه متر و هفتاد صدم متر مربع در ازاء تمامت نه حبه مشاع از 

هفتاد و دو حبه ششدانگ انتقال عادی مع الواسطه از طرف علی صدری
61- رای شماره 139860302008009444 - 98/12/06 - شوکت براهیمی فرزند جواد 
ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزی شده از پالک 1160 فرعی به مساحت یکصد و 

نود و چهار متر و بیست و هشت صدم متر مربع
62- رای شــماره 139860302008008176 - 98/10/30 - حمید ممیز فرزند احمد 

نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ : 
الف( قسمتی از یک باب رستوران با ســاختمان های تحتانی و فوقانی آن مجزی شده از 
پالک 1249 فرعی به مساحت یکصد و هشتاد و پنج متر و چهارده صدم متر مربع که به 
انضمام قســمتی از پالک های 1322 و 7339 فرعی جمعًا تشکیل یک باب رستوران با 

ساختمان های تحتانی و فوقانی آن را داده است 
ب( قسمتی از یک باب رستوران با ســاختمان های تحتانی و فوقانی آن مجزی شده از 
پالک 7339 فرعی به مساحت هجده متر و سی و دو صدم متر مربع که به انضمام قسمتی 
از پالک های 1249 و 1322 فرعی جمعًا تشکیل یک باب رســتوران با ساختمان های 

تحتانی و فوقانی آن را داده است
ج( قسمتی از یک باب رســتوران با ســاختمان های تحتانی و فوقانی آن مجزی شده از 
پالک 1322 فرعی به مساحت شصت و سه متر و هشتاد و دو صدم متر مربع که به انضمام 
قسمتی از پالک های 1249 و 7339 فرعی جمعًا تشکیل یک باب رستوران با ساختمان 

های تحتانی و فوقانی آن را داده است
63- رای شماره 139860302008008177 - 98/10/30 - امیرحسین ممیز فرزند حمید 

به والیت پدرش نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ : 
الف( قسمتی از یک باب رستوران با ســاختمان های تحتانی و فوقانی آن مجزی شده از 
پالک 1249 فرعی به مساحت یکصد و هشتاد و پنج متر و چهارده صدم متر مربع که به 
انضمام قســمتی از پالک های 1322 و 7339 فرعی جمعًا تشکیل یک باب رستوران با 

ساختمان های تحتانی و فوقانی آن را داده است 
ب( قسمتی از یک باب رستوران با ســاختمان های تحتانی و فوقانی آن مجزی شده از 
پالک 7339 فرعی به مساحت هجده متر و سی و دو صدم متر مربع که به انضمام قسمتی 
از پالک های 1249 و 1322 فرعی جمعًا تشکیل یک باب رســتوران با ساختمان های 

تحتانی و فوقانی آن را داده است
ج( قسمتی از یک باب رســتوران با ســاختمان های تحتانی و فوقانی آن مجزی شده از 
پالک 1322 فرعی به مساحت شصت و سه متر و هشتاد و دو صدم متر مربع که به انضمام 
قسمتی از پالک های 1249 و 7339 فرعی جمعًا تشکیل یک باب رستوران با ساختمان 

های تحتانی و فوقانی آن را داده است
64- رای شماره 139860302008008178 - 98/10/30 - امیرعباس ممیز فرزند حمید 

به والیت پدرش نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ : 
الف( قسمتی از یک باب رستوران با ســاختمان های تحتانی و فوقانی آن مجزی شده از 
پالک 1249 فرعی به مساحت یکصد و هشتاد و پنج متر و چهارده صدم متر مربع که به 
انضمام قســمتی از پالک های 1322 و 7339 فرعی جمعًا تشکیل یک باب رستوران با 

ساختمان های تحتانی و فوقانی آن را داده است 
ب( قسمتی از یک باب رستوران با ســاختمان های تحتانی و فوقانی آن مجزی شده از 
پالک 7339 فرعی به مساحت هجده متر و سی و دو صدم متر مربع که به انضمام قسمتی 
از پالک های 1249 و 1322 فرعی جمعًا تشکیل یک باب رســتوران با ساختمان های 

تحتانی و فوقانی آن را داده است
ج( قسمتی از یک باب رســتوران با ســاختمان های تحتانی و فوقانی آن مجزی شده از 
پالک 1322 فرعی به مساحت شصت و سه متر و هشتاد و دو صدم متر مربع که به انضمام 
قسمتی از پالک های 1249 و 7339 فرعی جمعًا تشکیل یک باب رستوران با ساختمان 

های تحتانی و فوقانی آن را داده است
65- رای شــماره 139860302008007803 - 98/10/21 - ذبیــح اله منصف فرزند 
اسمعیل ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مجزی شده از پالک 1298 فرعی به مساحت 

یکصد و شصت و سه متر و نود و سه صدم متر مربع
66- رای شماره 139860302008009458 - 98/12/06 - احمد منصف فرزند جعفر 
ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مجزی شده از پالک 1307 فرعی به مساحت دویست 
متر و پنج صدم متر مربع در ازاء تمامت ده حبه و دو – هفتم حبه مشاع از هفتاد و دو حبه 

ششدانگ انتقال عادی از طرف مصطفی منصف
67- رای شماره 139860302008009148 - 98/11/27 - بتول نقوی شهرضا فرزند 
سیف اله نسبت به چهارده حبه و چهل صدم حبه مشاع به استثناء بهاء ثمنیه عرصه و اعیان 
از هفتاد و دو حبه ششــدانگ یک باب ساختمان مجزی شــده از پالک 1350 فرعی به 

مساحت یکصد و بیست و پنج متر و بیست صدم متر مربع
68- رای شماره 139860302008009149 - 98/11/27 - محمد علی نقوی شهرضا 
فرزند سیف اله نسبت به بیست و هشت حبه و هشتاد صدم حبه مشاع به استثناء بهاء ثمنیه 
عرصه و اعیان از هفتاد و دو حبه ششدانگ یک باب ساختمان مجزی شده از پالک 1350 

فرعی به مساحت یکصد و بیست و پنج متر و بیست صدم متر مربع
69- رای شماره 139860302008009151 - 98/11/27 - لیلی نقوی شهرضا فرزند 
سیف اله نسبت به چهارده حبه و چهل صدم حبه مشاع به استثناء بهاء ثمنیه عرصه و اعیان 
از هفتاد و دو حبه ششــدانگ یک باب ساختمان مجزی شــده از پالک 1350 فرعی به 

مساحت یکصد و بیست و پنج متر و بیست صدم متر مربع
70- رای شماره 139860302008009152 - 98/11/27 - فاطمه نقوی شهرضا فرزند 
سیف اله نسبت به چهارده حبه و چهل صدم حبه مشاع به استثناء بهاء ثمنیه عرصه و اعیان 
از هفتاد و دو حبه ششــدانگ یک باب ساختمان مجزی شــده از پالک 1350 فرعی به 

مساحت یکصد و بیست و پنج متر و بیست صدم متر مربع
71- رای شماره 139860302008008991 - 98/11/24 - محمد علی صدری فرزند 
ناصر نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 1551 

فرعی به مساحت سیصد متر و شصت صدم متر مربع
72- رای شماره 139860302008008992 - 98/11/24 - الهام صدری فرزند عبدالعلی 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 1551 فرعی به 

مساحت سیصد متر و شصت صدم متر مربع
73- رای شماره 139860302008004801 - 98/06/24 - سید یداله کهنگی شهرضائی 
فرزند سید لطیف ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 1552 فرعی به مساحت 

یکصد و پنجاه و یک متر و شصت صدم متر مربع
74- رای شماره 139860302008004255 - 98/06/05 - حسن نصیری فرزند شکراله 
ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 1621 فرعی به مساحت دویست و دوازده 

متر و بیست و سه صدم متر مربع
75- رای شماره 139860302008009273 - 98/12/03 - علی قانع فرزند عبدالعلی 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک قطعه زمین محصور با انباری موجود در آن 
مجزی شده از پالک 1634 فرعی به مساحت چهارصد و هفتاد و نه متر و چهل و دو صدم 

متر مربع
76- رای شــماره 139860302008009274 - 98/12/03 - ســلیمه فرشیدفر فرزند 
حسین نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک قطعه زمین محصور با انباری موجود 
در آن مجزی شده از پالک 1634 فرعی به مســاحت چهارصد و هفتاد و نه متر و چهل و 

دو صدم متر مربع
77- رای شماره 139860302008008988 - 98/11/24 - عفت همت فرزند عزیزاله 
ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 1708.1 فرعی که به شماره 14515 فرعی 

تبدیل شده به مساحت چهارصد و چهل متر و هفتاد و هفت صدم متر مربع
78- رای شماره 139860302008007416 - 98/10/08 - زهراء مختاری فرزند سید 
یداله ششــدانگ یک باب خانه دو طبقه مجزی شــده از پالک 1719 فرعی به مساحت 

یکصد و هجده متر مربع
79- رای شماره 139860302008009456 - 98/12/06 - زهره علی عسگری فرزند 
عبدالعلی ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مجزی شده از پالک 1724 فرعی به مساحت 

یکصد و چهل و یک متر و هشتاد صدم متر مربع
80- رای شــماره 139860302008008515 - 98/11/13 - فرشــید عشقی شهرضا 
فرزند اکبر نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 1741 
فرعی به مساحت یکصد و پنجاه متر و بیست صدم متر مربع در ازاء تمامت یک – دوم از 
یکصد و پنجاه و دو سهم مشاع از دو هزار و دویست و هشتاد سهم ششدانگ انتقال عادی 

از طرف اکبر عشقی شهرضا
81- رای شماره 139860302008008516 - 98/11/13 - مائده ترابی زیارتگاهی فرزند 
غالمرضا نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 1741 
فرعی به مساحت یکصد و پنجاه متر و بیست صدم متر مربع در ازاء تمامت یک – دوم از 
یکصد و پنجاه و دو سهم مشاع از دو هزار و دویست و هشتاد سهم ششدانگ انتقال عادی 

از طرف اکبر عشقی شهرضا
82- رای شــماره 139860302008008668 - 98/11/16 - رحمت اله شــفی فرزند 
حسن نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه با طبقه تحتانی و فوقانی آن 
مجزی شده از پالک 1761 فرعی به مساحت یکصد و بیست و شش متر و پنجاه و شش 

صدم متر مربع 
83- رای شماره 139860302008008669 - 98/11/16 - نعمت اله شفی فرزند حسن 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه با طبقه تحتانی و فوقانی آن مجزی 
شده از پالک 1761 فرعی به مساحت یکصد و بیســت و شش متر و پنجاه و شش صدم 

متر مربع
84- رای شــماره 139860302008009297 - 98/12/03 - رحمت اله شــفی فرزند 
حسن نسبت به ســه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب مغازه دو دهنه با طبقه فوقانی و 
انباری متصل به آن مجزی شــده از پالک 1761 فرعی به مساحت چهارصد و ده متر و 

سی و پنج صدم متر مربع 
85- رای شماره 139860302008009298 - 98/12/03 - نعمت اله شفی فرزند حسن 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب مغازه دو دهنه با طبقه فوقانی و انباری 
متصل به آن مجزی شــده از پالک 1761 فرعی به مســاحت چهارصد و ده متر و سی و 

پنج صدم متر مربع 
86- رای شــماره 139860302008008640 - 98/11/16 - احسان بال افکنده فرزند 
مصطفی نسبت به یک دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 1762 

فرعی به مساحت یکصد و سی و هشت متر مربع
87- رای شماره 139860302008008641 - 98/11/16 - بدرالسادات میرنیام فرزند 
سید ولی اله نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 1762 

فرعی به مساحت یکصد و سی و هشت متر مربع
88- رای شــماره 139860302008008642 - 98/11/16 - محمــد رضا بال افکنده 
شهرضا فرزند مصطفی نسبت به یک دانگ و نیم مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی 

شده از پالک 1762 فرعی به مساحت یکصد و سی و هشت متر مربع
89- رای شــماره 139860302008008643 - 98/11/16 - اعظم نبوی فرزند قدرت 
اله نسبت به یک دانگ و نیم مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 1762 

فرعی به مساحت یکصد و سی و هشت متر مربع
90- رای شــماره 139860302008007566 - 98/10/14 - ناهید نادری زیارتگاهی 
فرزند مظاهر ششدانگ یک باب مغازه نیمه تمام مجزی شده از پالک های 1883 و 9921 

فرعی به مساحت چهل و چهار متر و نه صدم متر مربع
91- رای شــماره 139860302008008999 - 98/11/24 - حسن اسکندری فرزند 
اسماعیل نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه مجزی شده از پالک 2084 

فرعی به مساحت شصت و چهار متر و سیزده صدم متر مربع
92- رای شــماره 139860302008009000 - 98/11/24 - فرزانه ناظم فرزند رسول 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه مجزی شده از پالک 2084 فرعی به 

مساحت شصت و چهار متر و سیزده صدم متر مربع
93- رای شــماره 139860302008009139 - 98/11/27 - حسن اسکندری فرزند 
اسماعیل ششــدانگ یک باب مغازه مجزی شده از پالک 2084 فرعی به مساحت سی و 

پنج متر مربع
94- رای شــماره 139860302008008568 - 98/11/14 - اکبر ســلطانپور شهرضا 
فرزند عبدالعلی ششــدانگ یک باب مغازه مجزی شده از پالک 2512 فرعی به مساحت 

بیست و پنج متر مربع
95- رای شــماره 139860302008008659 - 98/11/16 - جنت حفار فرزند کریم 
ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 5273 فرعی به مساحت یکصد و ده متر و 

بیست و سه صدم متر مربع
96- رای شماره 139860302008008990 - 98/11/24 - حسن ناظمی فرزند مصطفی 
ششدانگ یک باب خانه مجزی شــده از پالک های 7420 و 11283 فرعی به مساحت 

یکصد و چهل و نه متر و سی صدم متر مربع
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97- رای شماره 139860302008007539 - 98/10/11 - حسین سالک فرزند تقی 
نسبت به بیست و هشت ســهم و چهل و پنج صدم سهم مشاع از یکصد سهم و نود صدم 
سهم ششــدانگ دو باب مغازه با طبقات تحتانی و فوقانی مجزی شده از پالک 12828 

فرعی به مساحت نود و پنج متر و پنجاه صدم متر مربع 
98- رای شماره 139860302008007540 - 98/10/11 - مهین طحانی فرزند رمضان 
نسبت به بیست و دو سهم و چهل و پنج صدم سهم مشاع از یکصد سهم و نود صدم سهم 
ششدانگ دو باب مغازه با طبقات تحتانی و فوقانی مجزی شده از پالک 12828 فرعی به 

مساحت نود و پنج متر و پنجاه صدم متر مربع 
99- رای شــماره 139860302008007541 - 98/10/11 - محمد علی گالبی فرزند 
محمد حسن نسبت به پنجاه سهم مشاع از یکصد سهم و نود صدم سهم ششدانگ دو باب 
مغازه با طبقات تحتانی و فوقانی مجزی شده از پالک 12828 فرعی به مساحت نود و پنج 

متر و پنجاه صدم متر مربع 
100- رای شماره 139860302008006661 - 98/09/18 - زهرا فیروزی فرزند محمد 
ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 13400 فرعی به مساحت هشتاد و یک متر 

و ده صدم متر مربع
101- رای شــماره 139860302008009022 - 98/11/26 - معصومه بهرامی فرزند 
همت ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مجزی شده از پالک 13549 فرعی که قباًل شماره 

756 فرعی بوده به مساحت یکصد و هشتاد و دو متر و هفتاد صدم متر مربع
102- رای شماره 139860302008008997 - 98/11/24 - مهدی نادری درشوری 
فرزند محمد حسن نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه مجزی شده از 
پالک 13604 فرعی که قباًل شــماره 3767 فرعی بوده به مساحت دویست و شصت و 

یک متر مربع
103- رای شــماره 139860302008008998 - 98/11/24 - محمد حســن نادری 
درشوری فرزند سرو علی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده 
از پالک 13604 فرعی که قباًل شــماره 3767 فرعی بوده به مساحت دویست و شصت 

و یک متر مربع
104- رای شــماره 139860302008007456 - 98/10/09 - شــاهین دهقان فرزند 
مصطفی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 13919 
فرعی که قباًل شماره های 1186 و 1188 فرعی بوده به مساحت یکصد و سی و چهار متر و 
پنجاه و پنج صدم متر مربع در ازاء تمامت شصت و هفت سهم و پنجاه صدم سهم مشاع از 

سه هزار و یکصد و پنجاه و یک سهم ششدانگ انتقال عادی از طرف مظفر علیان
105- رای شــماره 139860302008007457 - 98/10/09 - مائــده پناهنده فرزند 
عباسعلی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 13919 
فرعی که قباًل شماره های 1186 و 1188 فرعی بوده به مساحت یکصد و سی و چهار متر و 
پنجاه و پنج صدم متر مربع در ازاء تمامت شصت و هفت سهم و پنجاه صدم سهم مشاع از 

سه هزار و یکصد و پنجاه و یک سهم ششدانگ انتقال عادی از طرف مظفر علیان
106- رای شماره 139860302008008186 - 98/10/30 - الهام گرامی فرزند اصغر 
ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 14056 فرعی که قباًل شماره 735.5 فرعی 

بوده به مساحت یکصد و شصت و پنج متر و چهل و سه صدم متر مربع
107- رای شماره 139860302008009439 - 98/12/06 - سیده مریم موسوی فرزند 
سید یداله ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 14848 فرعی به مساحت یکصد 

و شصت و چهار متر و سی صدم متر مربع
108- رای شــماره 139860302008007008 - 98/09/25 - بهــروز منصف فرزند 
غالمرضا ششــدانگ یک باب مغازه نیمه تمام مجزی شــده از پالک 15619 فرعی به 

مساحت پنجاه و سه متر مربع
109- رای شــماره 139860302008007502 - 98/10/10 - نادعلــی نجفی فرزند 
عوضعلی ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 17296 فرعی به مساحت یکصد 

و سی و هفت متر و پنجاه و پنج صدم متر مربع
سوم : شماره های فرعی از 3- اصلی مزرعه موغان

110- رای شماره 139860302008008639 - 98/11/16 - حسین خلیلی فرزند خلیل 
ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزی شده از پالک 343 فرعی به مساحت نود و شش 

متر و ده صدم متر مربع
111- رای شــماره 139860302008007659 - 98/10/16 - عبداله عموعلی فرزند 
غالمرضا ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مجزی شده از پالک 385 فرعی به مساحت 

دویست و دوازده متر و پنجاه و هشت صدم متر مربع
112- رای شماره 139860302008009029 - 98/11/26 - زهرا دهقانی فرزند فضل 
اله ششدانگ یک باب خانه به استثناء بهاء ثمنیه اعیانی دو دانگ و شصت و دو – یکصد و 
سیزدهم دانگ آن مجزی شده از پالک 404 فرعی به مساحت یکصد و شصت و یک متر 

و پنجاه و نه صدم متر مربع
113- رای شــماره 139860302008007687 - 98/10/17 - فضل اله عطائی فرزند 
علی یار نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه قدیمی مجزی شده از پالک 

462 فرعی به مساحت دویست و ده متر و شصت صدم متر مربع
114- رای شــماره 139860302008007688 - 98/10/17 - انســیه صدری فرزند 
عبدالحسین نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه قدیمی مجزی شده از 

پالک 462 فرعی به مساحت دویست و ده متر و شصت صدم متر مربع
115- رای شماره 139860302008007660 - 98/10/16 - علی رضا رحمتی فرزند 
حسین ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 464 فرعی به مساحت سیصد و سی 

و هفت متر مربع
116- رای شماره 139860302008008661 - 98/11/16 - معصومه دهقان ضاد فرزند 
غالمرضا ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزی شده از پالک 560 فرعی به مساحت 

چهارصد و چهل و سه متر و ده صدم متر مربع
117- رای شــماره 139860302008008340 - 98/11/06 - صدیقه بورهان فرزند 

حسین نسبت به ششدانگ : 
الف( قسمتی از یک باب خانه دو طبقه مجزی شده از پالک 756 فرعی به مساحت یکصد 
و چهل و سه متر و چهل صدم متر مربع که به انضمام قسمتی از پالک 754 فرعی جمعًا 
تشکیل یک باب خانه دو طبقه را داده اســت در ازاء تمامت یکصد و چهل سهم مشاع از 
نهصد و سی و هفت سهم و نود و سه صدم سهم ششدانگ انتقال و توافق عادی از طرف 
غالمرضا ، مرتضی ، حمید رضا ، اعظم ، طیبه و فــروغ همگی علی عابدی به قانون ارث 

وراث مرحومین کریم علی عابدی و رضوان همامی
ب( قسمتی از یک باب خانه دو طبقه مجزی شده از پالک 754 فرعی به مساحت یکصد 
و هشتاد متر و ده صدم متر مربع که به انضمام قسمتی از پالک 756 فرعی جمعًا تشکیل 

یک باب خانه دو طبقه را داده است
118- رای شــماره 139860302008009470 - 98/12/07 - خلیل اله رضائی فرزند 

ذبیح اله نسبت به سیزده حبه و یک – یازدهم حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ : 
الف( قسمتی از یک باب خانه مجزی شده از پالک 756 فرعی به مساحت یکصد و پنجاه 
و شش متر مربع که به انضمام قسمتی از پالک 754 فرعی جمعًا تشکیل یک باب خانه را 
داده است در ازاء تمامت سی و یک سهم و یک – نهم سهم مشاع از نهصد و سی و هفت 
سهم و نود و سه صدم سهم ششدانگ انتقال عادی از طرف غالمرضا ، مرتضی ، حمید ، 
اعظم ، طیبه و فروغ همگی علی عابدی به قانون ارث وراث مرحومین کریم علی عابدی 

و رضوان همامی
ب( قسمتی از یک باب خانه مجزی شــده از پالک 754 فرعی به مساحت یکصد و نود و 
شش متر و ســی صدم متر مربع که به انضمام قسمتی از پالک 756 فرعی جمعًا تشکیل 

یک باب خانه را داده است
119- رای شــماره 139860302008009471 - 98/12/07 - عباسعلی رضائی فرزند 

ذبیح اله نسبت به سیزده حبه و یک – یازدهم حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ : 

الف( قسمتی از یک باب خانه مجزی شده از پالک 756 فرعی به مساحت یکصد و پنجاه 
و شش متر مربع که به انضمام قسمتی از پالک 754 فرعی جمعًا تشکیل یک باب خانه را 
داده است در ازاء تمامت سی و یک سهم و یک - نهم سهم مشاع از نهصد و سی و هفت 
سهم و نود و سه صدم سهم ششدانگ انتقال عادی از طرف غالمرضا ، مرتضی ، حمید ، 
اعظم ، طیبه و فروغ همگی علی عابدی به قانون ارث وراث مرحومین کریم علی عابدی 

و رضوان همامی
ب( قسمتی از یک باب خانه مجزی شــده از پالک 754 فرعی به مساحت یکصد و نود و 
شش متر و ســی صدم متر مربع که به انضمام قسمتی از پالک 756 فرعی جمعًا تشکیل 

یک باب خانه را داده است
120- رای شماره 139860302008009472 - 98/12/07 - بدیع اله رضائی فرزند ذبیح 

اله نسبت به سیزده حبه و یک – یازدهم حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ : 
الف( قسمتی از یک باب خانه مجزی شده از پالک 756 فرعی به مساحت یکصد و پنجاه 
و شش متر مربع که به انضمام قسمتی از پالک 754 فرعی جمعًا تشکیل یک باب خانه را 
داده است در ازاء تمامت سی و یک سهم و یک – نهم سهم مشاع از نهصد و سی و هفت 
سهم و نود و سه صدم سهم ششدانگ انتقال عادی از طرف غالمرضا ، مرتضی ، حمید ، 
اعظم ، طیبه و فروغ همگی علی عابدی به قانون ارث وراث مرحومین کریم علی عابدی 

و رضوان همامی
ب( قسمتی از یک باب خانه مجزی شــده از پالک 754 فرعی به مساحت یکصد و نود و 
شش متر و ســی صدم متر مربع که به انضمام قسمتی از پالک 756 فرعی جمعًا تشکیل 

یک باب خانه را داده است
121- رای شماره 139860302008009473 - 98/12/07 - عنایت اله رضائی فرزند 

ذبیح اله نسبت به سیزده حبه و یک – یازدهم حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ : 
الف( قسمتی از یک باب خانه مجزی شده از پالک 756 فرعی به مساحت یکصد و پنجاه 
و شش متر مربع که به انضمام قسمتی از پالک 754 فرعی جمعًا تشکیل یک باب خانه را 
داده است در ازاء تمامت سی و یک سهم و یک – نهم سهم مشاع از نهصد و سی و هفت 
سهم و نود و سه صدم سهم ششدانگ انتقال عادی از طرف غالمرضا ، مرتضی ، حمید ، 
اعظم ، طیبه و فروغ همگی علی عابدی به قانون ارث وراث مرحومین کریم علی عابدی 

و رضوان همامی
ب( قسمتی از یک باب خانه مجزی شــده از پالک 754 فرعی به مساحت یکصد و نود و 
شش متر و ســی صدم متر مربع که به انضمام قسمتی از پالک 756 فرعی جمعًا تشکیل 

یک باب خانه را داده است
122- رای شماره 139860302008009474 - 98/12/07 - محمد مهدی رضائی فرزند 

ذبیح اله نسبت به سیزده حبه و یک – یازدهم حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ : 
الف( قسمتی از یک باب خانه مجزی شده از پالک 756 فرعی به مساحت یکصد و پنجاه 
و شش متر مربع که به انضمام قسمتی از پالک 754 فرعی جمعًا تشکیل یک باب خانه را 
داده است در ازاء تمامت سی و یک سهم و یک – نهم سهم مشاع از نهصد و سی و هفت 
سهم و نود و سه صدم سهم ششدانگ انتقال عادی از طرف غالمرضا ، مرتضی ، حمید ، 
اعظم ، طیبه و فروغ همگی علی عابدی به قانون ارث وراث مرحومین کریم علی عابدی 

و رضوان همامی
ب( قسمتی از یک باب خانه مجزی شــده از پالک 754 فرعی به مساحت یکصد و نود و 
شش متر و ســی صدم متر مربع که به انضمام قسمتی از پالک 756 فرعی جمعًا تشکیل 

یک باب خانه را داده است
123- رای شماره 139860302008009475 - 98/12/07 - پروین رضائی فرزند ذبیح 

اله نسبت به شش حبه و شش – یازدهم حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ : 
الف( قسمتی از یک باب خانه مجزی شده از پالک 756 فرعی به مساحت یکصد و پنجاه 
و شش متر مربع که به انضمام قســمتی از پالک 754 فرعی جمعًا تشکیل یک باب خانه 
را داده است در ازاء تمامت پانزده سهم و پنج – نهم ســهم مشاع از نهصد و سی و هفت 
سهم و نود و سه صدم سهم ششدانگ انتقال عادی از طرف غالمرضا ، مرتضی ، حمید ، 
اعظم ، طیبه و فروغ همگی علی عابدی به قانون ارث وراث مرحومین کریم علی عابدی 

و رضوان همامی
ب( قسمتی از یک باب خانه مجزی شــده از پالک 754 فرعی به مساحت یکصد و نود و 
شش متر و ســی صدم متر مربع که به انضمام قسمتی از پالک 756 فرعی جمعًا تشکیل 

یک باب خانه را داده است
124- رای شماره 139860302008008532 - 98/11/14 - مجتبی طالب پور فرزند 
یوسف نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب انبار مجزی شده از پالک 798 
فرعی به مساحت یکصد و شصت و هشت متر و ده صدم متر مربع در ازاء تمامت یک – دوم 
از یکصد و شصت و هشت سهم و ده صدم سهم مشاع از سه هزار و دویست و پنجاه سهم 

ششدانگ انتقال عادی از طرف سید حسین نوابی
125- رای شــماره 139860302008008533 - 98/11/14 - منصــوره ماهر فرزند 
عبدالرضا نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب انبار مجزی شده از پالک 798 
فرعی به مساحت یکصد و شصت و هشت متر و ده صدم متر مربع در ازاء تمامت یک – دوم 
از یکصد و شصت و هشت سهم و ده صدم سهم مشاع از سه هزار و دویست و پنجاه سهم 

ششدانگ انتقال عادی از طرف سید حسین نوابی
126- رای شماره 139860302008007655 - 98/10/16 - حمید رضا باقرپور فرزند 
علیرضا نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 811 

فرعی به مساحت یکصد و پنجاه و شش متر و هفتاد صدم متر مربع
127- رای شماره 139860302008007656 - 98/10/16 - مرضیه السادات بطحائی 
فرزند سید محمد رضا نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از 

پالک 811 فرعی به مساحت یکصد و پنجاه و شش متر و هفتاد صدم متر مربع
128- رای شماره 139860302008008351 - 98/11/06 - عبدالحسین بکیانی فرزند 
حبیب اله نسبت به شــانزده حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششــدانگ یک باب ساختمان 
مجزی شده از پالک 897 فرعی به مساحت ســیصد و بیست و هفت متر و شصت و پنج 

صدم متر مربع
129- رای شــماره 139860302008008352 - 98/11/06 - عــزت مومنی فرزند 
اسماعیل نسبت به سی و دو حبه مشــاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ یک باب ساختمان 
مجزی شده از پالک 897 فرعی به مساحت ســیصد و بیست و هفت متر و شصت و پنج 

صدم متر مربع
130- رای شــماره 139860302008008353 - 98/11/06 - کمــال بکیانی فرزند 
عبدالحسین نسبت به بیســت و چهار حبه مشــاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ یک باب 
ساختمان مجزی شده از پالک 897 فرعی به مساحت سیصد و بیست و هفت متر و شصت 

و پنج صدم متر مربع
131- رای شــماره 139860302008009185 - 98/11/29 - مصطفی عابدی فرزند 
محمد رضا ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 949 فرعی به مساحت نود و پنج 

متر و شصت و سه صدم متر مربع
132- رای شــماره 139860302008008993 - 98/11/24 - معصومه شــاه مندی 
هونجانی فرزند شهریار نســبت به یک دانگ مشاع از ششدانگ قسمتی از یک باب خانه 
مجزی شده از پالک 1168 فرعی به مســاحت یکصد و بیست و هشت متر و سی و چهار 
صدم متر مربع که به انضمام قسمتی از راه متروکه و دیوار حصار سابق جمعًا تشکیل یک 

باب خانه را داده است
133- رای شــماره 139860302008008994 - 98/11/24 - کمال انصاریپور فرزند 
ولی اله نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ قسمتی از یک باب خانه مجزی شده از پالک 
1168 فرعی به مساحت یکصد و بیست و هشــت متر و سی و چهار صدم متر مربع که به 
انضمام قسمتی از راه متروکه و دیوار حصار سابق جمعًا تشکیل یک باب خانه را داده است

134- رای شماره 139860302008008995 - 98/11/24 - مرضیه انصاریپور فرزند 
ولی اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ قسمتی از یک باب خانه مجزی شده از پالک 

1168 فرعی به مساحت یکصد و بیست و هشــت متر و سی و چهار صدم متر مربع که به 
انضمام قسمتی از راه متروکه و دیوار حصار سابق جمعًا تشکیل یک باب خانه را داده است

135- رای شــماره 139860302008009445 - 98/12/06 - لیال فاتحی فرزند رضا 
ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 1179 فرعی به مساحت هشتاد و نه متر و 
شصت و یک صدم متر مربع در ازاء تمامت هفتاد و پنج سهم مشاع از نهصد سهم ششدانگ 

انتقال عادی از طرف غالمرضا براتی
136- رای شماره 139860302008009430 - 98/12/06 - علیرضا شاه چراغی فرزند 
ابراهیم ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 1192 فرعی به مساحت دویست و 

چهل و سه متر و سی و چهار صدم متر مربع
137- رای شماره 139860302008009432 - 98/12/06 - سیف اله انصاریپور فرزند 
جواد ششدانگ یک باب مغازه مجزی شده از پالک 1218 فرعی به مساحت نوزده متر و 

هفتاد و دو صدم متر مربع
138- رای شماره 139860302008009025 - 98/11/26 - حبیب اله شاه علی رامشه 
فرزند حسین ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 1585 فرعی به مساحت یکصد 

و پنجاه و هفت متر و شصت و هشت صدم متر مربع
139- رای شــماره 139860302008009446 - 98/12/06 - غالمرضا براتی فرزند 
عباس ششدانگ یک باب خانه دو طبقه نیمه تمام مجزی شده از پالک 1585 فرعی به 
مســاحت هفتاد و نه متر و هفده صدم متر مربع در ازاء تمامت هشتاد و هشت سهم مشاع 
از یکصد و پنجاه سهم سه دانگ از ششــدانگ انتقال عادی از طرف محمد جواد عشقی 

و  لیال فاتحی
چهارم : شماره های فرعی از 4- اصلی مزرعه برزوک آباد

140- رای شماره 139860302008007568 - 98/10/14 - اصغر کردگار فرزند عیوض 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب گاراژ مجزی شده از پالک 132 فرعی به 

مساحت دویست و پنجاه و دو متر و نود و پنج صدم متر مربع
141- رای شــماره 139860302008007569 - 98/10/14 - کمال نصیریان فرزند 
غالمرضا نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب گاراژ مجزی شده از پالک 132 

فرعی به مساحت دویست و پنجاه و دو متر و نود و پنج صدم متر مربع
پنجم : شماره فرعی از 6- اصلی مزرعه سرافارس

142- رای شماره 139860302008009189 - 98/11/29 - سید محمد رضا طبائیان 
فرزند سید حسین ششدانگ یک واحد مرغداری مجزی شده از پالک 126.1 فرعی که به 
شماره 409 فرعی تبدیل شده به مساحت دو هزار و پانصد و هشتاد و هشت متر و بیست 

و پنج صدم متر مربع در ازاء تمامت ششدانگ انتقال عادی از طرف انسی خانم فتوحی
ششم : شماره های فرعی از 21- اصلی مزرعه رشکنه

143- رای شماره 139860302008009026 - 98/11/26 - جنت آملی فرزند ابراهیم 
ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزی شده از پالک 554 فرعی به مساحت دویست و 

شانزده متر و هشتاد و یک صدم متر مربع
144- رای شــماره 139860302008008662 - 98/11/16 - صدیقه احمدیان فرزند 
یداله نسبت به چهار دانگ و نیم مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مجزی شده از 
پالک 2471 فرعی که قباًل شماره 462 فرعی بوده به مساحت دویست و پنجاه و هفت متر 

و هفتاد و هشت صدم متر مربع
145- رای شماره 139860302008008663 - 98/11/16 - آفاق السادات طباطبائی 
فرزند سید عبداله نسبت به یک دانگ و نیم مشاع از ششــدانگ یک باب خانه دو طبقه 
مجزی شده از پالک 2471 فرعی که قباًل شماره 462 فرعی بوده به مساحت دویست و 

پنجاه و هفت متر و هفتاد و هشت صدم متر مربع
146- رای شــماره 139860302008009455 - 98/12/06 - ابراهیــم امیری فرزند 
عباس ششدانگ یک باب مغازه با ساختمان احداثی بر روی آن مجزی شده از پالک 2480 
فرعی که قباًل شماره های 124 و 125 فرعی بوده به مساحت یکصد و بیست و سه متر و 

پنجاه و هفت صدم متر مربع
هفتم : شماره فرعی از 23- اصلی مزرعه سود آباد

147- رای شماره 139860302008009459 - 98/12/06 - سید صادق موسوی فرزند 
سید ابراهیم ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 88.3 فرعی که به شماره 3011 
فرعی تبدیل شده به مساحت هشتاد و سه متر و نود و چهار صدم متر مربع در ازاء هفتاد و 
یک سهم و چهل و هشت صدم سهم مشاع از یک هزار و هفتصد و پنجاه سهم ششدانگ 

انتقال عادی مع الواسطه از طرف ورثه فتح اله براهیمی
هشتم : شماره های فرعی از 32- اصلی مزرعه دست قمشه

148- رای شــماره 139860302008009293 - 98/12/03 - ســید مصطفی مجرد 
فرزند میرزا آقا نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه و دو باب مغازه متصله 
مجزی شده از پالک 39 فرعی به مساحت یک هزار و سیصد و بیست و یک متر و هفتاد 

صدم متر مربع
149- رای شماره 139860302008009294 - 98/12/03 - مهرالسادات تقوی فرزند 
کمال الدین نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه و دو باب مغازه متصله 
مجزی شده از پالک 39 فرعی به مساحت یک هزار و سیصد و بیست و یک متر و هفتاد 

صدم متر مربع
150- رای شماره 139860302008009441 - 98/12/06 - اکرم رضائی فرزند قربانعلی 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مجزی شده از پالک 210 

فرعی به مساحت یکصد و هشتاد و یک متر و یازده صدم متر مربع
151- رای شــماره 139860302008009442 - 98/12/06 - حجت اله گرگی فرزند 
اسفندیار نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مجزی شده از پالک 

210 فرعی به مساحت یکصد و هشتاد و یک متر و یازده صدم متر مربع
152- رای شــماره 139860302008009258 - 98/12/01 - محمد حسین اسالمی 

شهرضائی فرزند محمود رضا نسبت به ششدانگ : 
الف( قسمتی از یک باب خانه نیمه تمام مجزی شده از پالک 2913 فرعی که قباًل شماره 
62 فرعی بوده به مساحت یکصد و پنجاه و سه متر و هشتاد صدم متر مربع که به انضمام 
قسمتی از پالک 2912 فرعی که قباًل شماره 60.1 فرعی بوده جمعًا تشکیل یک باب خانه 

نیمه تمام را داده است 
ب( قسمتی از یک باب خانه نیمه تمام مجزی شده از پالک 2912 فرعی که قباًل شماره 
60.1 فرعی بوده به مســاحت چهل و چهار متر و هشــتاد صدم متر مربع که به انضمام 
قسمتی از پالک 2913 فرعی که قباًل شماره 62 فرعی بوده جمعًا تشکیل یک باب خانه 

نیمه تمام را داده است
نهم : شماره فرعی از 33- اصلی مزرعه مهرقویه

153- رای شــماره 139860302008009138 - 98/11/27 - محمد یوسفیان فرزند 
ابراهیم ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزی شــده از پالک 1034 فرعی که قباًل 
شماره های 16 و 17 فرعی بوده به مساحت دویست و یک متر و پنجاه و پنج صدم متر مربع

دهم : شماره فرعی از 43- اصلی مزرعه خسرو آباد
154- رای شــماره 139860302008008519 - 98/11/13 - خداخواســت سلطانی 
فرزند سیف اله ششدانگ یک باب خانه قدیمی مجزی شده از پالک 43 فرعی به مساحت 

دویست و شصت و پنج متر و سی صدم متر مربع
یازدهم : شماره های فرعی از 50- اصلی مزرعه اله آباد

155- رای شماره 139860302008008984 - 98/11/24 - زینب ضیائی زیارتگاهی 
فرزند علیرضا نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 11 

فرعی به مساحت یکصد و چهل و شش متر و شصت صدم متر مربع
156- رای شــماره 139860302008008985 - 98/11/24 - احمد رضا ترابی فرزند 
رضا نسبت به چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 11 فرعی 

به مساحت یکصد و چهل و شش متر و شصت صدم متر مربع
157- رای شماره 139860302008009166 - 98/11/28 - زهره فرمانی فرزند غالم 

ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 201 فرعی به مساحت نود و دو متر و چهل 
و پنج صدم متر مربع در ازاء پنج هزار و دویســت و شصت و هفت -  شش هزار و پنجاهم 

حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ انتقال عادي مع الواسطه از طرف محمود زینعلي
158- رای شــماره 139860302008009170 - 98/11/28 - محمود زینعلي فرزند 
عباسعلی ششــدانگ یک باب خانه دو طبقه مجزی شده از پالک 201 فرعی به مساحت 

یکصد و چهل و نه متر و هفتاد صدم متر مربع
159- رای شــماره 139860302008007651 - 98/10/16 - محمود سعیدی فرزند 
رحمت اله ششدانگ یک باب مغازه نیمه تمام مجزی شده از پالک 1096 فرعی به مساحت 

چهل و نه متر و پنج صدم متر مربع
دوازدهم : شماره های فرعی از 68- اصلی مزرعه سید آباد

160- رای شــماره 139860302008008996 - 98/11/24 - یداله ایزدی بابوکانی 
فرزند صفر ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام به مساحت یکصد و شصت و نه متر و هشتاد 

صدم متر مربع
161- رای شــماره 139860302008009027 - 98/11/26 - محمــد مداخل فرزند 
یونس ششــدانگ یک باب خانه دو طبقه به مساحت یکصد و ســی و سه متر و بیست و 

هشت صدم متر مربع
سیزدهم : شماره فرعی از 68/1- اصلی مزرعه میر آباد که به شماره 225- اصلی تبدیل 

شده
162- رای شماره 139860302008008743 - 98/11/19 - مجید انصاری جرم افشادی 
فرزند اکبر ششدانگ یک باب مغازه با ساختمان احداثی بر روی آن به مساحت پنجاه و شش 

متر و بیست صدم متر مربع
چهاردهم : شماره های فرعی از 100- اصلی مزرعه فیض آباد

163- رای شماره 139860302008006998 - 98/09/24 - اسماعیل سی سنبله فرزند 
محمد ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 1 فرعی به مساحت نود و دو متر و پنج 
صدم متر مربع در ازاء تمامت نود و دو سهم مشــاع از هشتاد و چهار هزار سهم ششدانگ 

انتقال عادی مع الواسطه از طرف محمد رضا مدنی احد از ورثه حسام مدنی
164- رای شــماره 139860302008008667 - 98/11/16 - منوچهر نادری قرقانی 
فرزند عزت اله ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 235 فرعی به مساحت یکصد 

و هفتاد متر و نود و یک صدم متر مربع
پانزدهم : شماره های فرعی از 106- اصلی مزرعه ارش آباد

165- رای شماره 139860302008007563 - 98/10/14 - سارینا علی عابدی فرزند 
محمد حسن به والیت پدرش نسبت به سی حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ یک باب 

خانه مجزی شده از پالک 277 فرعی به مساحت یکصد و هفده متر مربع
166- رای شماره 139860302008007564 - 98/10/14 - سمیرا علی عابدی فرزند 
محمد حسن به والیت پدرش نسبت به چهل و دو حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ 

یک باب خانه مجزی شده از پالک 277 فرعی به مساحت یکصد و هفده متر مربع
شانزدهم : شماره فرعی از 157- اصلی مزرعه محمودیه

167- رای شماره 139860302008008660 - 98/11/16 - شهناز عاشوری فرزند فرج 
ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 13 فرعی به مساحت یکصد و شصت و پنج 

متر و چهل و پنج صدم متر مربع
هفدهم : شماره فرعی از 167- اصلی 

168- رای شــماره 139860302008009440 - 98/12/06 - محمد حسین صفری 
فرزند علی محمد ششــدانگ یک واحد کارگاه تولید قطعات فلزی گلخانه مجزی شده از 

پالک 398 فرعی به مساحت دو هزار و نهصد و نود و دو متر و بیست و نه صدم متر مربع
هجدهم : شماره های فرعی از 171- اصلی مزرعه مهدیه

169- رای شــماره 139860302008009028 - 98/11/26 - حمید رضا غیاثی فرزند 
صفرعلی ششدانگ یک باب خانه مجزی شــده از پالک 13 فرعی به مساحت دویست و 
بیست و هشت متر و هشتاد صدم متر مربع در ازاء تمامت دویست و بیست و هشت سهم 
مشاع از سی و هشت هزار و چهارصد و شصت و سه ســهم ششدانگ که میزان یکصد و 
پنجاه و دو سهم مشاع آن انتقال عادی مع الواسطه از طرف بهرام بهرامی و میزان هفتاد و 

شش سهم مشاع آن انتقال عادی مع الواسطه از طرف بیات خان وزیریان
170- رای شماره 139860302008004293 - 98/06/09 - آیت اله رحیمی فرزند جمعه 
ششدانگ یک باب خانه دو طبقه نیمه تمام مجزی شــده از پالک 15 فرعی به مساحت 

دویست و نود و چهار متر و شصت صدم متر مربع
171- رای شماره 139860302008008355 - 98/11/06 - حفیظ اله صادقی پور فرزند 
لطف اله ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک های 58 فرعی که به شماره 511 
فرعی تبدیل شده و 444 فرعی به مساحت دویســت و بیست متر و هفتاد و سه صدم متر 
مربع در ازاء تمامت دویست و بیست سهم مشاع از ششصد و شصت سهم ششدانگ که از 

پالک 444 فرعی انتقال عادی مع الواسطه از طرف علی یار میرزائی
تاریخ انتشار نوبت یکم : 1398/12/11
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/12/26

م الف: 787837  سید اسداله موسوی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا
مزایده

12/154 شــماره: 981161 اجرا - تاریخ:1398/12/6 ، اجرای احکام مدنی دادگستری 
شهرستان خمینی شــهر در پرونده کالســه 981161  و 981162 له تعاونی اعتبار ثامن 
االئمه با وکالت آقای جواد قاســمی علیه آقای هادی گیالنی به خواســته مطالبه مبلغ 
359/356/600 ریال در حق محکوم له و مبلغ 17/967/830 ریال حق االجرای دولتی، 
در نظر دارد اموال محکوم علیه شامل: دســتگاه جرثقیل ، دستگاه برش شبکه ، باسکول 
500کیلویی و آهن آالت ضایعاتی که به پیوست نظریه کارشناسی می باشد واقع در خمینی 
شهر سه راه درچه خیابان امیرکبیر انبار آهن ایلیا که کارشناس رسمی دادگستری ارزش 
کلیه اموال را 442/000/000 ریال ارزیابی نموده را از طریق مزایده به فروش رساند. لذا 
جلسه مزایده در تاریخ دوشنبه 1399/1/25 ساعت 9 صبح در محل اجرای احکام مدنی 
دادگستری شهرستان خمینی شهر برگزار می گردد. و طالبین می توانند 5 روز قبل از روز 
مزایده به نشانی فوق مراجعه و مورد مزایده را از نزدیک بازدید نماید. خریدار کسی است 
که باالترین قیمت راپیشنهاد نماید، خریدار می بایستی ده درصد قیمت پیشنهادی را فی 
المجلس و مابقی را ظرف یک ماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگستری واریز نماید 
در غیر اینصورت ده درصد اولیه پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط خواهد 
شد. شایان ذکر اســت اجرای احکام مدنی تکلیفی در تحویل مال به خریدار ندارد. تذکر: 
متقاضیان شرکت در مزایده می بایست 10 درصد بهای مال را طی فیش چهار نسخه ایی 
به حساب سپرده دادگستری خمینی شهر به شــماره 2171290271003 نزد بانک ملی 
واریز و با در دست داشتن اصل فیش و اصل کارت ملی نیم ساعت قبل از شروع مزایده به 
اجرای احکام مدنی مراجعه و درخواست شرکت در مزایده را تکمیل و به همراه کپی کارت 
ملی و اصل فیش سپرده تحویل اجرا نمایید. م الف: 786346  دفتراجرای احکام مدنی 

دادگستری شهرستان خمینی شهر
حصر وراثت

12/155  آقای بهرام اصالنی دارای شناسنامه شماره 183 به شرح دادخواست به کالسه  
654/98 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
محمد اصالنی به شناســنامه 65 در تاریخ 98/11/21 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو فرزند ذکور به نام 1- سردار اصالنی، 
2- بهرام اصالنی و دو فرزند اناث به نام 1- عزت اصالنی، ش.ش 3471 متولد 1332 و 
2- معصومه اصالنی، ش.ش 56 متولد 1339 و بغیر از نامبردگان فوق وارث دیگری ندارد. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 804041 شعبه اول 

حقوقی شورای حل اختالف شهرستان فریدونشهر
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مروری بر اتفاقات مهم ورزش اصفهان در سال 98؛

خوب، بد، جلف

در هفته بیستم لیگ برتر فوتبال، قرار 
بود تیم ســپاهان در ورزشــگاه نقش 
جهــان از تیــم پرســپولیس پذیرایی 
کند. ایــن دیــدار بــه دلیل شــیوع 
ویروس کرونا، قرار بود بدون تماشاگر  
برگزار شــود اما تعــدادی از هواداران 
تیم ســپاهان، با تجمع جلــوی هتل 
محل اردوی این تیــم، مانع از خروج 
ســپاهانی ها شــدند. پس از متفرق 
کردن هواداران، تیم سپاهان با تاخیر 
به ورزشگاه رســید، این در حالی بود 
که تیم پرســپولیس و تیــم داوری به 
موقع به ورزشگاه رفته بودند اما تاخیر 
سپاهانی ها باعث شد ناظر بازی حکم 
به لغو آن بدهد و در ادامــه نیز کمیته 
انضباطی این تیم را سه بر صفر بازنده 
و 150 میلیون تومان جریمه نقدی کرد.

 استقالل در این روزها همین یک خبر را کم داشت: 
»شــکایت آندره آ اســتراماچونی به فیفا رسید«. 
قرارداد استراماچونی با آبی ها سالی ۷50 هزار یورو 
بود کــه روی هم برای دو فصل یــک و نیم میلیون 
یورو می شد. استقاللی ها تا این لحظه رقمی حدود 
۴50 هزار یورو به این مربی پرداخت کرده اند و برای 
همین فصل جاری باید رقمــی نزدیک به ۳00 هزار 
یورو به او پرداخت کنند. اگر اســتراماچونی فصل 
بعد به باشــگاهی ملحق شــود که هیچ، اگرنه در 
صورت بیکاری و در خانه ماندن، استقالل باید ۷50 
هزار یورو دیگر به این مربــی پرداخت کند. البته به 
احتمال زیاد اســترا فصل بعد بیکار نخواهد ماند. 
بنابراین استقالل باید ۳00 هزار یورو به استراماچونی 
پرداخت کند یعنی یک چهارم پولی که پرسپولیس 
باید به برانکو پرداخت کند )یک میلیون و ۲00 هزار 
یورو(.« حاال خبر رســیده که استقاللی ها به دنبال 

مذاکره مجدد با استراماچونی هســتند تا از او هم 
زمان بخرنــد و هم تخفیف بگیرنــد. البته مدیران 
و فرســتادگان اســتقالل قبال مهارت خود را در به 
بن بســت کشــاندن مذاکره و عصبانی کردن طرف 
مقابل خود را ثابت کرده اند. یادمان هست که شفر 
را چگونه به تمرین راه ندادند و کاری کردند که او در 
شــکایت به فیفا تردید نکند. در جریان مذاکرات با 
استراماچونی هم از دروغ گفتن و حتی افشای مفاد 
قرارداد دریغ نکردند تا او را حسابی سر لج بیندازند. 
حاال البته ما نمی دانیم قرار اســت چه کسانی برای 
مذاکره مجدد با اســتراماچونی به قطــر بروند اما 
تجربیات قبل نشــان داده که ما مذاکره کننده های 
خوبی نیستیم و نه می توانیم زمان بخریم و نه قادر 
به گرفتن تخفیف هســتیم! اصال اگر قرار به تکرار 
اتفاقات قبل باشد، چه بسا استراماچونی عصبانی تر 
شود و برای این که تا یوروی آخر پولش را از استقالل 

بگیرد، حتی به پیشنهادهای احتمالی اش هم پاسخ 
منفی بدهد. پیشنهاد ما این است که یکی از همین 
ایجنت های کاردرســت که بازیکنانی مثل جونیور و 
امثال او را به فوتبال ما قالب می کنند مامور شود تا 
برای استراماچونی تیم پیدا کند. تازه استراماچونی 
مربی خوبی هم هســت و کار پیدا کــردن برای او 
سخت نیست. اینجوری قطعا استرا به تیم دیگری 
می رود و استقالل حداقل از پرداخت قرارداد سال 
بعد او معاف می شود. اما اگر به مذاکره با او اصرار 
دارید احتماال کار به جاهای باریک می کشد و خبری 

از تخفیف نخواهد بود. 

مذاکره نه، برای استراماچونی تیم پیدا کنید!

در روزهایی که کرونا فوتبال جهان را تعطیل کرده، هنوز هم دلیلی برای ایرانی ها وجود دارد تا فوتبال اروپا را پیگیری کنند. دلیلی مثل سردار آزمون و درخشش 
در ترکیب زنیت. سردار آزمون شنبه شب در ترکیب زنیت سه گل زد تا یک پاس گل داد تا اولین هت تریک خود را در لیگ روسیه انجام داده باشد. موضوعی 
که باعث خوشحالی او شد و در مصاحبه بعد از بازی نیز آن را به زبان آورد.اما درخشش آزمون یک حسرت برای ما ایرانی ها هم داشت. جایی که قرار بود تیم 
ملی در تعطیالت نوروزی دو بازی مرحله مقدماتی خود را برابر هنگ کنگ و کامبوج انجام دهد اما به علت شیوع ویروس کرونا لغو شد. بی شک این میزان 
از آمادگی سردار می توانست کمک خوبی به تیم ملی در این مسیر حساس و هم چنین اسکوچیچ در قدم اول بکند که این اتفاق در نهایت بدشانسی رخ نداد.

آزمون با این درخشش جواب سرمربی خود را هم داد. سماک در مصاحبه ای گفته بود سردار هنوز به ســطح ایده آل نرسیده و احتیاج به زمان دارد. اما این 
مهاجم ایرانی با تاثیرگذاری بر روی چهار گل جایگاه خود در ترکیب زنیت را مستحکم تر از همیشه کرد.

حسرت ایرانی  ها؛ محصول مشترک کرونا و فیفا

وز عکس ر

پیام پیانیچ به 
دنیل روگانی

باشگاه یوونتوس اعالم نمود 
دنیل روگانی مدافع ۲5 ساله 
این تیم به ویروس کرونا مبتال 
شده اســت.میرالیم پیانیچ 
همبازی روگانی در پیامی برا 
وی آرزوی ســالمتی کرده و 
 روگانــی را به مبــارزه دعوت

 کرده است.

کتاب ورزش اصفهان در سال 98 در حالی صفحات آخرش را ورق می زند که اتفاقات رخ داده در این سال هر کدام خوشی و ناخوشی خود را داشتند و برخی تلخ و بعضی دیگر شیرین بودند که در این گزارش مروری بر آنها خواهیم داشت. سمیه مصور

روند کـسب ســـهمیه پارالمپیک امسال در 
جریان بود و علیرضا مختــاری، ملی پوش 
تیم دوومیدانی جانبازان و معلوالن کشورمان، 
موفق به کسب سهمیه شرکت در این رویداد 
شد؛ اما روال ثبت ورودی توکیو ۲0۲0 در سال 
آینده نیز ادامه دارد و ورزشــکاران دیگری از 
استان می توانند جواز حضور در این رقابت ها 
را به دســت بیاورند. روال کســب ســهمیه 
المپیک با برگــزاری رویدادهای مختلف در 
بیشتر رشته ها دنبال شد اما تا بدین جا هیچ 
ورزشــکار اصفهانی موفق به کسب سهمیه 
انفرادی نشده است. سهراب مرادی، المپین 
طالیی ورزش نصف جهان که ورزش کشــور 
به مدال آوری دوباره او امید بســته، در سال 
رو به پایان، طی ماه های متوالی با مشــکل 
مصدومیت مواجــه بود امــا در چند مرحله 
انتخابــی المپیک شــرکت کرد. اگــر اتفاق 
خاصی رخ ندهد، ســهمیه مرادی در ســال 
آینده قطعی خواهد شــد. علیرضا یاوری در 
رشته شنا، امین پیرعلی در تیراندازی با کمان 
و رضا قاسمی  و فرزانه فصیحی در دوومیدانی 
دیگر ورزشــکارانی هستند که شانس کسب 

سهمیه در بخش انفرادی را دارند.

آخرین روز شهریور امسال، یک سنگ نورد خردسال به نام آرمان غیاثی بر اثر 
سقوط در حین مســابقه در باشگاهی در فوالدشــهر از توابع شهرستان لنجان 
صدمه جدی دید. رسانه ای شدن این خبر چند روز پس از وقوع آن، واکنش های 
بسیاری را در رســانه های مکتوب و مجازی و شــبکه های اجتماعی به دنبال 
داشت؛ تا جایی که رییس فدراسیون و مدیرکل ورزش و جوانان نیز بارها بر بالین 
این بیمار رفتند و وزیر ورزش و جوانان دســتور پیگیری به این پرونده را صادر 
کرد.آرمان که پس از چند روزی از کما خارج شد، حدود یک ماه پس از حادثه از 
بیمارستان خارج شد و خوشبختانه حال عمومی او رو به بهبود بود، با این حال 
جامعه ورزش منتظر اعالم رسیدگی به پرونده متخلفان این رخداد تلخ بود.سه 
ماه پس از وقوع این حادثه، مدیرکل امور مشــترک فدراسیون های ورزشی از 
صدور حکم برای متخلفان خبر داد که بر این اساس مسئول برگزاری، سرداور 
و مسئول ایمنی مسابقه به لحاظ تخطی از شیوه نامه برگزاری مسابقات و عدم 
اقدام به اخذ مجوز به 1۸ ماه محرومیت قطعی و یک سال محرومیت تعلیقی 
محکوم شدند. به گفته اسبقیان، مدیر برگزاری به یک سال محرومیت قطعی، 
شــخص حمایت چی نونهال مصدوم شده به یک ســال محرومیت قطعی، 
داور مسیر به شش ماه محرومیت قطعی و باشگاه ورزشی اژکهن هم به ۶ ماه 
محرومیت قطعی محکوم شدند.همچنین رییس، نایب رییس، مسئول کمیته 
صعودهای ورزشی هیئت کوهنوردی استان اصفهان و مدیر سالن ورزشی ایثار 
ذوب آهن هم به دلیل عدم نظارت الزم بر حســن اجرای شیوه نامه مسابقات 
به تذکر کتبی و درج در پرونده محکوم شــدند.در زمان وقوع حادثه، مسئوالن 
هیئت کوهنوردی استان مدعی شدند از برگزاری این رویداد بی اطالع بوده اند 
و مجوزی برای برگزاری از هیئت اخذ نشده بود. از این رو انتظار می رفت اداره 
ورزش و جوانان استان اصفهان، دســتورالعملی را در این خصوص تدوین کند 
تا دیگر شاهد وقوع چنین اتفاقاتی نباشیم.از سوی دیگر وکیل خانواده غیاثی 

اعالم کرده که موکالن او همچنان به دنبال پیگیری حکم مقصران هستند.

این بانوی دونــده اصفهانی 
که سال گذشته نتوانست در 
ترکیب تیم ملــی برای بازی 
های آســیایی جای بگیرد، 
تصمیــم بــه خداحافظی از 
ورزش قهرمانی گرفته بود و 
چند ماهی هم به مربیگری 
پرداخت اما در نهایت تصمیم 
گرفت یک بار دیگر به خودش 
فرصت دهد.فصیحی که چند 
ماه قبــل راهی صربســتان 
شــده بود تا در این کشــور 
تمرین کند، زیــر نظر مربی 
اختصاصــی تمرینات خوبی 
را سپری کرد و موفق شد در 
مسابقات داخلی این کشور 
رکورد شــکنی کرده و سهمیه 
حضور در مســابقات جهانی 
را کســب کند.فصیحــی در 
تورنمنت ترکیه هم شــرکت 
کرد و به مدال طال رســید تا 
آمادگی باالیــی برای حضور 
در مســابقات کسب سهمیه 

المپیک ۲0۲0 پیدا کند.

فعالیت مجدد آذری در سمت مدیرعاملی باشگاه 
ذوب آهــن در مقطــع دوم بدون حاشــیه خاصی 
ادامه داشت تا اینکه پس از تغییرات در سطح کالن 
شــرکت ذوب آهن و بروز تغییرات در هیئت مدیره، 
اولین گمانه زنی ها در خصــوص تغییر احتمالی او 
مطرح شد.مدیرعامل ذوبی ها که به گفته خودش 
در دوره اول مســئولیتش احساســی عمــل کرده 
بود، این بار بــا تجربیاتی که از قبــل اندوخته بود، 
با وجــود رفتارهایــی نظیر لغو عضویــت در هیئت 
مدیره کــه به معنای محــدود کــردن او به مجری 
تصمیمات بــود، حاضر به کنار رفتن نشــد و در این 
مدت تالش کرد اعتراضش را به وضعیت موجود و 
برخی کارشــکنی ها  با اظهارنظرهایی غیر مستقیم 
در پست های اینستاگرامی بیان کند، اما این تغییر 
رویه هم نتوانست تغییری در خواست اعضای هیئت 
مدیره ایجاد کند و درســت زمانی که تیم اصفهانی 
درگیر شروع فصل و آماده کردن ورزشگاه فوالدشهر 
برای اولین دیــدار فصل بود، تغییــر و تحوالت در 
سطح کالن باشگاه اصفهانی انجام شد. با برکناری 
آذری از مدیرعاملی، جــواد محمدی که چند ماهی 
بود به عضویت هیئت مدیره ذوب آهن درآمده بود، 
جانشین او شــد و آذری هم در فاصله ای کوتاه به 

مدیرعاملی باشگاه فوالد خوزستان انتخاب شد. 

مسعود تابش که سابقه بازی و مربیگری در تیم سپاهان 
را هم دارد، در دهه شصت با نظر مرحرم حریری، مالکیت 
باشگاه اصفهانی را برعهده گرفت و تا زمان انتقال امتیاز به 
کارخانه سیمان سپاهان به صورت تیم خصوصی آن را اداره 
می کرد. او که پس از این انتقال در مقطعی کوتاه از سپاهان 
جدا شده بود، پس از انتقال امتیاز تیم به فوالد مبارکه، یک 
بار دیگر به باشگاه برگشت و در دوره مدیرعامالن مختلف، 
سمت قائم مقامی باشگاه را عهده دار بود تا اینکه پس از 
برکناری محسن طاهری، سرپرست مدیرعاملی باشگاه 
شد و در ادامه نیز حکم مدیرعاملی را دریافت کرد.پس از 
لغو پرحاشیه دیدار تیم های ســپاهان و پرسپولیس، تیم 
مدیریتی باشگاه سپاهان بابت تاخیر این تیم در رسیدن 
به ورزشگاه و برگزار نشدن بازی، به شدت تحت فشار بود 
و پس از اعالم حکم کمیته انضباطی مبنی بر باخت ســه 
بر صفر فنی، این فشــار به باالترین حد خود رســید.  تیم 
ســپاهان که در دربی اصفهان نیز در دقایق پایانی برد را با 
تساوی جابه جا کرده بود، با احتساب باخت فنی، ده امتیاز 
با تیم صدرنشین پرســپولیس فاصله پیدا کرد تا شانس 
قهرمانی این تیم در لیگ برتر به نسبت زمان مشابه در لیگ 
هجدهم کمتر شود.در شــرایطی که هواداران تیم سپاهان 
هنوز در شوک اتفاقات رخ داده بودند، به یکباره خبر رسید 
تابش از مدیرعاملی باشگاه استعفا کرده و البته در فاصله 
ای کوتــاه نیز این خبر مــورد تایید رییــس هیئت مدیره 

باشگاه قرار گرفت.

لغو دیدار سپاهان و پرسپولیس تغییرات در باشگاه سپاهان تغییرات در باشگاه ذوب آهن رکورد شکنی فرزانه فصیحی مصدومیت سنگ نورد خردسال کسب سهمیه پارالمپیک
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 انتقاد از تصمیم گیری روزانه برای مقابله با بحران کرونا 
در اصفهان

نماینده اصفهان در مجلس شورای اسالمی اظهار داشت: وزیر بهداشت در ۱۴ بهمن ماه در گفتگویی 
اعالم کرد که آماده همکاری با چین در خصوص ویروس کرونا هستیم و رئیس سازمان غذا و دارو 

هم گفته بود که مواد اولیه دارویی برای 
یکســال در انبارها ذخیره شده است که 
همین باعث شــد ما به وزارت بهداشت 
و درمان اعتماد کنیم. حیدرعلی عابدی 
افزود: تعدادی از پزشــکان و پرستاران 
به علت کمبود وسایل حفاظتی به کووید 
۱۹ مبتال شدند؛ این در حالی است که با 
شیوع ویروس کرونا کووید ۱۹ در چین با 
پیش بینی و محاسبه ساده ای می شد 
نیاز وسایل حفاظتی کادر درمانی و مردم 

را پیش بینی و تامین کرد.عضو کمیســیون بهداشت مجلس شــورای اسالمی تصریح کرد: وقتی 
رئیس ســازمان غذا و دارو چنین خبری را اعالم می کند البد با خودش محاسبه کرده که با شیوع 
کووید ۱۹، در بازه زمانی سه ماهه اگر ســی میلیون ایرانی بخواهند روزانه ماسک استفاده کنند چه 
مقدار ماسک نیاز است و یا صدهزار کادردرمانی در خط مقدم روزی سه بار لباس تعویض کنند چه 
مقدار به گان نیازمندیم.این نماینده مردم اصفهان در مجلس شــورای اسالمی عنوان می کند: ما 
همیشه فکر می کردیم وزارت بهداشت از یک سیستم توزیع مطلوب بهره مند است اما شیوع کرونا 
کووید ۱۹ در ایران نشان داد چنین نیســت. درصورتی که می توانستند با حمایت از بخش تولیدی 
و با نظارت بر توزیع و به قول خودشان با پرونده سالمت الکترونیک براساس کارت ملی ماسک و 
مواد ضدعفونی کننده بین شــهروندان توزیع کنند.وی اضافه کرد: با شیوع کرونا کووید ۱۹ در چین 
و با پیش بینی گسترش آن در ایران وزارت بهداشت می توانست با استفاده از متخصصان عفونی 
آموزش های الزم را به پزشکان بدهد و با نصب تابلوهای آموزشی در بیمارستانها کادر درمانی را آگاه 
می کرد که با ورود کرونا کووید ۱۹ به ایران تعدادی در اثر تشــخیص اشتباه قربانی نشوند و شیوع 
این بیماری کنترل می شد.عابدی با اشــاره به اینکه کرونا کووید ۱۹ بیماری نوپدیدی است و نبود 
کیت آزمایشگاهی توجیهی برای عدم تشخیص به موقع این بیماری نیست، بیان داشت: اگر کادر 
درمانی آموزش الزم را دیده بودند می توانستند با عالیم بالینی و مشاهده ضایعات در ریه بیماران از 
طریق سی تی اسکن حضور این بیماری در ایران را زودتر تشخیص دهند.عضو کمیسیون بهداشت 
مجلس شورای اسالمی با انتقاد از انتخاب بیمارســتان های عیسی بن مریم و خورشید به عنوان 
بیمارستانهای معین کرونا کووید ۱۹ گفت: در استان اصفهان بیمارستان مجهزی مانند الزهرا وجود 
دارد که آمادگی الزم برای پذیرش مبتالیان به کرونا کووید ۱۹ را داشت اما بیمارستان کوچکی در مرکز 
شهر اصفهان که از مدار درمانی خارج شده به عنوان بیمارستان معین انتخاب می شود.وی افزود: 
از آن طرف بیمارســتان خورشــید را انتخاب می کنند و زمانی که این بیمارستانها کفاف مبتالیان را 
نمی دهد سراغ بیمارستانهای تامین اجتماعی می روند و درخواست کمک می کنند. در صورتی که 
اگر از ابتدا بیمارستان الزهرا به عنوان بیمارستان معین انتخاب شده بود و با تعطیلی دانشگاه علوم 
پزشکی، دانشکده های علوم پزشکی که در مجاورت بیمارستان الزهرا است می توانست به عنوان 
نقاهتگاه بیماران در نظر گرفته شود.عابدی با اشاره به اخطاری که ده روز پیش به وزیر بهداشت و 
درمان داده بود، گفت: در این نامه به وزیر اخطار دادم که با رشــد صعودی مبتالیان به کووید ۱۹ در 
اصفهان مواجه خواهیم شد و الزم است سیستم پرستار سالمت جامعه و مراقبت در منزل تقویت 
شود تا از شیوع این بیماری جلوگیری شود اما متاسفانه برنامه ریزی های الزم اتخاذ نشد و استان 

اصفهان در برخورد با بیماری کووید ۱۹ تصمیم های روزانه می گیرد.

در نشست خبری مجازی استاندار اصفهان مطرح شد:

اختیار تعطیلی ادارات دست استان نیست

همزمان با شــیوع کرونا در کشــور و سیر  حدیث زاهدی
صعودی آن در اســتان اصفهان شایعاتی از 
جمله قرنطینه اصفهان ، دفن فوت شدگان دیگر شهرها در اصفهان، ارسال 
ماسک و مواد ضدعفونی کننده کشف شده به دیگر استان ها از جمله تهران، 
باعث هراس و دلهره در بین شهروندان شد. با آنکه ویروس کرونا آنقدرها 
هم که در بین مردم وحشت ایجاد کرده وحشتناک نیست، اما ترس از این 
بیماری موجب شده تا بازار شایعات درباره آن داغ شود که ریشه برخی از این 
شایعه سازی ها هم به سوء استفاده های کاسبکارانه برخی افراد سودجو از 
ترس و نیاز مردم بازمی گردد؛ افرادی که شایعه می سازند تا ماسک و مواد 
ضدعفونی کننده را احتــکار کنند و به چندین برابر قیمــت اصلی به مردم 
بفروشند.در همین راستا عباس رضایی استاندار اصفهان در نشست خبری 
که به صورت زنده از فضای مجازی صورت گرفت در پاسخ به سوال »زاینده 
رود« در خصوص انتقال ماســک ها و مواد ضد عفونی کشف شده، اظهار 
داشت: با هماهنگی که با تعزیرات و مقامات قضایی انجام شده است بنا 
شــد تا اولویت انتقال ماســک های کشف شده با بیمارســتان ها باشد. 
همچنین بخشی از ماسک ها و مواد ضدعفونی کننده کشف شده نیز قرار 
است در بین مردم تقســیم شود و اســتانداری گالیه و شکایات مردم در 
خصوص کمبود ماسک را می پذیرد، اما باید به این نکته توجه کرد که زدن 
ماســک برای افرادی که بیمار و ناقل نیســتند، ضروری نیست. رضایی 
همچنین اضافه کرد که دانشــگاه علوم پزشکی اصفهان و کاشان روزانه به 

۱۵هزار ماسک دسترسی دارند که با هماهنگی تعزیرات بیمارستان ها اولین 
اولویت برای دریافت ماسک های مکشوفه هستند.

اصفهان اولین تولید کننده ماسک پارچه ای در کشور
رضایی اصفهان را اولین تولیدکننده ماسک پارچه ای در کشور دانست و 
گفت: این ماسک ها از پارچه  مورد تایید علوم پزشکی تهیه شده که قابل 
شست و شو و به صرفه است، همچنین ماسک های پارچه ای می توانند 
کارایی بهتری نسبت به سایر ماسک ها داشته باشند.وی در خصوص 
افزایش خط تولید الکل در استان نیز اظهار کرد: با شیوع کرونا، خطوط 
تولید الکل در استان افزایش یافته و حتی برخی از واحدهای صنعتی 
با تغییر خط تولید خود به کمک استان آمدند، اما باید گفت توزیع این 

اقالم تولیدی از وظایف سازمان غذا و دارو است.

تعطیلی ادارات وابسته به تصمیم ستاد کرونا کشور است
همچنین استاندار در پاسخ به دیگر سوال »زاینده رود« مبنی بر تعطیلی 
ســازمان ها و ادارات اصفهــان تاکید کــرد: تعطیلی ادارات به دســت 
استانداری نبوده و وابسته به تصمیم ستاد ملی مبارزه با کرونا در کشور 
اســت، اما ادارات موظف خواهند بود در روزهای پایانی سال جوابگوی 
مردم باشــند و کارها را به تعویق نیندازند، محدودیت ساعت ادارات در 
روزهای گذشته باعث ازدحام شد و ازدحام به معنای شیوع بیشتر است.

وی، سالمت مردم را در اولویت دانست و گفت: اگر اداره ای تعطیل شود 
تمام فعالیت ها مختل خواهد شد. اما مدیران می توانند برخی از کارمندان 
را به صورت دورکاری موظف به انجام کارها کنند تا کار مردم مختل نشود.

رضایی با ذکر این نکته که استان اصفهان در نوروز  ۹۹ مهمان نواز خوبی 
نخواهد بود تصریح کرد : حق پذیرش مهمان به مدارس، ورزشــگاه ها، 
بنگاه های مسکن و هتل ها داده نشده و در همین خصوص استانداری و 
دادستانی استان اصفهان پیگیر این موضوع هستند تا با قاطعیت کسانی 

را که از قانون سرپیچی می کنند مجازات کنند.

اختصاص 68 کلینیک تخصصی برای سطح بندی مردم
وی ادامه داد: اولین اقدام در خصوص کنترل شــیوع ویروس کرونا، 
موظف کردن دانشگاه علوم پزشکی برای راه اندازی خط ۳۱۱۳ بود که با 
۳۰ نفر پرسنل روزانه جوابگوی حدود ۳۰ هزار تماس هستند، همچنین 
اقدام دیگری که در خصوص جلوگیری شــلوغی بیمارستان ها انجام 
شد، اختصاص دادن ۶۸ کلینیک تخصصی برای سطح بندی مردم بود 
و یکی از اقدامات حائز اهمیت در زمینه کنترل ویروس کرونا در استان 
اصفهان ثبت نام شهروندان در سامانه سیب بود، سامانه یکپارچه وزارت 
بهداشت که بر طبق آن افراد مبتال به ویروس کرونا شناسایی می شوند.

تشکیل ستاد رسانه در ستاد مقابله با کرونا
استاندار اصفهان با بیان اینکه ستاد رسانه در ستاد مقابله با کرونا تشکیل 
شده است، گفت: در این شورا صدا و سیما، علوم پزشکی، خانه مطبوعات، 
بسیج رسانه، فضای مجازی، سازمان تبلیغات برای اطالع رسانی اخبار 
ســتاد مبارزه با کرونا حضور دارند.وی تصریح کرد: همواره هشدارهای 
الزم از طریق رسانه ها و صدا وسیما به مردم استان اصفهان اطالع رسانی 
می شود که در برخی از نقاط شهر، هشدارهای رعایت نکات بهداشتی و 

قرنطینه خانگی با بلندگو محله به محله به گوش مردم می رسد.

شهرداری اصفهان حق دفن فوتی های دیگر استان ها را ندارد
رضایی با بیان اینکه شهرداری اصفهان حق دفن فوتی های دیگر استان 
ها را ندارد، تاکید کرد: امیدواریم هیچگاه چنین اتفاقی در استان اصفهان 
انجام نشــود و در صورت چنین اتفاقی با خاطیان برخورد خواهد شد و 
طبق پروتکل ســتاد ملی مقابله با کرونا فوت شــدگان کرونا مثبت، با 
پروتکل های مربوطه در آرامستان دفن خواهند شد، همچنین از مردم 
می خواهیم در نوروز ۹۹ سین ســالمت را با مراقبت از خود و قرنطینه 

خانگی بر سر سفره ها بگذارند.

با مسئولان

مدیرعامل سازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی 
شــهرداری اصفهان گفت: از مــردم می خواهیم به 
دلیل شــرایط ناشــی از بیماری کرونا به هیچ وجه 
برای چهارشنبه آخر سال به بیرون از منزل نیایند. با 
این حال آتش نشــانی بنابر وظیفه ذاتی خود با ۲۵ 
ایستگاه در سطح شهر اصفهان و با آماده باش همه 
نیروها آماده امدادرسانی اســت. محسن گالبی با 
اشاره به اینکه به منظور جلوگیری از حوادث چهارشنبه 
سوری در شهر اصفهان، جلسات هماهنگی و آموزشی 
از سوی آتش نشانی از آبانماه در حال برگزاری است، 
اظهار کرد: در همین زمینه جلساتی با کارگروه سالمت 
شهر و استان، آموزش و پرورش و مربیان پرورشی 

مدارس برگزار شــد.وی ادامه داد: قرار بود مسئوالن 
ایســتگاه های آتش نشــانی هم به مدارس رفته و 
آموزش های پیشگیری را به دانش آموزان ارائه کنند 
که با تعطیلی ناشی از کرونا در مدارس، این کار انجام 
نشــد.مدیرعامل سازمان آتش نشــانی و خدمات 
ایمنی شهرداری اصفهان تصریح کرد: تهیه بروشور، 
تیزرهای آموزشــی و پخش فیلم های آموزشــی از 
صدا و سیما از دیگر اقدامات انجام شده و در دست 
اجراســت. وی با اشــاره به اینکه مصاحبه با صدا و 
سیما و رسانه ها از دیگر اقدامات فرهنگی و آموزشی 
ما برای جلوگیری از بروز حوادث چهارشــنبه سوری 
بوده است، گفت: طبق هر سال، همه نیروهای آتش 
نشانی در شــهرداری اصفهان آماده باش هستند به 
طوریکه همه ۲۵ ایستگاه آتش نشانی شهر اصفهان 
با نیروهای شیفت های استراحت در شب چهارشنبه 
سوری فعال خواهند بود.گالبی افزود: در سال های 
اخیر، مکان برگزاری دورهمی های چهارشنبه سوری 

از درون شهر به باغات بیرون از شهر به ویژه در منطقه 
مرق اصفهان منتقل شــده اســت و به همین سبب 
خطرات و حوادث ناشی از آتش سوزی در چهارشنبه 
پایان سال کاهش یافته است.وی ادامه داد: با توجه 
به شیوع ویروس کرونا در کشــور و نیز شهر اصفهان 
انتظار و پیش بینی ما این است که امسال با حوادث 
کمتری در چهارشنبه آخر سال مواجه باشیم و از مردم 
هم می خواهیم برای رعایت ایمنی خود و شهروندان 
حضور کمتری در سطح شهر داشته باشند.مدیرعامل 
ســازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی شهرداری 
اصفهان با اشــاره به اینکه در روزهای کرونایی شهر 
اصفهان، نیروهای آتش نشانی با هماهنگی معاونت 
خدمات شهری هر شب با چهار اکیپ در چهار منطقه 
عملیاتی شهر در حال ضدعفونی مکان های عمومی، 
ادارات، بیمارستان ها و مطب های پزشکان هستند، 
گفت: این اقدام هر شــب با حضور ۴۰ نیروی آتش 

نشانی به صورت مستمر ادامه دارد.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان:

 2۵ ایستگاه آتش نشانی با همه نیروها برای چهارشنبه سوری 
آماده باش است

عبور گردان 400 نفره 
فدائیان حسین از خط 

محرومیت و کرونا
حدود ۴۰۰ نفر از بسیجیان و اعضای 
هیأت فدائیان حسین)ع( اصفهان 
بــرای ریشــه کن کــردن ویروس 
منحــوس کرونا ضمــن گندزدایی 
و سالم ســازی مناطــق محــروم 
شــهر اصفهان اقدام به توزیع اقالم 
بهداشتی در بخش محروم زینبیه 

اصفهان کردند.
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انجام 64 هکتار دیم کاری در شهر اصفهان
مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان گفت: امسال ۶۴ هکتار در شهر اصفهان 
دیم کاری شده که تمام بذرها سبز شده و می توانیم تا دو سال آینده آنها را به فضای سبز شهر اضافه 
کنیم. فروغ مرتضایی نژاد اظهار کرد: حدود سه میلیون و نیم اصله درخت در شهر اصفهان وجود دارد که 
با اقدامات انجام شده امیدواریم این عدد به سه میلیون و ۷۰۰ اصله درخت افزایش یابد.وی افزود: 
در سال جاری با اقدامات شده ۹۰ هکتار به فضاهای سبز شــهر اصفهان اضافه شده و سرانه فضای 
سبز شهر را چهار دهم افزایش داده است.مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان 
تصریح کرد: تا شروع ســال ۹۸ سه هزار و ۷۰۰ هکتار فضای ســبز در داخل شهر داشتیم که امسال 

با افزوده شدن فضاهای سبز به سه هزار و ۸۵۰ هکتار رسید و حدود ۱۵۰ هکتار افزایش پیدا کرد.

ضدعفونی مکان های در معرض خطر منطقه یک اصفهان
مدیر منطقه یک شــهرداری اصفهان گفت: روزانه مکان های در معرض خطر این منطقه سه مرتبه 
ضدعفونی می شود. مهین شکرانی با اشاره به اقدامات پیشگیرانه منطقه یک برای مقابله با ویروس 
کرونا، اظهار کرد: پس از اعالم خبر شــیوع ویروس واگیردار کرونا و بنا بر دستور شهردار اصفهان و 
تاکید اعضای شورای شــهر، تمام امکانات منطقه برای مقابله با این ویروس به حالت آماده باش 
درآمد تا از گسترش آن جلوگیری شود. وی با بیان اینکه یکی از اقدامات انجام شده برای مقابله با 
کرونا ضدعفونی فضاهای عمومی در سطح منطقه بوده است، افزود: ضدعفونی فضاهای عمومی 
شامل خیابان ها، سرویس های بهداشتی، ایســتگاه های اتوبوس، وسایل بازی واقع در پارک ها، 
دستگاه های حرکت درمانی و محوطه اطراف بیمارستان ها و مراکز درمانی است. مدیر منطقه یک 
شهرداری اصفهان با اشاره به فعال بودن هفت بیمارستان در سطح این منطقه، تصریح کرد: روزانه 
مکان های در معرض خطر این منطقه به ویژه محوطه پیرامونی بیمارســتان ها و مراکز درمانی سه 
مرتبه ضدعفونی می شود.وی با بیان اینکه خیابان شمس آبادی با توجه به تردد باالی روزانه بیماران 
با استفاده از تانکرهای مخصوص مهپاشی شده است، گفت: اکیپ های ویژه عملیات گندزدایی را به 
صورت مهپاش امالح ضدعفونی انجام دادند.شکرانی ادامه داد: در فضاهای اداری با توجه به مراجعه 
شهروندان، محوطه اماکن و صندلی ها و میزها روزانه چندین مرتبه ضدعفونی می شود و ماسک و 
ژل ضدعفونی کننده در ابتدای محل های ورودی برای استفاده کارکنان و مراجعان تعبیه شده است.

 توزیع مواد گندزدا ویژه سطوح در میان سازمان ها 
و مناطق شهرداری اصفهان

مدیر آزمایشگاه کنترل کیفیت سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان از توزیع حدود هزار بسته 
ماده هیپوکلریت کلسیم جهت تهیه محلول گندزدای ســطوح، در میان برخی سازمان ها، معاونت 
های خدمات شهری و شــهرداری های مناطق ۱۵گانه اصفهان به منظور پیشگیری از شیوع کرونا 
خبر داد.احمدرضا تقی پور اظهار کرد: یک بســته ۳۰ گرمی هیپوکلریت کلسیم پس از حل شدن در 
۲۰ لیتر آب می تواند یک محلول مناسب برای گندزدایی ســطوح و با قابلیت کشتن ویروس ها از 
جمله ویروس خطرناک کرونا تولید کند و به صورت روزانه مورد استفاده قرار بگیرد.وی ادامه داد: 
این بسته ها در اوزان استاندارد تهیه شده و در اختیار سازمان هایی از قبیل اتوبوسرانی، تاکسیرانی، 
نوسازی و بهسازی و معاونت های خدمات شهری قرار گرفته است.مدیر آزمایشگاه کنترل کیفیت 
سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان با بیان اینکه این محلول صرفًا برای گندزدایی سطوح 
کاربرد دارد، افزود: برای ضدعفونی سطوح مانند میز، کف، درها و … می توان به صورت روزانه این 
محلول را آماده و استفاده کرد، اما دو نکته حائز اهمیت در تهیه این محلول باید مد نظر قرار بگیرد، 
مورد اول اینکه نباید برای تهیه آن از آب گرم استفاده کرد زیرا باعث آزاد شدن گاز کلر می شود و مورد 

دوم اینکه این محلول باید به صورت روزانه تهیه شود.

اخبار

 ضدعفونی تمامی متوفیان 
در باغ رضوان

 خبر ویژه

مدیرعامل سازمان آرامستان های شهرداری 
اصفهان گفت: تمام غســال و غســاله های 
سالن تطهیر آرامســتان باغ رضوان به عنوان 
خادمــان گمنام این ســازمان آموزش های 
الزم را در زمینــه رعایــت موازین شــرعی، 
اصول بهداشتی و دستورالعمل های ابالغی 
فراگرفته اند.احمدرضــا مــرادی اظهار کرد: 
کارشناسان ارشد معاونت بهداشت دانشگاه 
علوم پزشــکی چند جلســه توجیهی برای 
غسال و غســاله های باغ رضوان برگزار کرده 
و آموزش هــای الزم در ارتبــاط بــا مباحث 
بهداشــتی، ضدعفونی، چگونگی تغســیل، 
تکفین و تدفین را ارائه کردند.وی با بیان اینه 
در باغ رضوان دو اکیــپ آقا و دو اکیپ خانم 
از غسال و غســاله برای تغســیل و تکفین 
متوفیان که مشکوک یا مبتال به کرونا بوده اند 
در نظر گرفته شده اســت، تصریح کرد: برای 
شست و شوی متوفیان ناشــی از ابتالء به 
کرونا دو سنگ غسالخانه در بخش های غیر 
از شست و شوی ســایر متوفیان اختصاص 
یافته است.مدیرعامل سازمان آرامستان های 
شهرداری اصفهان ادامه داد: تمامی متوفیان 
پس از ورود به آرامســتان باغ رضوان برای 
رعایت احتیاط بیشــتر ضدعفونی می شوند.

وی با بیــان اینکه ۵۰ نفر از کارکنان ســالن 
تطهیر آرامستان باغ رضوان شامل گروه های 
تغســیل، تکفین و تدفین آموزش های الزم 
را فراگرفته انــد، گفت: عملیــات ضدعفونی 
خودروهای حمــل متوفی به محض تحویل 
دادن متوفیــان انجــام و خودروهایــی که 
متوفی را تا مزار مشایعت می کند، گندزدایی 
و ضدعفونی می شود.مرادی با تاکید بر اینکه 
تمام اصول شرعی و بهداشتی در آرامستان 
باغ رضوان رعایت می شــود، اظهار کرد: دفن 
اجساد کرونایی در اصفهان بر اساس موازین 
شرعی انجام می شــود، البته قطعه مجزایی 
برای ایــن افــراد در آرامســتان اصفهان در 
نظر گرفته نشده اســت و خانواده متوفیان 
می توانند پیکر متوفی را در هر قطعه و ردیف 

مورد نظر به خاک بسپارند.

علی اصغر خادمی-شهردار خورم الف:805879

آگهی تجدید مزایده
شهرداری خور  به اســتناد مصوبه شــماره 209 مورخ 98/08/08 شورای 
اسالمی شــهر خور در نظر دارد نســبت به فروش کامیون زباله کش بنز 
 از طریــق آگهی تجدیــد مزایده و دریافــت بهای آن بصــورت نقد اقدام

 نماید. 

) پرداخــت هر نوع مالیــات ، عــوارض و هزینه آگهی به عهــده خریدار 
می باشد(. متقاضیان می توانند جهت دریافت فرم پیشنهاد قیمت ، سایر 
مدارک و شرکت در تجدید مزایده مذکور تا پایان وقت اداری ساعت 14:30 

روز یکشنبه مورخ 99/01/24 به شهرداری خور مراجعه نمایند.

نوبت اول
شهرداری خور
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جانشین مدیرمسئول: بهمن زین الدین مدیرمسئول: محمدرضا شواخی زواره
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چاپخانه: آینده   آدرس:  ابتدای جاده حبیب آباد- روبه روی شهرک امام حسین )ع(

   

به علت شــیوع ویروس کرونا اهدای جایزه جهانی MIKE »برترین سازمان های 
دانشی نوآور« به شرکت فوالد مبارکه به تعویق افتاد.

 MIKE معاون تکنولوژی شرکت فوالد مبارکه گفت: بنا بر اعالم دفتر بنیاد جهانی
در ایران فــوالد مبارکه اصفهان نامــزد دریافت »جایزه جهانــی MIKE : برترین 
 سازمان های دانشــی نوآور«در ســال 2019 شــد. مهندس نقوی افزود: شرکت

 فوالد مبارکه از سال 1390 در فرآیند ارزیابی سازمان های دانش محور شرکت کرده 
و پس از موفقیت در 4 دوره به عنوان برندگان ســازمان دانشی برتر ایران و 2 دوره 
برندگان سازمان دانشی برتر آسیا در جمع برندگان سطح جهانی جایزه MIKE قرار 
گرفت.وی گفت: مراسم اهدای جایزه جهانی MIKE که قرار بود در 23 اسفند در شهر 
بنگلور هند برگزار شود به دلیل شیوع بیماری کرونا به زمان دیگری موکول شد.کمیته 

بین المللی داوران از کشورهای سوئد، آلمان، انگلستان و رومانی ارزیابی جهانی 
MIKE: Most Innovative Knowledge Enterprise در 8 محور یکپارچه با 
پوشش سطوح مختلف سازمان در 3 حوزه ساختار، منابع انسانی و ارتباطات و با 
تمرکز بر ارزش آفرینی سازمان مبتنی بر 3 مؤلفه دانش، نوآوری و سرمایه فکری 
و در 4 مرحله ارزیابی را انجام داده است.از دیگر برندگان جایزه جهانی MIKE در 
سال 2019 می توان به Cinopec از کشور چین )بزرگ ترین شرکت پاالیش نفت، 
گاز و پتروشیمی جهان(، Ernst & Young از کشور انگلستان )یکی از 4 شرکت 
بزرگ خدمات حرفه ای مالی و حسابداری جهان(، Tata chemicals از کشور هند 
 Cognizant و از بزرگ ترین شرکت های شیمیایی جهان( و TATA عضو گروه(

از کشور آمریکا )یکی از بزرگ ترین شرکت های فناوری اطالعات دنیا( هستند.

معاون بهره برداری شرکت آبفای استان اصفهان با اشاره به تاثیر ویروس کرونا بر 
افزایش میزان مصرف آب در روزهای پایانی سال اظهار داشت: با شیوع ویروس 
کرونا وضعیت آب اصفهان نسبت به مشابه سال گذشته از اول تا بیستم وچهارم  
اسفندماه 13 درصد افزایش یافته که در بعضی روزها با رشد 25 درصدی همراه بوده 
است.ناصر اکبری افزود: با رشد تصاعدی که شستشوی بهداشتی با خانه تکانی 
همراه شده در هفته پایانی اسفندماه با ضریب مصرف 35 درصدی و در دو روز آخر 

امسال با افزایش 50 درصدی مصرف آب در اصفهان مواجه خواهیم شد.
معاون بهره برداری شرکت آبفا اســتان اصفهان با بیان اینکه شیوع بیماری کرونا 
مردم را نسبت به مسائل بهداشتی حساس کرده اســت، تصریح کرد: با افزایش 

مصرف آب تمام سعی ما حفظ پایداری شــبکه و مدیریت توزیع برای تامین آب 
است اما الزم است بر مصرف بهینه تاکید شــود تا با قطعی آب مواجه نشویم.وی 
بیان داشت: ظرفیت آب دریافتی از تصفیه خانه باباشیخ علی تنها حدود یازده درصد 
است در حالی که در زمان اوج مصرف این مقدار به 16 متر مکعب افزایش می یابد 
و با مصرف بهینه می توان این وضعیت را کنترل کرد.اکبری نظارت بر کیفیت آب را 
به شبکه بهداشت مرتبط دانست و گفت: آبی که وارد شبکه توزیع می شود با نظارت 
دانشگاه علوم پزشکی و معاونت بهداشــت و درمان است و کنترل کیفیت با تایید 
بهداشت استان انجام می شود.وی گفت: با توجه به شیوع کرونا میزان کلرآب بین 
0,8 تا 1 تثبیت شده و آب اصفهان یکی از باکیفیت ترین آب شرب های  کشور است.

در راستای تحقق هدف بومی ســازی صنعت، به جای خرید یک خط جدید در 
شــرایط تحریم، پروژه اعمال فیلم محافظ و تولید ورق برش خورده )شیت( 
مورداســتفاده در صنایع لوازم خانگی به دســت توانمند کارشناسان داخلی با 
موفقیت طراحی و اجرا شد و به بهره برداری رسید. محمد ابوالحسینی، مهندس 
فرایند نگهداری و تعمیــرات )نت( فوالد مبارکه و مســئول این پروژه، در این 
خصوص گفت: در راســتای تحقق حداکثری اهداف مدیریت شرکت مبنی بر 
بومی سازی صنعت، صاحب تکنولوژی شدن و تأمین هرچه بیشتر محصوالت 
موردنیاز کشــور در شــرایط تحریم، به جای خرید و احداث یک خط جدید با 
قابلیت های بیشتر نســبت به خط قبلی، این پروژه تعریف شد.وی در تشریح 
اهمیت این پروژه و با بیان این که تا قبل از اجرای آن، خط برش گالوانیزه برای 
تولید شــیت از محصوالت درجه 2 گالوانیزه و با تولید روزانه 25 تن اســتفاده 
می کرد، افزود: پس از انجام بررسی های الزم، طراحی اولیه به همت کارشناسان 
دفتر فنی تعمیرات با بهره گیری از تجربه کارشناسان تعمیرات واحد ورق رنگی 
و بسته بندی انجام گرفت و پس از مدل کردن طرح، نقشه قطعات و تجهیزات 
ترسیم و جهت ساخت به تعمیرگاه مرکزی ارائه شد. در ادامه، با همت کارکنان 
تعمیرگاه مرکزی و پیگیری های مدیریت تعمیرگاه مرکزی، قطعات و تجهیزات 
ظرف مدت کوتاهی ســاخته و جهت نصب به واحد ارســال شد.ابوالحسینی 
مدت زمان اجرای این پروژه را سه ماه و صرف 850 نفر ساعت نیرو از پیمانکاران 
تعمیرات مرکزی اعالم کرد و گفت: پس از پایان نصب موفقیت آمیز قطعات و 

تجهیزات، برنامه نویسی درایوها توسط کارشناسان اتوماسیون و ابزار دقیق واحد 
ورق رنگی انجام گرفت و پس از پیاده سازی برنامه، مراحل تست و راه اندازی 
خط آغاز گردید و در مدت یک ماه مشکالت برطرف و در باالترین سطح آمادگی 
به خط تولید تحویل داده شــد.وی با تاکید بر این که برای دســت یابی به این 
توانمندی ، باید با صرف مبالغ چند میلیارد تومانی برای خرید در شرایط تحریم 
اقدام می کردیم، تصریح کرد: با انجام پروژه مذکــور قابلیت های خط به این 
شــرح افزایش یافت :اعمال فیلم محافظ بر روی ورق های رنگی تولیدشده 
جهت اســتفاده در مصارف لوازم خانگی کــه تاکنون فقط در واحــد رنگی و با 
دستگاه ساخت Hofmann آلمان انجام می گردید؛تولید شیت ورق رنگی به 
طول 500 تا 5000 میلی متر با دقت ابعادی باال؛ قابلیت تفکیک ورق های درجه 
2 و 1 با اضافه شــدن یک پایلر به پایلر موجود در خط.به گفته مهندس فرایند 
نگهداری و تعمیرات )نت( فوالد مبارکه این پروژه به همت مهندســان داخلی 
طراحی و قطعات آن با همکاری تعمیرگاه مرکزی فوالد مبارکه ساخته شد و در 
نهایت پس از نصب تجهیزات و قطعات آن به دست پیمانکاران واحد تعمیرات 
مرکزی، با نظارت کارشناســان داخلی به بهره برداری رسید.مسئول این پروژه 
در پایان ضمن قدردانی از حمایت و اعتماد مدیریت ناحیه نورد سرد، از تالش 
و همیاری کارشناســان توانمند واحدهای دفتر فنی تعمیــرات، ورق رنگی و 
بسته بندی که با همکاری و همفکری گروهی پروژه را به نتیجه مطلوب رساندند، 

صمیمانه تشکر کرد.

رییس خدمات اداری- رفاهی شرکت ملی گاز ایران از همکاران خدماتی این 

شرکت به عنوان، نیروهای خط مقدم جبهه سالمت و پیشگیری از بیماری یاد 

کرد و گفت: باید همه تالش کنیم تا با رعایت بهداشت فردی، هرچه بیشتر به 

این عزیزان کمک کرده و اکنون که به واقع، چندین برابر توان خود کار می کنند، 

با رعایت نکات گفته شده و سپاســگذاری از تالش آنان در این زمینه، آن ها را 

یاری دهیم.

به گزارش روابط عمومی شــرکت ملی گاز ایران، عمران تاروردی، با بیان این 

مطلب، اظهار داشت: این شرکت در راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی 

و حفظ سالمت کارکنان، انجام اقدامات پیشگیرانه و تمهیدات ویژه در راستای 

مقابله با ویروس کرونا را سرلوحه کارهای خود قرار داده است.

وی ادامه داد: بر این اساس، کار ضدعفونی ساختمان و کارهای نگهداشت آن 

و آموزش نیروهای خدماتی که در خط مقدم جبهه بهداشت و سالمت انجام 

وظیفه می کنند را نیز حتی پیش از این نیز، یعنی از اوایل بهمن ماه در دستور 

کار قرار دادیم.رییس خدمات اداری- رفاهی شرکت ملی گاز ایران با بیان این 

که با در نظر گرفتن شیوه نامه ابالغی مقابله با شیوع ویروس کرونا، از روزهای 

ابتدایی مواجهه با این ویروس خطرناک، اقدامات پیشگیرانه و مراقبتی خود 

را آغاز کردیم، گفت: استفاده از پیشرفته ترین دستگاه های تب سنج و نیز مایع 

ضدعفونی کننده دست، در ورودی ساختمان های شرکت به منظور اندازه گیری 

درجه حرارت بدن کارکنان و مراجعین در رأس این امــور قرار دارد.تاروردی 

تبدیل وضعیت دستگاه ثبت ورود و خروج کارکنان از حالت انگشتی به ثبت 

در سامانه ورود و خروج، آموزش نیروهای خدماتی و ضدعفونی کردن تمام 

ساختمان ها و دفاتر کارکنان سه نوبت در روز، نظارت ویژه بر رعایت بهداشت 

در محیط آبدارخانه ها و رســتوران، توزیع محلول ضدعفونی، دستکش یکبار 

مصرف و پنبه الکلی را از دیگر اقدامات صورت پذیرفته در این شرکت عنوان 

کرد.رییس خدمات اداری- رفاهی شرکت ملی گاز ایران در ادامه با بیان این 

که سرو غذا تنها از طریق ظروف یکبار مصرف برای همکاران امکان پذیر است، 

تصریح کرد: تمام تالش ما و کارکنان خدماتی- رفاهی در این جهت اســت 

که بتوانیم تا حد امکان، آرامش نســبی را برای همکاران ایجاد کرده تا با این 

استرس ناشــی از امکان ابتال به کرونا، بهتر و در محیطی آرام تر مبارزه کنند.

تاروردی در پایان اظهار داشــت: ما اکنون عالوه بر تهیه لوازم ضدعفونی برای 

شرکت، تالش داریم تا از شرکت های گاز اســتانی و نیز پاالیشگاه های خود 

در پارس جنوبی که با کمبــود برخی از این مواد روبرو هســتند نیز، با تهیه و 

ارسال این موارد، پشتیبانی کنیم. هم از این روست که HSE وزارت بهداشت 

در بازدیدی که از این شرکت داشته، شــرکت ملی گاز ایران را در زمینه انجام 

اقدامات پیشگیرانه در راســتای مقابله با ويروس كرونا، پیشرو اعالم کرده 

است.

به علت شیوع ویروس کرونا رخ داد؛

تعویق اهدای جایزه جهانی MIKE به شرکت فوالد مبارکه

معاون بهره برداری شرکت آبفای استان اصفهان خبر داد:

افزایش ۱۳ درصدی مصرف آب در استان اصفهان

افزایش توانمندی خط برش گالوانیزه فوالد مبارکه

 تالش ستودنی کارکنان خدمات شرکت ملی گاز ایران
 در جبهه مقدم سالمت و پیشگیری از ویروس کرونا

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای 
شرکت توزیع برق آگهی مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی )فشرده( یک مرحله ای            

شهرستان اصفهان

شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در نظر دارد خدمات و کاالی مورد نیاز خود را به شرح ذیل و باستناد قانون برگزاری مناقصات 
و آئین نامه معامالت شرکت ، از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکاران واجدین شرایط واگذار نماید.

 پیشنهاد دهندگان می توانند اسناد مناقصه به شــرح فوق را از طریق ســایتهای زیر دریافت و حداکثر تا پایان وقت اداری روز 

سه شنبه مورخ 1399/01/19  به نشانی: جاده اصفهان – زیار – روستای دشتی – امور برق منطقه 9 اصفهان – دبیرخانه، تحویل 
نمایند. به پیشنهادهایی که بعد از مهلت مقرر در فوق دریافت شود ترتیب اثر داده نخواهد شد .

http://tender.tavanir.org.ir   :سایت اینترنتی معامالت توانیر به نشانی

http://iets.mporg.ir  :سایت اینترنتی پایگاه ملی مناقصات ایران به نشانی

http://eepdc.ir :سایت اینترنتی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به نشانی

جهت کسب اطالعات بازرگانی با شماره تلفن 34121611-031 اداره مالی امور برق منطقه 9 و جهت آگاهی بیشتر در مورد الزامات، 

اطالعات، شرح خدماِت این مناقصه با شماره تلفن 34121633- 031 اداره مهندسی و نظارت امور برق منطقه 9 تماس حاصل 

فرمائید.

نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : در اسناد درج شده است .
  ارایه تاییدیه برون سپاری شرکت توزیع برق شهرســتان اصفهان و ثبت نام  در سایت  http://eepdc.ir جهت به روز رسانی 

مدارک ثبتی الزامی است )در صورت هرگونه سوال با شماره تلفن 32241153اقای امیرانی تماس حاصل فرمایید(

  شرکت کنندگان در مناقصه می بایست دو روز قبل از آخرین تاریخ تحویل پاکتهابا مراجعه به سایت شرکت و یا تماس با واحد 

مناقصه و مزایده ،از  آخرین اصالحات احتمالی اســناد مطلع گردند ، در غیر اینصورت مســئولیت عدم رعایت این بند به عهده 

مناقصه گران می باشد.

  پیشنهادات رسیده با حضور اعضاءکمسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد.

  حضور پیشنهاد دهندگان )هر شرکت کننده یک نفر با ارائه معرفی نامه ( در جلسه بازگشایی پاکات آزاد  می باشد .

  به مدارک، پیشنهادات و نامه های فاقد امضاء مخدوش یا بعد از  انقضاء مهلت مقرر واصل شود مطلقا ترتیب اثرداده نخواهد شد.

  شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار  می باشد .

  سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج می باشد. 

روابط عمومی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

 موضوع مناقصه   شماره مناقصه   
تاریخ توزیع 

دفترچه  
مهلت تهیه 
دفترچه   

آخرین مهلت 
تحویل پاکات   

تاریخ برگزاری 
مناقصه      

مبلغ 
تضمین 

     9814029

احداث و بهینه سازی 

شبکه های فشار 

متوسط و فشار 

ضعیف در محدوده 

امور برق منطقه 9

1398/12/271399/01/091399/01/191399/01/24521،000،000


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

