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8 صفحه
سال چهاردهم

قیمت: 5000 تومان

پایان کابوس برای بافت تاریخی شرق میدان نقش جهان اصفهان؛

       گذر از گذار بالتکلیفی

بیان علت خاموش بودن برخی 
ایستگاه های سنجش کیفی هوا 

 در اصفهان از زبان رییس
 امور آزمایشگاه های حفاظت 
محیط زیست استان اصفهان:

پول نداریم!
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 بیش از 1۶ میلیارد تومان هزینه درمان به 
بیماران خاص اصفهان پرداخت شد

مردم اصفهان حق دارند از جزییات مصوبه 
مصرف مازوت با خبر شوند

    فرش بر عرش!

سرانجام گذر »سالجقه« 
به اصفهان هم افتاد!

 تغییرات در رأس
 صدا و سیما

80 درصد تاکسی های 
شهر اصفهان فرسوده 

است
7 88

خودمان را به خواب نزنیم؛ ما جا ماندیم!
6

 بعد از 12 سال بالتکلیفی برای یگانه ترین بافت  تاریخی در شرق و حریم میدان نقش 
جهان اصفهان ؛ عاقبت ساماندهی ها آغاز شــده و قرار است نشانه های این بافت تاریخی در 
قالب فضای شهری تا نوروز 1402 رخ دهد، اتفاقی که می تواند پایانی برای کابوس آشفته بافت 
حریم میدان نقش جهان باشد.نتیجه آن همه تکاپو از سال 80 به این سو برای عبور گذر» آقا 
نجفی« از بافت تاریخی شرق میدان نقش جهان تخریب 12 خانه تاریخی، بریدن یکی از دست 
نخورده ترین بافت های تاریخی شهر و ایجاد نارضایتی برای ساکنان این بافت شد. حاال بعد 
از آن همه سال و بالتکلیفی و تخریب انگار آن کابوس با همه حال خرابی که برای بافت تاریخی 

و یگانه شهر در جوار میدان جهانی نقش جهان ایجاد کرد، رو به پایان است.   

  در نشست خبری بیست وپنجمین نمایشگاه فرش دستباف اصفهان مطرح شد: 
حدود 90 درصد مواد اولیه فرش اصفهان وارداتی است؛

مدیر دفتر تاسیسات آبی شرکت آب منطقه ای:
ذخایر آب سدهای اصفهان 71 درصد کاهش دارد
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صرفه جویی در مصرف گاز 

مسیح)ع(  را تبریک می گوییم 
سارلوز میالد حضرت 

مزایده 

مهرداد حاجی نیلی رئیس اداره اوقاف وامور خیریه شهرستان گلپایگان م الف: 1443061

آگهی مزایده شماره 1401/1900/ص مورخ 1401/10/29 )مرحله اول(

عباسعلی ابراهیمی- شهردار نیک آباد م الف: 1443288

اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان گلپایگان در نظر دارد برابر قانون موجر و مستاجر مصوب سال 76 و آیین نامه اجرایی آن پنج قطعه زمین زراعی 

را برای مدت یکسال از طریق مزایده کتبی به اجاره واگذار نماید. در ضمن زمان برگزاری مزایده 15 روز کاری پس از تاریخ انتشار آگهی می باشد. 

و تماس با شــماره تلفن Esfahan.oghaf.ir متقاضیان می توانند با مراجعه حضوری به اداره اوقاف و یــا مراجعه به وبگاه 57484501 اطالعات 

بیشتر کسب نمایند.

شهرداری نیک آباد قصد دارد به استناد بند 1 صورتجلسه شماره 24 منضم به نامه شماره 263 مورخ 1401/02/22 و بند 2 صورتجلسه شماره 36 منضم به 

نامه شماره 362 مورخ 1401/08/12 شورای اسالمی محترم شهر و ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری نسبت به فروش تعدادی از پالکهای مسکونی 

واقع در شهر نیک آباد از طریق مزایده عمومی اقدام نماید متقاضیان می توانند از تاریخ 1401/10/29 تا 1401/11/20 اسناد و مدارک شرکت در مزایده را 

از سامانه ستاد دریافت و پس از آن پیشنهاد خود حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 1401/11/30 در سامانه ستاد )تدارکات الکترونیکی 

دولت )setadiran.ir( بارگذاری نماید.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان: انتظار معجزه برای ایجاد هوای پاک در اصفهان نداشته باشیم؛  

آب پاکی روی دست اصفهان!

بیشینه بارش مشاهداتی 
دیده بانی ایستگاه های 

سینوپتیک  از میزان بارندگی  
کالن شهرهای ایران می گوید؛

تهران کم بارش، 
اصفهان پربارش

استقالل - سپاهان؛ دربی پرتغالی
این یک جنگ کامل است!
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شماری از کشاورزان اصفهان بازگشایی 
زاینده رود را خواستار شدند

مصرف گاز خانگی، همچنان صعودی؛ 
تهران و اصفهان درصدر

انتقال آب، شهرک طال، بندر خشک!
 برای نخستین بار در کشور؛

 مجوز ایجاد بندر خشک در اصفهان پس از ۱۰ سال صادر شد

زیان روزانه ۷ میلیون 
دالری به دلیل 

تعطیلی جایگاه های 
»سی ان جی«

اهدای ۴۰۰ سری 
جهیزیه به زوج های 

نیازمند در اصفهان

نجف آباد، نخستین 
شهرستان مجهز به 

آنژیوگرافی در استان 
اصفهان است

 سفرهای عراق و سوریه متاثر از افزایش 
نرخ ارز و ترس از تحریم
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قیمت: 5۰۰۰ تومان

آگهی برگزاری مناقصه عمومی 

 شــركت آب و فاضالب اســتان اصفهان در نظر دارد عمليات اجرايی به شــرح زير را از طريق مناقصه عمومی به پيمانكاران واجد

 شرايط واگذار نمايد.

شركت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول

مبلغ تضمين )ريال (مبلغ برآورد )ريال(محل تامين اعتبارموضوع مناقصهشماره مناقصه

401-4-307
عملیات نظارت کارگاهی بر اجرای 
نصب انشعابات آب و فاضالب 
مناطق ششگانه شهر اصفهان

20.174.500.000805.235.000جاری

 مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه معامالت شرکت اتاق292 : تاساعت : ۱3:۰۰ روز دوشنبه
 به تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۷

تاريخ گشايش اسناد مناقصه : از ساعت ۰8:۰۰ صبح روز سه شنبه به تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱8
دريافت اسناد : سايت اينترنتی

WWW.abfaesfahan.ir  شركت آب و فاضالب استان اصفهان
WWW.iets.mporg.ir پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن گويا:  3668۰۰3۰-8- ۰3۱
)  داخلی 338  (

نوبت اول

خبر در زاینده رود
 جاریست ...

آگهی مزایده نوبت دوم

حجت ا... امینی باغبادرانی- شهردار باغبادران  م الف: 1443483

شهرداری باغبادران به استناد مجوز شماره 319 مورخ 1401/08/10 شورای اسالمی شهر در نظر دارد نسبت به فروش 8 قطعه زمین با کاربری مسکونی واقع در 

بلوار شهید رجایی در شهر باغبادران )به شماره های 197، 249، 248، 247، 246، 200، 199، 198( با قیمت پایه کارشناسی از طریق مزایده اقدام نماید. متقاضیان 

می توانند جهت دریافت اسناد و مدارک شرکت در مزایده از روز شنبه مورخ 1401/11/01 لغایت روز سه شنبه مورخ 1401/11/18 به سامانه ستاد مراجعه نمایند.

چاپ اول نوبت دوم



در اولین نشست خبری نماینده نایین مطرح شد:

اختصاص یک سوم بودجه گاز رسانی کل کشور به نایین و خوروبیابانک

نماینده مردم شهرستان های نایین و خوروبیابانک گفت: با پیگیری های 
صورت گرفته، یک سوم بودجه گاز رســانی کل کشور به این دو شهرستان 
کویری اختصــاص یافت.به گزارش خبرنــگار مهر، الهــام آزاد در اولین 
نشست خبری و رسانه ای خود به بحث گازرسانی در دو شهرستان نایین 
و خوروبیابانک اشــاره و اظهار کرد: سال گذشــته با پیگیری انجام شده 
مقرر شد، درحالی که به هر شهرستان، ۲۰ میلیارد بودجه برای گاز رسانی 
روستایی تخصیص پیدا می کند، به روستاهای دو شهرستان به خصوص 
روستاهای جنوبی شهرستان خوروبیابانک، ۳۰ میلیارد مضاعف اختصاص 
پیدا کرد؛ البته ۱۵ میلیارد تومان در سال اول به حساب بیمارستان افضلیان 
نایین واریز شــد.وی افزود: ســاکنین شهر انارک و روســتای چوپانان 
شهرستان نایین از گاز سی.ان.جی استفاده می کنند. انتقال گاز سراسری 
به شهرســتان خوروبیابانک که قطعا می تواند این مسیر انتقال از بخش 
انارک شهرستان نائین نیز گذر کند، سال ها یک دغدغه بود. با پیگیری ها 
و برگزاری جلسات متعدد طی دو ســال، با توجه به اینکه در تبصره الیحه 
بودجه برای گازرسانی کل کشــور، دو هزار میلیارد به شرکت ملی گاز برای 
گازرسانی به استان خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، ۳۱ شهرستان 
محروم و دیگر مناطق اختصاص پیدا می کند.نماینده مردم شهرســتان 
های ناییــن و خوروبیابانک بیان کرد: با تالش هــای صورت گرفته، یک 
سوم بودجه کل کشــور در خصوص بحث گاز رســانی، به شهرستان های 
نایین و خوروبیابانک اختصاص پیدا کرد و در آینده نیز کلنگ زنی انتقال 

گاز سراسری از شهرستان نایین به خوروبیابانک و در فاز اول تا شهر انارک 
انجام خواهد شد.آزاد ادامه داد: گاز رسانی کلوت محمدیه که سالیان سال 
دغدغه مرغداران بود، با اختصاص حدودا ۲۰ میلیارد به این منطقه، انتظار 
داریم که تا پایان سال ۱۴۰۲ به بهره برداری برسد. ایستگاه شهید شرافت 
شهرستان نایین، روستای خان سنجد و ابی آباد و روستاهای متعدد دیگر 
نیز از مناطقی هستند که بودجه آنها از صنایع خارج از شهرستان و هلدینگ 
ها به سبب مسئولیت اجتماعی آنها دریافت شده و در آینده انتقال گاز به 

این مناطق انجام می شود.

مشکلبرقنایینوخوروبیابانک۲تا۳سالآیندهرفعمیشود
وی با اشاره به مشکل کمبود برق در دو شهرستان نایین و خوروبیابانک، 
از احداث پســت ۲۳۰ کیلو ولتی دیگر در شهرستان نایین خبرداد و اظهار 
کرد: مهم ترین کار در بحث برق رسانی در دو شهرستان، احداث پست برق 
۲۳۰ کیلو ولت در شهر انارک است. با بررسی های صورت گرفته در وزارت 
نیرو و دیگر مسئوالن و سازمان انرژی اتمی، این  مهم پیگیری شد.آزاد در 
ادامه گفت: سال های متمادی از مسئولیت اجتماعی سازمان انرژی اتمی 
در شهرستان ها غفلت کرده بودیم که با جلسات مکرر و لطف ریاست این 
سازمان به دو شهرستان نایین و خوروبیابانک و طی جلساتی با استاندار 
اصفهان، فرمانده سپاه صاحب الزمان )عج( و برق منطقه ای استان، ۸۰۰ 
میلیارد تومان اعتبار جهت احداث پست برق ۲۳۰ کیلوولت در شهر انارک 

مصوب شد که بخشی از آن توسط ســازمان انرژی اتمی، بخشی توسط 
وزارت نیرو و بخشی دیگر از طریق صنایع محقق خواهد شد که امید است 
در دو الی سه سال آینده مشکل برق در دو شهرستان نایین و خوروبیابانک 
به طور کامل حل خواهد شد.وی به وضعیت مشکالت فعلی کمبود برق و 
پیگیری های صورت گرفته اشاره و تصریح کرد: اکنون چه در صنایع و چه 
در معادن نخلک، کال کافی و دیگر معادن دچار کمبود برق هستیم. در حد 
فاصل دو سال اخیر، یک میلیارد تومان به منظور تامین برق شهرک صنعتی 
نیستانک، ۱۰۰ میلیون تومان به منظور تامین برق یکه درخت شهر بافران که 
مطالبه بسیاری از مرغداران و دامداران بود، اختصاص پیدا کرد. این هزینه 
به این صورت که ۷۰ میلیون تومان توسط دولت و ۳۰ میلیون باقی مانده به 
صورت مردمی و توسط مشترکین تامین شود، مقرر شده است.آزاد اضافه 
کرد: برق دامداری حنفش، یکی از مطالبات مردم از ابتدای حضور بنده در 
سمت نماینده مجلس است که حدود هشت میلیارد تومان بدین جهت 
و برای دامداری های حنفش و تمام دامداری های شهرستان و ۵ میلیارد 
تومان به حهت تعویض پایه برق های فرسوده در دو شهرستان تخصیص 
پیدا کرده است.وی به سفر استانی حجت االسالم رییسی به اصفهان نیز 
اشاره و بیان کرد: در سفر اســتانی رییس جمهور به استان اصفهان، سه 
نیروگاه برق برای این استان تایید شــد که در تالش هستیم یک مزرعه 
خورشیدی در شهرستان ایجاد کنیم. سال گذشته حدود ۳۰۰ میلیون تومان 

جهت تامین روشنایی روستاها نیز اختصاص پیدا کرده است.

استاناخبار  
شنبه 1 بهمن 1401 / 28 جمادی الثانی 1444 / 21 ژانویه 2023 / شماره 3729

برپایینمایشگاههنرهایتجسمیبانواندرشاهینشهر
رییس اداره فرهنگ و ارشــاد اســالمی شاهین شــهر از برگزاری نمایشــگاه آثار هنری تجســمی 
بانــوان در نگارخانــه آفتــاب شاهین شــهر، خبــر داد.فرامــرز رادمنــش در گفت وگو با ایســنا، 
اظهار کــرد: نمایشــگاه هنرهای تجمســی با حضــور ۳۰ بانوی هنرمند به مناســبت بزرگداشــت 
مقــام زن با همکاری ســازمان فرهنــگ اجتماعی شــهرداری و انجمــن خوشنویســان به مدت 
ســه روز از ۲۷ تــا ۲۹ دی در نگارخانــه آفتاب شاهین شــهر برپا شــد.وی با بیان اینکــه موضوع 
ایــن نمایشــگاه آزاد بــود و بــه شــرکت کنندگان گواهــی معتبــر اعطــا می شــود، افــزود: 
 در نمایشــگاه هنرهای تجســمی ۷۰ اثــر از هنرجویان و اســاتید در قالب  نقاشــی، خوشــنویس

ی و نقاشی_خط برای عموم به نمایش گذاشته شده و در پایان نیز هدایای نفیس به شرکت کنندگان 
اهدا می شود.

 
رییس اداره هواشناسی شهرضا:

ارتفاعبرفدرشهرضابه۱۴سانتیمتررسید
رییس اداره هواشناسی شــهرضا گفت: ارتفاع برف در شهرضا به ۱۴ ســانتی متر رسیده است.ستار 
سبزعلی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بارش برف ۱۴ سانتی متر و آب حاصل از برف ۱۵.۷ 
میلی متر بوده است.وی با اشاره به رشــد ۱۰۴ درصدی بارش ها، افزود: جمع بارش سال زراعی به 
۱۰۹.۵ میلی متر رسید که خوشبختانه دوبرابر سال گذشــته و ۷۵ درصد رشد نسبت به میانگین بلند 
مدت داشته است.رییس اداره هواشناسی شــهرضا بیان کرد: بارش برف در کهرویه و اسفرجان ۱۷ 
سانتی متر، هونجان ۱۶ سانتی متر، امین آباد نه سانتی متر و مهیار و شاهزاده علی اکبر پنج سانتی متر 

گزارش شده است.
 

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان:

زن۵۰سالهبراثرگازگرفتگیدرتیرانجانباخت
سخنگوی مرکز اورژانس اســتان اصفهان از مرگ زن ۵۰ ساله بر اثر گازگرفتگی جان خود را از دست 
داد.عباس عابدی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشــاره به حادثه گازگرفتگی در استان اصفهان اظهار 
داشت: این حادثه ساعت ۱۷ و ۵ دقیقه به مرکز فرماندهی عملیات اورژانس استان اصفهان گزارش 
شده اســت.وی با بیان اینکه این حادثه گازگرفتگی به دنبال اســتفاده از پیک نیک برای گرم کردن 
خودرو رخ داده است، افزود: محل این حادثه تیران بعد از گلستان شهدا اعالم شده است.سخنگوی 
مرکز اورژانس استان اصفهان با اشــاره به اعزام یک واحد امدادی ۱۱۵ برای این حادثه تصریح کرد: 
مصدوم این حادثه که مرد ۵۵ ســاله بود به بیمارســتان بهنیای تیران منتقل شد.وی تصریح کرد: 

همچنین متاسفانه در این حادثه خانم ۵۰ ساله جان خود را از دست داده است.
 

امدادهواییبهدوبیمارازروستایصعبالعبوروزوهدر
شهرستانفریدونشهر

امداد هوایی یک بیمار تنگی نفس و یک کودک که بر اثر خوردن مواد نفتی مســموم شــده بود را به 
بیمارستان رسول اکرم)ص( فریدونشــهر منتقل کردند.مدیر روابط عمومی اورژانس و فوریت های 
پزشــکی اصفهان گفت: ماموریت اورژانس هوایی اســتان به منظــور انتقال دو بیمار از روســتای 
صعب العبور وزوه فریدون شهر به بیمارستان، آغاز و با توجه به بعد مسافت، با هماهنگی اداره مدیریت 
بحران مرکز فرماندهی عملیات اورژانس استان با ECO اســتان لرستان، بالگرد الیگودرز به منظور 
انجام این عملیات اعزام شــد.عباس عابدی افزود: در این ماموریت یک مرد ۶۵ ساله دارای تنگی 
نفس و یک کودک دو و نیم ســاله که بر اثر خوردن مواد نفتی مسموم شده بود، به بیمارستان رسول 

اکرم)ص( فریدون شهر منتقل شدند.

رتبهچهارمگلپایگاندرخصوصمرگومیرکودکانزیر
۵سالدراستاناصفهان

معاون سیاســی امنیتی فرمانداری  گلپایگان اظهار کرد: وضعیت شهرستان گلپایگان از نظر مرگ 
و میر کودکان زیر ۵ ســال در رتبه چهارم اســتان اســت؛ اما روند افزایش مرگ و میر کودکان در 

این شهرســتان جای نگرانی دارد.وی 
افزود: رتبه اســتان اصفهان در کشــور 
و به تبع گلپایگان از لحــاظ مرگ و میر 
کودکان مطلوب اســت؛ اما بــا توجه به 
گزارش اعالم شده و مکاتباتی که از سوی 
شبکه بهداشت و درمان با ادارات مربوط 
در همکاری انجام می شــود به به تغییر 
روند کاهش کمک کند.مهدی ســرلک 
افزود: الزم است اطالع رسانی عمومی 
در شهرســتان صورت گیرد تا نسبت به 

مراقبت ها و جلوگیری از آســیب به کودکان اقدام شــود و مرگ و میر کودکان کاهش یابد.سرلک 
از تشکیل کمیته های چندگانه برای برگزاری مراســم دهه مبارک فجر سال جاری خبر داد و گفت: 
تاکید بر این است که برنامه های دهه فجر امسال شاخص تر و متنوع از سال های گذشته برگزار شود، 
امیدوارم با استفاده از ظرفیت دستگاه های دولتی و غیر دولتی و مشارکت مردم شاهد جشن های 
باشکوهی باشیم و در این زمینه اقدامات متفاوتی رقم بزنیم.وی گفت: با توجه به تعطیالتی که در 
ایام والدت حضرت فاطمه )س( رقم خورد مراسم های روز زن در گلپایگان لغو شد، لذا برنامه های 
حوزه بانوان در دهه فجر برگزار می شود.معاون سیاسی امنیتی فرمانداری گلپایگان با اشاره به اینکه 
جهاد تبیین از سوی دستگاه های متولی جدی گرفته نشده است، گفت: جنگ ترکیبی دشمن نیاز 
به شناخت بهتری دارد بنابراین رسانه های تصویری و نوشــتاری و متولیان حوزه های فرهنگی با 
افزایش دانش و بینش در این زمینه باید ورود پیدا کنند.سرلک با اشاره به مراسم اعتکاف در سال 
جاری، گفت: طی سه سال گذشته برنامه اعتکاف به دلیل کرونا برگزار نشد؛ مصوبات ستاد برگزاری 
اعتکاف شهرستان از سوی دســتگاه های متولی باید دنبال شود تا شاهد برگزاری مراسم اعتکاف 

در سطح محالت باشیم.
 

کاهش۲۵درصدیتعرفهعوارضدریافتیدرخوانسار
روابط عمومی شهرداری خوانسار از کاهش ۲۵ درصدی تعرفه های عوارض دریافتی این شهرداری 
خبر داد.بر اساس این گزارش، به مناسبت ۲۵ دی سالروز حماسه ایثار و شهادت مردم خوانسار و 
همچنین به مناسبت ایام ا... دهه فجر، شهرداری خوانسار به استناد مصوبه ۱۰۰۰ شورای اسالمی 
شهر نسبت به پرداخت عوارض صدور پروانه های ساختمانی و مسکونی، عوارض کسب و پیشه و 
عوارض کسب اصناف نمونه و صدور پروانه ساختمانی و تجاری تخفیف ۲۵ درصدی در نظر گرفته 

است.
 

صلحوسازشدرنیمیازپروندههایدادگستریشهرضا
از ابتدای امسال تاکنون به طور میانگین ۴۷ درصد پرونده های دادگستری شهرضا منتهی به صلح 
و سازش شده است.رییس کل دادگستری استان در شهرضا گفت: این آمار از آمار کشوری باالتر و 
بین شهرستان های استان هم آمار قابل قبولی است.حجت االسالم والمسلمین اسدا... جعفری، 
کمبود فضا و کادر اداری و کمبود قاضی را از مشکالت دادگستری شهرستان شهرضا برشمرد و افزود: 
کمبود نیروی اداری با جذب ۳۱ نیروی جدید که در مراحل پایانی جذب هستند، برطرف می شود.

سوژه روز

فرماندار اردستان:

مسئوالنپاسخگویمردم
ورسانههاباشند

فرماندار اردســتان از رســانه های شهرســتان 
خواســت مطالبات مردمی و گالیه شهروندان 
از ادارات را به بهترین شکل ممکن بازتاب دهند 
و مسئوالن نیز شنونده و پاسخگوی حرف مردم 
و رسانه ها باشند.سید محمدهادی احمدی طبا 
اظهار کرد: دیدگاه مدیریت شهرستان نسبت به 
رسانه ها مثبت است، زیرا معتقدیم استفاده از 
ظرفیت رسانه ها نشان دهنده هنر مسئوالن است 
و قصد داریم تا از پیشنهادها و نظرات اصحاب 
رسانه در تمام جلسات شهرستان استفاده کنیم.
وی با اشاره به تاثیر خبرهای اصحاب رسانه در 
شهرستان اردستان، افزود: رسانه ها باید با انتقاد 
سازنده ظرفیت های بالقوه این شهرستان را به 
فعلیت تبدیل کننــد و همچنین از ظرفیت های 
فضای مجازی به جای حاشیه ســازی و بیان 
مطالب بی فایده و تشــویش اذهــان عمومی 
در مسیر توســعه و رونق اقتصادی و انعکاس 
مطالبات به حق مردم اســتفاده کرد.فرماندار 
اردســتان از رســانه های شهرســتان خواست 
مطالبات مردمی و گالیه شهروندان از ادارات را 
به بهترین شکل ممکن بازتاب دهند و مسئوالن 
باید شنونده و پاسخگوی حرف مردم و رسانه ها 
باشند. مدیرانی که نســبت به مشکالت مردم 
و رســانه ها پاسخگو نیســتند معرفی شوند تا 
برخوردهای الزم با آن ها صورت گیرد.احمدی طبا 
تاکید کرد: مدیران و رؤسای ادارات شهرستان به 
هیچ عنوان نباید نسبت به انتقادات و گالیه های 
مردم بی تفاوت باشند و باید موضوعات مطرح 
شده را پاســخ دهند.وی با اشــاره به اقدامات 
و برنامه های شهرســتان برای ایجاد اشــتغال 
پایدار، گفت: شهرستان اردستان در حوزه ایجاد 
اشتغال فعالیت های خوبی را آغاز کرده است و 
یکی از هدف های مدیریت شهرستان راه اندازی 
و حمایت از اشتغال های خرد خواهد بود.فرماندار 
اردســتان، مباحث فرهنگی را یکی از اهداف و 
اولویت های اصلی مدیریت شهرســتان عنوان 
کرد و گفت: بیشترین موضوعی که باعث ضربه 
به اردستان شده در حوزه فرهنگی است، زیرا زیر 
پوست شهرستان اردســتان اتفاقات ناگواری 

می افتد که باور کردنی نیست.

صرفهجویی۲میلیونو۴۰۰هزارمترمکعبیدرمصرفگازاستان  با مسئولان
با همکاری همشهریان روزانه ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار مترمکعب در مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری صرفه جویی شده است.مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان در 
آیین تکریم و معارفه رییس اداره گاز اردستان گفت: رتبه برتر گاز رسانی به روستا ها با بیش از ۱۵۰۰ روستا و مکان در اختیار استان اصفهان است.ابوالقاسم عسکری 
به گازرسانی به ۱۸ هزار و ۵۰۰ واحد تولیدی و صنعتی در استان اصفهان اشاره کرد و افزود: استان اصفهان در این زمینه نیز رتبه برتر کشور را دارد و سالیانه ۲۲ میلیارد 
مترمکعب گاز طبیعی در استان اصفهان توزیع می شود.وی گفت: شرکت گاز استان اصفهان در سال جاری با توزیع ۱۶ میلیارد مترمکعب رتبه اول تامین گاز صنعت را 
داشته است.فرماندار اردستان نیز طول شبکه گاز رسانی در شهرستان اردستان را ۱۴۰۰ کیلومتر اعالم کرد و گفت: در شهرستان اردستان ۱۳۱ روستا با ۱۲ هزار مشترک 
از نعمت گاز بهره مند هستند.سید محمد هادی احمدی طبا به پایان عملیات گازرسانی به روستای لشکرکوه اردستان با ۱۲ خانوار اشاره کرد و افزود: نقشه گازرسانی 

به روستای داوران اردستان تهیه شده است و به زودی پیمانکار انتخاب و پس از فصل سرما عملیات گازرسانی به این روستا آغاز می شود.
در این آیین از خدمات اسماعیل مهدوی قدردانی و محمد مهاجری به عنوان رییس جدید اداره گاز شهرستان اردستان معرفی شد.

عکس: فارس

عکس خبر

افتتاحنخستینمرکز
آنژیوگرافیغرب
استاندرنجفآباد

نخســتین مرکــز آنژیوگرافی غرب 
استان در بیمارســتان شهید محمد 
منتظری نجــف آباد افتتاح شــد. 
رییــس دانشــگاه علوم پزشــکی 
اصفهان در آیین افتتــاح این مرکز 
گفت: ایــن مرکز نخســتین مرکز 
آنژیوگرافی در شهرستان های استان 
اصفهان اســت کــه بــا هزینه یک 
میلیون دالر راه اندازی و افتتاح شد.

مهم ترین کار در بحث برق رسانی در دو شهرستان، 
احداث پست برق 230 کیلو ولت در شهر انارک 
است. با بررسی های صورت گرفته در وزارت نیرو 
و دیگر مسئوالن و سازمان انرژی اتمی، این  مهم 

پیگیری شد

شــهردار تیران و کرون با اشــاره به کاهش ســهم 
شهرداری های شهرهای کوچک از مالیات بر ارزش 
افزوده، گفت: ایــن تغییر در توزیــع اعتبارات در 

تامین بودجه دولت تاثیر گذاشته است.
حســن حجتی در گفت وگو با ایســنا، اظهار کرد: 
اختصاص بخشی از درآمد مالیات ارزش افزوده 
بر اساس قانون به شهرداری ها به عنوان یک منبع 
درآمدی پایدار برای مدیریت شــهری محســوب 

می شود.
وی افزود: کاهش این ســهم شهرداری ها به ویژه 

در شهرهای کوچک چالش ســاز بوده و مدیریت 
شــهری را در اجرای فعالیت های خــود با موانع 

درآمدی روبه رو می کند.
شهردار تیران و کرون، ادامه داد: کاهش اختصاص 
منابع درآمدی در تحقق بودجه شهرداری این شهر 
نقش داشته و تا شــش ماهه اول میزان تحقق آن 

کمتر از ۵۰ درصد بوده است.
وی با بیــان اینکه پروژه های شــهری بــا توزیع 
اعتبــارات زودتر به بهره برداری می رســد، تصریح 
کرد: عــدم اختصاص به موقع اعتبــارات منجر به 

فرسایشی شدن پروژه ها می شود.
حجتی خاطرنشان کرد: برخی از ادارات و نهادهای 
دولتی به جای جــذب بودجه از اعتبارات دولتی  و 
اجرای طرح های شــهری برای مردم، این کار را بر 
عهده شهرداری ها می گذارند که مغایر با قانون بوده 

و نمی تواند نقش آن ادارات را جبران کند.

شهردارتیرانوکرون:

کاهشسهمشهرداریهاازمالیاتبرارزشافزوده،
بودجهرامتاثرمیکند
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خبر روز 

رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری کشور:

سبد هزینه خانوار به بیش از ۲۲ میلیون تومان رسیده است
رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری کشور گفت: اصل اول در تعیین دستمزد سال آتی، حفظ 
قدرت خرید اســت. عمال مزدی اضافه نمی شــود و فقط به دنبال حفظ قدرت خرید هستیم.حســن 
صادقی در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: سبد هزینه خانوار کارگری مبنای تعیین حداقل حقوق 
و دستمزد کارگران در سال جاری است. بر مبنای محاسباتی که صورت گرفته، این مبلغ به بیش از ۱۸ 
میلیون تومان رسیده است. خط فقر و سبد هزینه خانوار و تورم موضوعاتی است که افزایش حقوق بر 
مبنای آن محاسبه می شود. در نهایت در نظر گرفتن همه این موارد فقط با هدف حفظ قدرت خرید انجام 
می شود.وی با تاکید بر این که باید حفظ قدرت خرید مبنای افزایش حقوق باشد، افزود: این که قدرت 
خرید برای سال آینده چه میزان است، به یک کار تحقیقاتی و علمی نیاز دارد که شاخص هایی همچون 
خط فقر، سبد معیشت خانوار، تورم واقعی به اســتناد بند یک و دو ماده ۴۱ قانون کار و در نظر گرفتن 
تامین هزینه زندگی ۳.۳ نفری را در نظر گرفته و رقمی را برای حداقل حقوق و دستمزد کارگران اعالم کند 
که به وسیله آن قدرت خرید طبقه کارگر و حقوق بگیران حفظ شود.رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه 
کارگری کشور گفت: کارشناسان حوزه روابط کار و کمیته مزد کارگری باید خط فقر ۱۸ میلیون تومانی را 
در نظر گرفته و توجه کنند که سبد هزینه خانوار امروز به بیش از ۲۲ میلیون تومان رسیده است. عالوه بر 
این، با توجه به این که تورم کاالهای اساسی در آذرماه نسبت به ماه مشابه سال گذشته حدود ۶۷ درصد 
بوده ، مجموع این فاکتورها مالک افزایش حقوق است.صادقی اضافه کرد: تا زمانی که این مولفه های 
علمی و شاخص ها تعیین نشــود، نمی توان برای افزایش حقوق مبلغ تعیین کرد. گروه های کارگری و 
کارفرمایی اکنون نمی توانند میزان حقوق سال آینده را تعیین کنند، چراکه از یک طرف قدرت چانه زنی 
گروه های کارگری کاهش می یابد و از طرفی، دولت و کارفرمایان می توانند از آن به نفع خود بهره ببرند.

 

زمان عرضه مجدد سکه در بورس کاال اعالم شد
مشاور رییس کل بانک مرکزی گفت: بر اساس برنامه بانک مرکزی، عرضه ربع سکه طال در هفته  آینده 
نیز انجام خواهد شد. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، هامونی ادامه داد: روش کشف قیمت و ثبت 
سفارش در عرضه های آینده بر اساس تفاهمی که با سازمان بورس صورت گرفته از طریق سازوکار بورس 
کاالست که جزییات آن از طریق آگهی رسمی بورس کاالی ایران به زودی به اطالع عموم خواهد رسید.

امیر هامونی افزود: بر اساس برنامه ای که بانک مرکزی از قبل اعالم کرده بود، در این هفته شاهد عرضه 
گواهی ســپرده ســکه طالی ربع بهار آزادی در بورس کاال بودیم و مطابق آگهی بورس کاالی ایران این 
عرضه در طی سه روز معامالتی انجام شد.وی خاطرنشــان کرد: طی چند روز حدود ۵۰ هزار سکه ربع 
بهار آزادی با قیمت های کشــف شده در فرآیند ثبت ســفارش به روش حراج تک قیمتی معامله شد. 
بدین ترتیب قیمت روز اول، ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، روز دوم، ۷ میلیون و ۹۰ هزار تومان و روز سوم 

۷ میلیون و ۵۰ هزار تومان بود.
 

واردات گندم ۲ میلیون تن کاهش یافت
مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با اعالم اینکه کشــور در مسیر خودکفایی و بی نیازی از واردات 
گندم قرار دارد، گفت: با وجود خشکســالی میزان خرید تضمینی گندم از کشاورزان افزایش و میزان 
واردات این محصول ۲ میلیون تن کاهش یافت.سید سعید راد اظهار داشت: میزان خرید تضمینی گندم 
از کشاورزان در سال جاری به دلیل سیاســت های حمایتی از جمله افزایش ۱۳۰ درصدی نرخ خرید و 
سایر اقدامالت تشویقی چون کاهش ۵۰ درصدی نرخ نهاده های کشاورزی، به ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تن 
رسید.وی با اعالم اینکه بخشی از گندم های خریداری شده برای تامین آرد مورد نیاز نانوایی های سراسر 
کشور، مورد استفاده قرار گرفته و بخشی از آن ها نیز در انبارها و سیلوهای گندم ذخیره شده اند، اظهار 
داشت: این در حالی است که سال گذشــته، تنها ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تن گندم از کشاورزان خریداری 

شده بود.

کاهش منابع آبی سبب افت ٢٠ درصدی تولید ماهی در اصفهان شدکافه اقتصاد
مدیر امور شیالت و آبزیان سازمان جهاد کشاورزی اصفهان گفت: خشکســالی و کاهش منابع آبی طی یک سال اخیر در منطقه سبب کاهش ۲۰ درصدی تولید 
ماهیان خوراکی شده است.محمدرضا عباسی افزود: به طور میانگین، پیش از این ساالنه ۱۰ هزار تن انواع ماهیان خوراکی در استان تولید می شد، اما این رقم 
امسال به هشت هزار تن کاهش یافت.وی اضافه کرد: کاهش بارندگی های سال گذشته و به خصوص خشکی طوالنی مدت رودخانه زاینده رود سبب افت تولید 
در این خطه شده است.مدیر شیالت سازمان جهاد کشاورزی اصفهان ادامه داد: اگرچه این صنعت آب بر نیست و آب مصرفی مجدد به چرخه برمی گردد ؛اما برای 
تولید آن باید منابع کافی آب در اختیار داشت.عباسی خاطرنشان کرد: در استان اصفهان انواع ماهیان گرم آبی مانند کپور، آمور، بیگ هد و فیتوفاگ در استخرهای 
ذخیره آب کشاورزی با دمای باالی ٢٠ درجه سانتی گراد و سرد آبی مانند قزل آال تولید می شود.وی گفت: ماهی قزل آال در این استان در دو بخش آب های شیرین 
یا آب های شور نامتعارف که کاربردی در مزارع کشاورزی ندارد، پرورش داده می شود.مدیر امور شــیالت و آبزیان سازمان جهاد کشاورزی اصفهان با بیان اینکه 
تولید ماهی در آب های شور قابلیت توسعه دارد، خاطرنشان کرد: برای مثال انواع گونه های خاویاری را می توان تولید کرد که این زمینه کاری در سال های گذشته 

آغاز شده است و در شهرستان های آران و بیدگل و کاشان امسال در کنار پرورش ماهی خاویاری و استفاده از گوشت آن، حدود ۴۰ کیلوگرم خاویار تولید شد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس:

اقتصاد کشور در دوره 
سازندگی اشتباه 
ریل گذاری شد

نماینــده مــردم اصفهان در مجلس شــورای 
اســالمی گفت: اگر فقط سیاست های پولی و 
بانکی کشور اصالح شود جمعیت ۸۰ میلیونی 
ایران اگــر ۳۰۰ میلیون هم بشــود، می توانند 
با خوبی و رفــاه زندگی کنند.حجت االســالم 
حســین میزرایی در خصــوص کاهش تورم 
و حل مشکل اقتصاد کشــور اظهار کرد: دلیل 
عمده ایجاد تورم ناشی از عملکرد وزیر اقتصاد، 
رییس بانک مرکزی و رییس سازمان برنامه 
و بودجه کشور اســت که در واقع سیاست های 
این سه نفر در کنترل تورم، حجم نقدینگی و.. 
یا برعکس بســیار موثر بوده است.وی با بیان 
اینکه اقتصاد کشــور در دوره سازندگی اشتباه 
ریل گذاری شــد، گفت: نتیجه این اســت هر 
لوکوموتیورانــی که می خواهد قطــار را حرکت 
دهد نمی تواند؛ این ریل اقتصاد سرمایه داری 
است که ربطی به اســالم ندارد.نماینده مردم 
اصفهان در مجلس شــورای اسالمی تصریح 
کرد: اسالم، ربا و کالهبرداری و مال به باطل را 
قبول ندارد و تا زمانی که این ریل را تغییر ندهند، 
اوضاع بهبود پیدا نمی کند؛ البته راه حل وجود 
دارد.حجت االسالم میرزایی ادامه داد: اگر فقط 
سیاست های پولی و بانکی کشور اصالح شود 
جمعیت ۸۰ میلیونی ایران اگر ۳۰۰ میلیون هم 
بشود، می توانند با خوبی و رفاه زندگی کنند.وی 
خاطرنشان کرد: در انتهای دولت روحانی چاپ 
۲۰۰ هزار میلیارد تومان پول جدید ســبب بی 
ارزش شدن پول و تورم سرسام آور شد. به این 
ترتیب دولت خود را خوشبخت و مردم را بدبخت 
کرد. افتخار کردند که حقوق ها را پرداخت کردیم 
و یک روز هم عقب نیفتاد، اما دود آن چند ماه 
بعد در چشم مردم رفت.نماینده مردم اصفهان 
در مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: راه حل 
مشکالت اقتصادی برگشت به قرآن و اهل بیت 
)ع( در این حوزه است. اقتصاد امروز، اقتصاد 
سرمایه داری است، اما کلمه سرمایه داری عنوان 
نمی شود. در صورتی که اگر اقتصاد اسالمی شود 

اوضاع اصالح خواهد شد.

افتتاح یازدهمین 
نمایشگاه 

بین المللی خودرو 
در کرمان

یازدهمین نمایشگاه بین المللی 
دائمــی  محــل  در  خــودرو 
نمایشگاه های بین المللی جنوب 

شرق کرمان آغاز به کار کرد.

عکس   روز 

مدیر دفتــر تاسیســات آبی شــرکت آب منطقه ای 
اصفهان با اشــاره به اینکه ذخیره آب سدهای استان 
به ۱۸۵ میلیون مترمکعب رســیده، گفت: ذخایر آب 
سدهای اصفهان نسبت به میانگین ۷۱درصد کاهش 
نشان می دهد.احسان ا... امینی در گفت وگو با خبرنگار 
مهر با اشاره به آخرین وضعیت ذخیره آبی هفت سد 
بزرگ استان اصفهان، اظهار داشت: ذخیره سد مخزنی 
زاینده رود با ظرفیت نرمال یک میلیارد و ۲۳۹ میلیون 
متر مکعب به ۱۴۸ میلیون مترمکعب رســید.وی با 
بیان این که ذخیره آبی سد زاینده رود نسبت به سال 
گذشته ۱۰ درصد کاهش داشته اســت، ادامه داد: در 
مقایسه با بلندمدت )۵۰ سال(، ذخیره آب این سد ۷۵ 
درصد کاهش یافته است.مدیر دفتر تاسیسات آبی 

شرکت آب منطقه ای اصفهان به وضعیت سد گلپایگان 
اشاره کرد و گفت: این سد در حال حاضر ۷.۲۶ میلیون 
مترمکعب آب ذخیره دارد و حجم آن نسبت به سال 
گذشته در مدت زمان مشابه ۳۴ درصد افزایش و در 
مقایسه با بلند مدت ۳۱درصد کاهش نشان می دهد.

وی با اشاره به اینکه ذخیره ســد قره آقاچ سمیرم به 
۱۷.۷۲ میلیون مترمکعب رســیده، ادامه داد: ذخیره 
سد حنای سمیرم ۶.۲۹میلیون مترمکعب است و بر 
این اساس حجم این سد در مدت مشابه سال گذشته 
۶درصد و در مقایســه با بلند مدت ۴۹درصد کاهش 
ذخیره آبی دارد.مدیر دفتر تاسیسات آبی شرکت آب 
منطقه ای اصفهان ادامه داد: ســد خمیران در تیران 
و کرون تاکنون ۱.۲۶میلیــون مترمکعب ذخیره آبی 

داشته و ذخیره این سد نسبت به سال گذشته ۱۷درصد 
کاهش داشته است.امینی افزود: سد باغکل واقع در 
خوانســار نیز هم اکنون ۱.۴۲ میلیون مترمکعب آب 
دارد و بر این اساس حجم آبی سد باغکل در مقایسه با 
سال قبل ۳۳درصد و نسبت به میانگین بلند مدت ۲۲ 
درصد افزایش نشان می دهد.وی، میزان آب ذخیره 
شده در ســد کمانه را حدود ســه میلیون متر مکعب 
اعالم کرد و افزود: نسبت به سال گذشته در مدت زمان 
مشابه ۳۲ درصد و در مقایســه با بلند مدت ۹ درصد 

افزایش نشان می دهد.

مدیر دفتر تاسیسات آبی شرکت آب منطقه ای:

ذخایر آب سدهای اصفهان ۷۱ درصد کاهش دارد

      در نشست خبری بیست وپنجمین نمایشگاه فرش دستباف اصفهان مطرح شد: حدود 90 درصد مواد اولیه فرش اصفهان وارداتی است؛

    فرش بر عرش!

معاون بازرگانی صمت اصفهان گفت: فعاالن عرصه فرش دستباف به کمتر از ۲۰ 
هزار بیمه شده رسیده و این یعنی ســازمان تامین اجتماعی و دولت وقفه های 

ایجاد شده را مستمسکی برای کاهش حمایت ها کرده اند.
فرش ایرانی از دیرباز در تمام جهان معروف بوده اســت به نوعی که در بسیاری 
از کتاب های داســتانی معروف جهان از جمله آگاتا کریستی، فرش ایرانی به 
عنوان یک شــیی گران قیمت، زیبا و نفیس برای دکوراســیون و تزیین خانه ها 

مطرح شده است.
فرش ایران دارای طرفداران بسیاری در آمریکاست؛ کشورهای آلمان و امارات 
و دیگر کشــورهای مطرح از دیگر مقصدهای صادراتی فرش ایران اســت؛ اما 
در ســال های اخیر با نفوذ موج جنس های چینی به بازارهــای جهانی، فرش 
ایرانی نیز در معرض خطر قرار گرفت و برخی کشــورهای همســایه نیز سعی 
کردند از ایران در عرصه صادرات فرش سبقت بگیرند، در این راستا از چند سال 
پیش روند حمایت از فرش ایرانی در میان مسئوالن با برگزاری نمایشگاه های 
مختلف، تشــکیل ســازمان فرش و دنبال کردن رویکردهای نوین مانند بافت 

فرش مطابق سلیقه مشتری جهانی به شکل جدی تری دنبال شده است.

حضور بیش از ۱۱ استان در نمایشگاه فرش دستباف اصفهان
در این ارتباط احمدرضا طحانیان در نشست خبری بیست وپنجمین نمایشگاه 
فرش دســتباف اصفهان با بیان اینکه فــرش نه تنها یک هنــر بلکه فرهنگ و 
صنعتی فراگیر به عنوان روح زندگی ایرانی اســت، اظهار کرد: ســعی شده این 
نمایشگاه در شــأن اصفهان و فرش ایران برنامه ریزی شود؛ در این راستا بیش 

از ۱۱ استان که بهترین های ایران هستند در آن حضور دارند.
وی افزود: بیش از شش هزار متر فضا به فرش دستباف اختصاص یافته و در 
کنار آن تور مجازی و نمایشگاه مجازی به مدت سه ماه نیز برگزار می شود؛ این 
فضای مجازی یک ویترین با چهار زبان برای صنعت فرش اســت و امیدواریم 
به وســیله آن دســتاوردها نمایش داده شــده و ارتباطی بیــن تولیدکنندگان 
و خریداران ایجاد شــود زیرا تمام هدف این اســت که به عنــوان یک رویداد 

نمایشگاهی تاثیرگذار باشد.
مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی اصفهان با اشاره به هماهنگی حوزه 
بین الملل با ســه گروه در ماههای اخیر از روســیه تاجیکستان و بالروس برای 
ارتقای سطح نمایشگاه، تصریح کرد: با سفرا و رایزنان اقتصادی کنسولگری ها و 
سفارتخانه ها از سه ماه پیش نامه نگاری شده است؛ کشورهای منطقه عالقه مند 
به حضور در این دسته نمایشگاه ها هســتند و وزارت خارجه نیز برای هماهنگی 

شایسته تر کمک خواهد کرد.

وی با تاکید بر اینکه امید اســت بیســت وپنجمین نمایشــگاه فرش دستباف 
اصفهان دســتاوردهای خوبی برای این هنرصنعت کشور داشته باشد، گفت: از 
ارگان های مختلف برای برگزاری بهتر این رویداد کمک خواستیم بنابراین در این 

خصوص همکاری همه جانبه نیاز است و همه باید آن را از خود بدانند.

۱۱۰ مشارکت کننده و شش رویداد جانبی
طحانیان با اشاره به بیش از ۱۱۰ مشــارکت کننده و شش رویداد جانبی در این 
نمایشگاه ادامه داد: مهم ترین اتفاقی که پیش روی نمایشگاه است، تاثیرگذاری 
هرچه بیشتر روی فرهنگ مردم بوده و فارغ از بحث صادرات باید مردم را با هنر 
و روح فرش آشنا کنیم چراکه اکنون بیشــتر فرش ماشینی درخانه های ایرانی 

جاری شده و اهمیت فرش دستبافت کمرنگ است.
همچنین اســماعیل نادری، معاون بازرگانی اداره کل صنعت، معدن و تجارت 
اســتان اصفهان با بیان اینکه تحریم فرش اهمیت این کاال را در اقتصاد کشور 
نشان می دهد، گفت: آنقدر که باید تضعیف صنعت ما را نگران کرده و کامل این 
زنجیره دیده می شد، مورد توجه قرار نگرفت بدین سبب تالش داریم با رایزنی و 
نامه نگاری ها و برگزاری رویدادها، دغدغه حفظ این میراث بزرگ را در مسئوالن 

و مردم ایجاد کنیم.
وی افزود: یکی از درخواست هایی که چند سال اســت از شهرداری داشته ایم 
اجرای المان های شهری با موضوع فرش دســتباف بوده است هرچند که یک 

چهارراه به نام فرش نام گذاری شده؛ اما قانع کننده نیست.
نادری اضافه کرد: فعاالن عرصه فرش دســتباف به کمتر از ۲۰ هزار بیمه شــده 
رسیده اســت و این یعنی ســازمان تامین اجتماعی و دولت که باید بودجه و 
یارانه به این موضوع اختصاص دهند، وقفه های ایجاد شده را مستمسکی برای 
کاهش حمایت ها کرده اند. امیدواریم این موضوع حداقل در استان اصفهان حل 
شده و به ازای هر تعدادی که از جمع بیمه شــدگان خارج می شوند، جایگزین 
شود زیرا برای اشتغال روســتایی و زنان شاغل بســیار اهمیت دارد و به سبد 

خانوار، اقتصاد روستا و رونق مناطق محروم کمک خواهد کرد.
وی با اشاره به وجود تعدادی هنرستان و دانشگاه هنر و دانشگاه آزاد نجف آباد 
در اصفهان برای آموزش عالقه مندان به رشته تحصیلی فرش، اظهار کرد: عالوه 
بر این ســازمان فنی و حرفه ای نیز آموزش این هنر را به عهده داشته و مشاغل 
خانگی نیز باید دوره های آن را بگذرانند. آموزش فعاالن زنجیره تولید نیز با توجه 
به شرایط موجود با کمک تشکل ها درنظر گرفته می شود هرچند که در فراگیری 

آن نقص و ضعف زیادی احساس شده است.
نادری با اشاره به تســهیالت بانک آینده برای بازدیدکنندگان بیست وپنجمین 

نمایشگاه فرش دستباف اصفهان تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان گفت: تشکل ها نیز 
پرداخت اقساطی هزینه خرید فرش دســتباف برای بازدیدکنندگان نیز در نظر 

گرفته اند تا چرخه بازاریابی رونق کافی را پیدا کند.
علی محمد آقاجان، مدیر خدمات به اعضا و تشکل های اتاق بازرگانی اصفهان نیز 
در این نشست گفت: فرش کاالیی است که به خوبی می تواند گذشته پرافتخار 
ایران را به آینده روشــن آن گره بزند البته اگر در جایگاه حقیقی خود قرار گیرد. 
سعی کرده ایم این نگرش را حول محور نمایشگاه برنامه ریزی کنیم تا گامی در 

راستای تداوم و ایستایی صنعت فرش باشد.
وی با اشــاره به کاهش تعداد بافندگان فرش دســتباف اســتان از ۴۲۰ هزار 
بافنده بــه ۲۷۰ هزار نفر ادامــه داد: صادرات فــرش کشــور از دو میلیارد دالر 
ســال ۷۲ به ۶۵ میلیون دالر در ســال ۱۴۰۰ رســیده اســت که براساس آمار 
گمرک حــدود ۱۲ درصــد آن به اصفهــان اختصــاص یافته هرچند که ســهم 
 اصفهــان بیش از ایــن خواهد بــود زیرا بخشــی از این ســهم به نــام تهران 

اعالم می شود.
آقاجان افزود: باید به تبلیغات شهری و فرهنگ ســازی برای تقویت فرهنگ 
استفاده از فرش بیشتر توجه شود که شــهرداری برای اکران این مهم در سطح 
شهر قول مساعد داده اســت. باید از المان های فرش در دکوراسیون داخلی و 
معماری نیز استفاده شود زیرا خیلی از المان های فرش در معماری و المان های 
معماری در نقشه های فرش وجود دارد. در این خصوص تفاهم نامه ای با انجمن 

معماران برای برگزاری دوره های آموزشی منعقد شده است.
وی با بیان اینکه امیدواریم برای عموم این هنرصنعت به نحوه مناسبی معرفی 
شود، خاطرنشان کرد: صادرات به عنوان موتور محرک صنعت فرش کشور است 
و تا انگیزه و توجیه اقتصادی برای فعاالن این حوزه نباشــد، تاثیرات اجتماعی 
نیز کاهش می یابد ولی اگر صادرات تقویت شــود خود به خود چرخه تولید نیز 
ایجاد می شود بنابراین باید این زیســت بوم اصالح شود تا تکه های دیگر پازل 

نیز رونق پیدا کند.
همایش تجلیل از پیشکسوتات هنرصنعت فرش، رونمایی از شناسنامه فرش با 
همکاری انجمن صادرات کنندگان و تولیدکنندگان فرش، رونمایی از نمایشگاه 
مجازی و دائمی شدن دبیرخانه جشنواره فرش فاخر بخشی از برنامه هایی بود 
که آقاجان به عنوان رویدادهای همزمان برگزاری بیســت وپنجمین نمایشگاه 

فرش دستباف اصفهان از آن نام برد.
همچنین علی شهبازی، مدیرعامل اتحادیه شرکت های تعاونی فرش دستباف 
روستایی استان اصفهان در این نشست نمایشگاه یاد شده را یک رویداد بزرگ و 
مهم در حوزه تجارت و اقتصاد فرش دستباف ایران قلمداد کرد و افزود: فرش با 

وجود فشارها و تحریم های کشورهای خارجی همچنان یک محصول صادراتی 
است که میراث فرهنگی و ســنت کهن ایران نام داشته و از بیش از شش هزار 

سال پیش تاکنون اصالت خود را حفظ کرده است.

حدود ۹۰ درصد مواد اولیه فرش اصفهان وارداتی است
وی با بیان اینکه فرآیند تولید فرش از ابتدا تا انتها بســتری برای کسانی است 
که به فرهنگ و هنر ایران عالقه مند هســتند، ادامه داد: مواد اولیه بسته به نوع 
و ســبک فرش بوده و حدود ۹۰ درصد مواد اولیه فرش اصفهان وارداتی است. 
اصفهان بیش از ۱۲ مدل و سبک فرش دارد که مواد اولیه بخشی از آن ۱۰۰ درصد 
داخلی اســت اما عمدتا به غیر از رنگ گیاهی مابقی وارداتی اســت هرچند که 
با پیگیری های انجام شــده وزارت صمت جلوی خام فروشی فرش را گرفته تا 

بتوانیم مواد اولیه بیشتری را در کشور تامین کنیم.
شــهبازی گفت: مواد اولیه مانند پشم ابریشــم و پنبه در داخل وجود دارد؛ اما 
کافی نیست و به دلیل مشکالت ارزی گران تمام می شود. در یک سال گذشته 
کار بزرگی که شد حذف مالیات بر ارزش افزوده مواد اولیه بود که اثر این کار به 

خط پایانی تولید فرش بازمی گردد.
وی تصریح کرد: فرش منشور چندوجهی از سیاست، اقتصاد و فرهنگ است و 
وقتی آمریکا آن را تحریم می کند، یعنی یک تحریم هدفمند است که منجر به 
بیکار شدن بخش بزرگی از جامعه می شــود؛ البته خودتحریمی ها نیز با ایجاد 

موانع در حوزه صادرات یکی از مشکالت صنعت فرش محسوب می شود.
شهبازی ادامه داد: فرش پرچم دوم صادرات کشــور بوده و فعالیت اقتصادی 
یک دهم جامعه را دربرمی گرفته بنابراین باید واکاوی شــود که چرا به ســمت 
فراموشی رفته است. ساختار مدیریتی فرش کشور ضعیف است چون جایگاه 

و ساختار فعلی آن در دولت به حدی نیست که مستحق آن باشد.
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آگهی

 آگهی نوبتی سه ماهه سوم سال 1401
 اداره ثبت اسناد و امالک بادرود

11/1 بموجب دستور ماده 11 قانون ثبت اسناد و امالک و ماده 59 اصالحی 
آیین نامه قانون مذکور امالکی که در سه ماهه سوم سال جاری تقاضای ثبت 
آنها پذیرفته شده اند و نیز امالکی که آگهی های نوبتی قبلی آنها از قلم افتاده 
و هم چنین امالکی که بموجب آرا هیات نظارت بایستی تجدید آگهی شوند 

مربوط به بخش 9 حوزه ثبتی بادرود به شرح ذیل آگهی می شوند
1-از شماره 159- اصلی شهر بادرود وروستای سرآسیاب و فروعات ذیل آن :

1073- خانم زهرا پوربابائی فرزند علی  شــش دانگ قطعه زمین مزروعی 
بمساحت 2716/32 مترمربع 

1252- آقای حســین حیدری فرزند جواد شش دانگ قطعه زمین مزروعی 
بمساحت 1907/15 مترمربع 

1348- آقای حســین حیدری فرزند جواد شش دانگ قطعه زمین مزروعی 
بمساحت 1610/75 مترمربع

1525- خانم جمیله شریفیان فرزند رمضانعلی نیم سهم مشاع از 10 سهم 
شش دانگ قطعه زمین مزروعی بمســاحت 13026/66 مترمربع واقع در 

سرآسیاب 
1554- آقای علی ضیغمی بادی فرزند محمد  چهاردانگ مشاع از شش دانگ 

یکدرب باغ بمساحت 4123/42 مترمربع 
1652- آقای نوراله فیروزی فرزند رمضانعلی 15 سهم مشاع از 35 سهم شش 

دانگ قطعه زمین سه جریب و نیمی معروف بلوسو 
3077- آقای محمدرضا یاســری فرزند حاجی نسبت به 2سهم مشاع از30 

سهم شش دانگ یکدرب باغ بمساحت 3684/85 مترمربع 
11939- آقای داود بنائی فرزند حسن و علی بنائی فرزند داود هرکدام نسبت 
به 3 دانگ مشاع از شش دانگ یکدرب باغ بمساحت 2783/43 مترمربع مفروز 

و مجزی شده از پالک 1060 فرعی از اصلی مرقوم
11952- آقایان علیرضا و حسن و حزیر و خانم حلیمه شهرت همگی حیدری 
فرزندان اباسلت و خانم اطلس خانم حفاری فرزند آقا احمد بترتیب نسبت به 
323/20 سهم و 329 سهم و 345/60 سهم و 150 سهم و 100 سهم مشاع از 
شش دانگ قطعه زمین محصور بمساحت 1247/80 مترمربع مفروز و مجزی 

از پالک 777 فرعی از اصلی مرقوم 
2-از شماره 189- اصلی شهر خالدآباد و فروعات ذیل آن :

924- خانم افســانه صفری خالدی فرزند روح اله شش دانگ قطعه زمین 
مزروعی بمساحت 758/81 مترمربع 

2253- آقای احمد صفری فرزند حســین شش دانگ قطعه زمین مزروعی 
محصوربمساحت 1311/47 مترمربع 

2340- خانم مرجان کمالی فرزند حسینعلی شش دانگ یکباب ساختمان 
دامداری  بمساحت 520 مترمربع 

3-از شماره 190- اصلی مزرعه جنت آباد خالدآباد و فرعی ذیل آن :
695- آقای محمد باقر دهقانی فیروزآبادی فرزند محمد شش دانگ قطعه 

زمین مزروعی و محصور بمساحت 2679 مترمربع
لذا بموجب ماده 16 قانون ثبت اسناد و امالک چنانچه کسی نسبت به امالک 
مندرج در این آگهی واخواهی و اعتراض داشته باشد از تاریخ انتشار اولین آگهی 
نوبتی بشرح ردیف الف ظرف مدت 90 روز دادخواست واخواهی خود را تسلیم 
این اداره نموده و رسید اخذ نمایند تا به دادگاه صالحه ارسال گردد و در صورتی 
که قبل از انتشار آگهی دعوائی اقامه شده باشد طرف دعوی باید گواهی در 
مدت مرقوم تسلیم این اداره نمایند و اعتراضاتی که بعد از انقضا مدت مرقوم 
واصل شود بالاثر خواهد بود و مطابق قسمت اخیر ماده 16 و تبصره ماده 17 
آیین نامه قانون ثبت رفتار خواهد شد ضمنا طبق ماده 56 آیین نامه قانون ثبت 
نسبت به حقوق ارتفاقی در موقع تحدیدحدود و در صورت مجلس تحدید قید 
و واخواهی صاحبان امالک و مجاورین نسبت به حقوق ارتفاقی طبق ماده 20 
قانون پذیرفته خواهد شد این آگهی در ردیف الف در 2 نوبت و به فاصله 30 روز 

در روز نامه مربوطه درج و منتشر میگردد 
تاریخ انتشار نوبت اول :1401/11/01

تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/12/01  
م الف: 1442407 رضا طویلی رئیس ثبت اسناد و امالک بادرود  

 آگهی نوبتی سه ماهه سوم سال 1401
 اداره ثبت اسناد و امالک گلپایگان 

11/2 به موجب ماده 12 قانون ثبت اســناد و امالک و ماده 59 اصالحي و 
ائین نامه مربوط به امالکي که در ســه ماهه سوم سال 1401 تقاضاي ثبت 
آنها پذیرفته شده و همچنین شماره هاي از قلم افتاده و نیزآنچه که به موجب 
آراء هیئت نظارت و اختیارات تفویضي بایدآگهي هاي آن تجدید شود و مربوط 
به بخشهاي حوزه ثبتي گلپایگان به ترتیب در ردیف هاي ))الف(( و))ب(( به 

شرح ذیل اگهي مي شود:
))  بند الف ((

)) بخش یک ثبت گلپایگان ((
23 فرعی از 708 اصلی – اعظم مسیحی فرزند علی اکبر نسبت به ششدانگ 

قطعه محوطه   به مساحت 142/37 مترمربع
1 فرعی از 1541 اصلی –کوکب کرمی فرزند احمد ، شــوکت کرمی فرزند 
احمد ،خاتون جان کرمی فرزند احمد، هریک نســبت به یک دانگ و یک 
پنجم دانگ مشاع از ششدانگ، فرهاد کرمی فرزند حسین ،ندا کرمی فرزند 
حسین،معصومه کرمی فرزند حسین نسبت به سهم االرث از دو دانگ و دو 

پنجم دانگ مشاع از ششدانگ خانه قدیمی به مساحت 345/52 مترمربع 
 697 فرعی از 1870 اصلی– سید هاشم شجاعی فرزند محمد تقی نسبت به 

ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 5056/74 مترمربع  
3072- ابراهیم جوادی فرزند علی اکبر نسبت به پنج سی وششم دانگ مشاع 

از ششدانگ با استثناء ثمنیه اعیانی که متعلق به اکرم بهارلو 
اسمعیل جوادی فرزند علی اکبر نسبت به پنج ســی وششم دانگ مشاع از 

ششدانگ با استثناء بهاء ثمنیه اعیانی که متعلق به اکرم بهارلو 
صدیقه جوادی فرزند علی اکبر نســبت به پنج هفتاد ودوم  دانگ مشــاع از 

ششدانگ با استثناء بهاء ثمنیه اعیانی که متعلق به اکرم بهارلو 
مهری جوادی فرزند علی اکبر نســبت به پنج هفتاد ودوم  دانگ مشــاع از 

ششدانگ با استثناء بهاء ثمنیه اعیانی که متعلق به اکرم بهارلو 
نرجس خاتون جوادی فرزند علی اکبر نسبت به پنج هفتاد ودوم دانگ مشاع از 

ششدانگ  با استثناء بهاء ثمنیه اعیانی که متعلق به اکرم بهارلو 
نرگس جوادی فرزند علی اکبر نســبت به پنج هفتاد ودوم  دانگ مشــاع از 

ششدانگ با استثناء بهاء ثمنیه اعیانی که متعلق به اکرم بهارلو 
زینب جوادی فرزند علی اکبر نســبت به پنج هفتاد ودوم  دانگ مشــاع از 

ششدانگ با استثناء بهاء ثمنیه اعیانی که متعلق به اکرم بهارلو 
صفورا جوادی فرزند علی اکبر نســبت به پنج هفتاد ودوم  دانگ مشــاع از 

ششدانگ با استثناء بهاء ثمنیه اعیانی که متعلق به اکرم بهارلو 
رقیه جوادی فرزند علی اکبر نسبت به پنج هفتاد ودوم  دانگ مشاع از ششدانگ 

با استثناء بهاء ثمنیه اعیانی که متعلق به اکرم بهارلو 
حمیدرضا نیازی فرزند حیدر نسبت به پنج دویست و شانزدهم دانگ مشاع 

از ششدانگ
محمد صادق نیازی فرزند حیدر نسبت به پنج دویست و شانزدهم دانگ مشاع 

از ششدانگ
پروین نیازی فرزند حیدر پنج نسبت به چهارصد و سی و دوم  دانگ مشاع از 

ششدانگ
نفیسه نیازی فرزند حیدر نسبت به پنج چهارصد و سی و دوم  دانگ مشاع از 

ششدانگ
رها جوادی فرزند اصغر نسبت به یک ششم  دانگ مشاع از ششدانگ

فریور جوادی فرزند اصغر نسبت به یک سوم  دانگ مشاع از ششدانگ
فواد حسین جوادی فرزند اصغر  نسبت به یک سوم  دانگ مشاع از ششدانگ

مصطفی جوادی  فرزند عباسعلی نســبت به پنج هفتاد ودوم  دانگ مشاع از 
ششدانگ

حســین جوادی فرزند عباسعلی نســبت به پنج هفتاد ودوم  دانگ مشاع از 
ششدانگ

محمد حسن جوادی فرزند عباسعلی نسبت به پنج هفتاد ودوم  دانگ مشاع 
از ششدانگ

محمدرضا  جوادی فرزند عباسعلی نسبت به پنج هفتاد ودوم  دانگ مشاع از 
ششدانگ

اعظم جوادی فرزند عباسعلی نســبت به پنج یکصد و چهل وچهارم  دانگ 
مشاع از ششدانگ

افسر جوادی فرزند عباسعلی نسبت به پنج یکصد و چهل وچهارم  دانگ مشاع 
از ششدانگ

نیما جوادی فرزند داود نسبت به پنج یکصد و هشتم  دانگ مشاع از ششدانگ
نیلوفر جوادی فرزند داود نسبت به پنج دویســت و شانزدهم  دانگ مشاع از 

ششدانگ
سیف اله  ابراهیمی  فرزند محمد حسین نســبت به پنج سی وششم  دانگ 

مشاع از ششدانگ
سعید  ابراهیمی  فرزند محمد حسین نسبت به پنج سی وششم  دانگ مشاع 

از ششدانگ
مریم  ابراهیمی  فرزند محمد حسین نسبت به پنج هفتاد ودوم  دانگ مشاع 

از ششدانگ
پروین  ابراهیمی  فرزند محمد حسین نسبت به پنج هفتاد ودوم  دانگ مشاع 

از ششدانگ یکباب عمارت به مساحت 922/77 مترمربع 
4230- موقوفه قبرســتان کاظم آباد به نمایندگی اداره اوقاف و امور خیریه 
گلپایگان نسبت به ششدانگ قبرســتان کاظم آباد به مساحت 4342/60 

مترمربع 
4775-زمین جای مسجد به نمایندگی اداره اوقاف و امور خیریه گلپایگان 

نسبت به ششدانگ زمین جای مسجد به مساحت 27/16 مترمربع 
 )) بخش دو ثبت گلپایگان ((

))شماره فرعي زیر از شماره 1  اصلي واقع درقریه سررباطان ((
323- موقوفه حمام سررباطان به نمایندگی اداره اوقاف و امور خیریه گلپایگان 

نسبت به ششدانگ یکباب حمام سررباطان به مساحت 400/45 مترمربع
))شماره فرعي زیر از شماره 2  اصلي واقع درقریه رباط ابلوالن علیا((

42- سید مصطفی یاسینی فرزند سید حیدر نسبت به چهل و چهار سهم مشاع 
از شصت سهم ششدانگ قطعه زمین  به مساحت 25 /9075مترمربع

 ))شماره های فرعی زیر از شماره 3 اصلی واقع در قریه رباط ابلوالن سفلی((
103- صدیقه خادم الحسینی فرزند علی اکبر نسبت به ششدانگ یک قطعه 

زمین مزروعی به مساحت 1832/27 مترمربع  
460-  مریم خوشنویسان فرزند جواد نسبت به نیم دانگ مشاع از ششدانگ 

یکباب عمارت و باغچه به مساحت 916/52 مترمربع 
684- علیرضا کریمی فرزند مرتضی نسبت به بیست سهم مشاع از سی سهم 
ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 1500 مترمربع ) قبال ده سهم از سی 

سهم ثبت  شده است (
 1918- خانم زهرا ولیجانی فرزند حبیب اله نســبت به ششدانگ عمارت 

مخروبه به مساحت 371/08 مترمربع 
))شماره های  فرعی زیر از شماره 5  اصلی واقع در قریه پیرعلیا ((

216- مرتضی گل محمدی فرزند عباس نســبت به یک دانگ و یک سوم 
دانگ مشاع از ششدانگ  ،  

ابوالفضل گل محمدی فرزند عباس نسبت به یک دانگ و یک سوم دانگ 
مشاع از ششدانگ ،

  ملک تاج گلمحمدی فرزند عباس نسبت به دو سوم دانگ مشاع از ششدانگ ،
صدیقه گل محمدی فرزند عباس نسبت به دو سوم دانگ مشاع از ششدانگ

علیرضا گل محمدی فرزند محمد باقر  نســبت به چهار نهم  دانگ مشاع از 
ششدانگ

فاطمه گل محمدی فرزند محمد باقر  نســبت به دو نهم  دانگ مشــاع از 
ششدانگ

شــهناز  گل محمدی فرزند محمد باقر  نســبت به دو نهم  دانگ مشاع از 
ششدانگ

ســمیرا گل محمدی فرزند محمد باقر  نســبت به دو نهم  دانگ مشاع از 
ششدانگ

عاطفه گل محمدی فرزند محمد باقر  نســبت به دو نهم  دانگ مشــاع از 
ششدانگ

محمد علی مخموری فرزند محمد حسن نسبت به یک ششم  دانگ مشاع 
از ششدانگ

فاطمه مخموری فرزند محمد علی  نسبت به یک بیست و چهارم  دانگ مشاع 

از ششدانگ
نرگس خاتون مخموری فرزند محمد علی  نســبت به یک بیست و چهارم  

دانگ مشاع از ششدانگ
صدیقه مخموری فرزند محمد علی  نســبت به یک بیست و چهارم  دانگ 

مشاع از ششدانگ
خدیجه سلطان مخموری فرزند محمد علی  نسبت به یک بیست و چهارم  

دانگ مشاع از ششدانگ
محمد حسین مخموری فرزند محمد علی  نســبت به یک دوازدهم دانگ 

مشاع از ششدانگ
محمد حسن مخموری فرزند محمد علی نسبت به یک دوازدهم دانگ مشاع 

از ششدانگ
محسن مخموری فرزند محمد علی  نسبت به یک دوازدهم دانگ مشاع از 

ششدانگ
علی اصغر مخمــوری فرزند محمد علی نســبت به یــک دوازدهم دانگ 
 مشاع از ششــدانگ  نســبت به یک قطعه زمین به مســاحت 2514/04 

مترمربع 
))شماره های  فرعی زیر از شماره 9 اصلی واقع در قریه رباط حسینیه((

216- فضل اله ابراهیمی فرزند محمود نسبت به دوازده سهم و چهل وشش 
یکصد و هفدهم سهم مشاع از چهل سهم ششــدانگ یک قطعه زمین به 
مساحت 6037/45 مترمربع  که حسب نامه شــرکت اب منطقه ای میزان 
715 مترمربع در حریم واقع اســت که حق ارتفاق بــرای کمال انتقاع برای 

دولت باقی است 
582- علی محمد ناصری فرزند محمد علی  نسبت به ششدانگ قطعه زمین 

مزروعی  به مساحت 873/23 مترمربع
988-  علی محمد ناصری فرزند محمد علی  نسبت به ششدانگ قطعه باغ 

محصور به مساحت 2713/43 مترمربع
989- علی محمد ناصری فرزند محمد علی  نسبت به ششدانگ قطعه زمین 

مزروعی  به مساحت 248/14 مترمربع
)) بخش سه ثبت گلپایگان ((

))شماره فرعي زیر از شماره 2 اصلي (
8446- مسجد فاطمه زهرا )س( شهرک عمران به نمایندگی اداره اوقاف و 
امور خیریه گلپایگان نسبت به ششدانگ  یکباب مسجد به مساحت 768/94  

مترمربع
))شماره فرعي زیر از شماره 22 اصلي واقع در فرج آباد  (

118- موقوفه فرج اله خان به نمایندگی اداره اوقاف و امور خیریه گلپایگان 
نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین  به مساحت 585/58 مترمربع

))شماره فرعي زیر از شماره 47 اصلي واقع در فقستان (
421-  موقوفه میرزا محمد علی فقســتانی به نمایندگی اداره اوقاف و امور 
خیریه گلپایگان نسبت به ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی  به مساحت 

2557/44 مترمربع
))شماره فرعي زیر از شماره 49 اصلي واقع در مالزجان (

310- موقوفه حاج فاطمه  به نمایندگی اداره اوقاف و امور خیریه گلپایگان 
نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  به مساحت 4583/48مترمربع

))شماره فرعي زیر از شماره 53 اصلي واقع در رباط محمود (
384- موقوفه محمد حســن اصبری به نمایندگی اداره اوقاف و امور خیریه 
گلپایگان نســبت به ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی  به مســاحت 

1282/21مترمربع
)) بخش چهار ثبت گلپایگان ((

))شماره فرعي زیر از شماره 5 اصلي واقع درقریه سفالوزن(
134- حسن سروری فرزند محمدرضا نسبت به دو هزار و دویست سهم مشاع 
از 3161/25 سهم ششدانگ ،و حمیدرضا حاج نوروزی فرزند ابوالفضل نسبت 
به نهصدو شصت ویک سهم و بیست و پنج صدم سهم مشاع از 3161/25 

سهم ششدانگ قطعه زمین به مساحت 3161/25 مترمربع 
1254-  فضل اله بقائی فرزند محمد تقی نســبت به ششدانگ قطعه زمین 

مزروعی  به مساحت 1691/85 مترمربع
3027-  موقوفــه ام کلثوم گوگدی به نمایندگــی اداره اوقاف و امور خیریه 
گلپایگان نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 1948/50 

مترمربع
3028-موقوفه ام کلثــوم گوگدی به نمایندگی اداره اوقــاف و امور خیریه 
گلپایگان نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 88 /2136 

مترمربع
3029-موقوفه ام کلثــوم گوگدی به نمایندگی اداره اوقــاف و امور خیریه 
گلپایگان نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  به مساحت 2089/93 

مترمربع
))شماره فرعي زیر از شماره 6 اصلي واقع درقریه گوگد(

1726- آالله ثمری فرزند حسن نسبت به پنج دانگ و یک هفتم دانگ مشاع 
از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 2589/92 
))شماره فرعي زیر از شماره 8 اصلي واقع درقریه اسفرنجان (

968- موقوفه ســید هاشــم مدنی به نمایندگی اداره اوقاف و امور خیریه 
گلپایگان نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  به مساحت 576/86 

مترمربع
969- موقوفه کربالمحمد پیروی  به نمایندگــی اداره اوقاف و امور خیریه 
گلپایگان نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  به مساحت 5840/53 

مترمربع
970- موقوفه ســید مرتضی مدنی  به نمایندگی اداره اوقاف و امور خیریه 
 گلپایگان نســبت به ششــدانگ یک قطعه زمین به مســاحت 951/24

مترمربع
971- موقوفه ســید مرتضی مدنی  به نمایندگی اداره اوقاف و امور خیریه 
گلپایگان نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 1845/88مترمربع

))شماره فرعي زیر از شماره 9 اصلي واقع درقریه رباط ملکی و آرجان (
679- سید عباس و سید مرتضی منیری فرزندان سید آقا نسبت به سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب عمارت هریک نسبت به یک دانگ ونیم مشاع از 

ششدانگ  به مساحت 897/90 مترمربع 
))شماره فرعي زیر از شماره 10 اصلي واقع درقریه رباط شید آباد (

366- شهال حاجی زین العابدینی فرزند عبدالرسول نسبت به ششدانگ قطعه 

زمین مزروعی  به مساحت 10655/57مترمربع
884- موقوفه مشهدی خدیجه شید آبادی به نمایندگی اداره اوقاف و امور 
خیریه گلپایگان نسبت به ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی  به مساحت 

19 /1652مترمربع
))شماره فرعي زیر از شماره 11 اصلي واقع درقریه وارنیان (

293-موقوفه میرزا عبدالکریم  به نمایندگی اداره اوقاف و امور خیریه گلپایگان 
نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 31 /5144مترمربع

294-موقوفه میرزا عبدالکریم  به نمایندگی اداره اوقاف و امور خیریه گلپایگان 
نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  به مساحت 11 /1833 مترمربع

))شماره فرعي زیر از شماره 12 اصلي واقع درقریه کلیشان((
648-  موقوفه زمین حمام کلوچان به نمایندگــی اداره اوقاف و امور خیریه 
گلپایگان نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 51 /1323 

مترمربع
649- موقوفه میرزا عبدالکریم به نمایندگی اداره اوقاف و امور خیریه گلپایگان 
نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 2602/56 مترمربع 

))شماره فرعي زیر از شماره 13 اصلي واقع درقریه دستجرده((
630-  موقوفه میرزا عبدالکریــم  به نمایندگی اداره اوقــاف و امور خیریه 
گلپایگان نســبت به ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی  به مســاحت 

15125/53 مترمربع 
631- موقوفه حاج محمد جعفر مظفری  به نمایندگــی اداره اوقاف و امور 
خیریه گلپایگان نسبت به ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی  به مساحت 

11 /3563 مترمربع 
))شماره فرعي زیر از شماره 28 اصلي واقع درقریه سرآور((

1117- موقوفه سکینه شــیدآبادی به نمایندگی اداره اوقاف و امور خیریه 
گلپایگان نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  به مساحت 04 /1184 

مترمربع 
))شماره های  فرعی زیر از شماره 47 اصلی واقع در قریه قالقان ((

202- محمد حسین عظامی فرزند محمد علی نسبت به ششدانگ قطعه زمین 
مزروعی  به مساحت 3209/43 مترمربع

543- محمد حسین عظامی فرزند محمد علی نسبت به ششدانگ قطعه زمین 
مزروعی  به مساحت 4512/04 مترمربع

 ))شماره فرعي زیر از شماره 62 اصلي واقع درقریه دم اسمان ((
619- بقعه امامزاده رقیه )س( به نمایندگی اداره اوقاف و امور خیریه گلپایگان 
نسبت به ششدانگ یکباب بقعه متبرکه  امامزاده رقیه )س( به مساحت 47 

/1878 مترمربع 
620- موقوفه آمیرمحمدکاظم به نمایندگی اداره اوقاف و امور خیریه گلپایگان 
نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  به مساحت 3782/65 مترمربع 
621- موقوفه آمیرمحمدکاظم به نمایندگی اداره اوقاف و امور خیریه گلپایگان 
نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 9250/22مترمربع 
622- موقوفه آمیرمحمدکاظم به نمایندگی اداره اوقاف و امور خیریه گلپایگان 
نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  به مساحت 8808/69 مترمربع 
623- موقوفه آمیرمحمدکاظم به نمایندگی اداره اوقاف و امور خیریه گلپایگان 
نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  به مساحت 1525/93 مترمربع 
624- موقوفه آمیرمحمدکاظم به نمایندگی اداره اوقاف و امور خیریه گلپایگان 
نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  به مساحت  4383/79 مترمربع
625-  موقوفه حاج میرمعصوم به نمایندگی اداره اوقاف و امور خیریه گلپایگان 
نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  به مساحت  4454/39 مترمربع
626موقوفه آمیرمحمد کاظم به نمایندگی اداره اوقاف و امور خیریه گلپایگان 
نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت1325/95 مترمربع  
627- موقوفه حاج میرمعصوم به نمایندگی اداره اوقاف و امور خیریه گلپایگان 
نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  به مساحت3910/14 مترمربع

628- موقوفه حاج میرمعصوم به نمایندگی اداره اوقاف و امور خیریه گلپایگان 
نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  به مساحت  1286مترمربع

629-  موقوفه حاج میرمعصوم به نمایندگی اداره اوقاف و امور خیریه گلپایگان 
نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  به مساحت 2235/62 مترمربع 
630- موقوفه حاج میرمعصوم به نمایندگی اداره اوقاف و امور خیریه گلپایگان 
نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  به مساحت  2719/03مترمربع

631- موقوفه حاج میرمعصوم به نمایندگی اداره اوقاف و امور خیریه گلپایگان 
نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  به مساحت 888/94مترمربع

632-  موقوفه شهربانو بنت مشــهدی علی به نمایندگی اداره اوقاف و امور 
خیریه گلپایگان نسبت به ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی  به مساحت 

53 /2405  مترمربع 
633- موقوفه شهربانو بنت مشــهدی علی به نمایندگی اداره اوقاف و امور 
خیریه گلپایگان نسبت به ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی  به مساحت 

27 /3501  مترمربع
))شماره فرعي زیر از شماره 2 اصلي واقع درقریه وانشان((

2290-  حسینیه وانشــان به نمایندگی اداره اوقاف و امور خیریه گلپایگان 
نسبت به ششدانگ یکباب حسینیه  به مساحت 10 /474  مترمربع

لذا بموجب ماده 16 قانون ثبت اسناد و امالک چنانچه کسي نسبت به امالک 
مندرج در این آگهي اعتراض داشته باشــد از تاریخ اولین نوبت انتشار ظرف 
مدت نود روز براي آگهي بند الف درخواســت اعتراض خود را به اداره ثبت 
اسنادو امالک گلپایگان تسلیم نماید و نسبت به آگهي مندرج در بند ب که 
در اجراي دستور هیئت نظارت ثبت تجدید آگهي مي گردد ظرف مدت 30 
روز از تاریخ انتشار نوبت اول اعتراض خود را ارائه نمایند و طبق ماده 86 آئین 
نامه اصالحي قانون ثبت از تاریخ  تسلیم اعتراض به اداره ثبت اسناد و امالک 
گلپایگان ظرف مدت یکماه مهلت دارند گواهي طرح دعوي خود را از مراجع 
ذیصالح قضائي اخذ و به این اداره ارائه نمایند در غیر اینصورت متقاضي ثبت 
و یا نماینده قانوني وي مي تواند به دادگاه مربوطه مراجعه وگواهي عدم تقدیم 
دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تســلیم نمایند اداره ثبت بدون توجه به 
اعتراض عملیات ثبتي را با رعایت مقرات ادامه مي دهد ضمنا" حقو ق ارتفاقي 
طبق ماده 56 آئین نامه قانون ثبت امالک فوق در هنگام تحدید حدود امالک 

مشخص  خواهد شد .
تاریخ انتشار نوبت اول :1401/11/01

تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/12/01  
 م الف: 1437423 محمد سلمانی- رئیس ثبت اسناد گلپایگان 

مفاد آراء
11/5 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آرای شماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دولت آباد 
برخوار بخش 16 ثبت اصفهان بااستناد اسناد رسمی مالکیت مشاعی  و اسناد عادی 
تسلیمی تصرفات مفروزی و مالکانه و بالمعارض متقاضیان ذیل محرز گردیده است 
لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند 
رسمی و به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در 
 صورتی که اشخاص نسبت به صدور اسناد مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند  
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 

و پس از اخذ رســید ،  ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای  مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات اسناد مالکیت صادر خواهد شد. صدور سند مالکیت مانع 

از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
برابر رای شماره 140160302018001349 مورخ 1401/10/05 و کالسه پرونده 
1400114402018000030 بنام آقای باقر نفری ولندانی فرزند علی اکبر به  شماره 
شناســنامه 54  کدملی 1199671525 صادره از اصفهان نسبت به ششدانگ یک 
باب کارگاه صنعتی به مســاحت 97/47 متر مربع  احداثی بر روی قسمتی از پالک 
313 اصلی واقع در منطقه صنعتی دولت آباد برخوار بخش 16 حوزه ثبت برخوار طبق 
 سند رسمی ابتیاعی به شــماره 30767 مورخ 1398/10/17 دفترخانه 151 برخوار

 به نام متقاضی

تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/11/01
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/11/16

م الف: 1441833 محمدرضا بیکیان رئیس اداره ثبت اسناد و امالک برخوار  
تحدید حدود اختصاصی

11/8 چون تحدید حدود ششدانگ سه قطعه زمین  پالک ثبتی 497  فرعی از 3  اصلی واقع در  
جزء بخش 3 حوزه  ثبتی خوانسار که طبق سوابق و پرونده ثبتی  به نام ورثه کبری نقیبی فرزند 
سید اسماعیل در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. 
اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک 
مرقوم در روز یک شنبه مورخ 1401/11/30 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد 
آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این 
آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 

 تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: 1401/11/01 
م الف: 1438386  حبیب اکبري رئیس ثبت اسناد و امالک خوانسار

وقت اجرای قرار تحریر ترکه
11/7 بدینوســیله اعالم مــی نماید به موجب درخواســت وانیــا امیریان  بــه طرفیت  
پروین یدالهی  قرار تحریــر ترکه مرحوم علــی محمد امیریان  طی شــماره 0001242  
در شــورای حل اختــالف صادر و وقــت اجرای قــرار ســاعت 18 روز دوشــنبه مورخ 
1401/12/01 تعیین گردیده اســت. لــذا از ورثه یا نماینــده قانونی آنها، بســتانکاران و 
مدیونین به متوفی و کســان دیگــری که حقی بر ترکــه متوفی دارند دعوت می شــود 
در موعد مذکور در محل این شــورا واقع در شهرســتان اصفهان بــه آدرس ارباب حاضر 
 شــوند. عدم حضور مدعوین، مانع اجــرای قرار نخواهــد بــود. م الف: 1441612  

شعبه 20 شورای حل اختالف اصفهان



آگهی نوبتی سه ماهه سوم سال 1401 
اداره ثبت اسناد و امالک سمیرم

11/3 به موجب ماده 11 قانون ثبت اسناد وامالک وماده 59 آئین نامه قانون ثبت 
اسناد امالکی که در سه ماهه سوم ســال 1401 تقاضای ثبت آنها پذیرفته شده 
و همچنین شــماره هایی که از قلم افتاده مربوط به بخش یک و بخش 16 ثبتی 

سمیرم به شرح ذیل آگهی می گردد .
ردیف الف : شماره پالک و مشــخصات مالک و نوع ملک ومحل وقوع امالکی 

که درسه ماهه سوم سال 1401 اظهارنامه تنظیم جهت انتشار آگهی می گردد: 
اول : ابنیه و امالک شهر سمیرم پالک یک اصلی و فروعات ذیل : 

7663 - خانم زهرا شفیعی فرزند حسین ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 
156.40متر مربع مجزا گردیده از پالک 2251 فرعی واقع در ســمیرم خیابان 

شیخ کلینی
10004 - خانم شــهناز پیرمرادیان فرزند علی حسین ششدانگ یکباب خانه به 
مســاحت 352.6متر مربع مجزا گردیده از پالک 1191 فرعی واقع در سمیرم 

خیابان رائی زاده
10005 - آقای محمد بهرامیان فرزند علی ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 

427 متر مربع مجزا گردیده از پالک 1447 فرعی واقع در سمیرم محله دلگر
10006 - خانم زهرا عباسی فرزند کیامرث ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
320متر مربع مجزا گردیده از پالک 1092 واقع در سمیرم کوچه قدیم خواجگان

10007 - آقای علی اکبر آقائی فرزند محمدششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
100 متر مربع واقع در سمیرم جوی وجدول رزجان کوچه سعدی

10008 - خانم ســمیه صابری تنها فرزند علی اکبر موازی ســه دانگ مشاع از 
ششــدانگ یک باب خانه به مساحت ششــدانگ 151متر مربع مجزا گردیده از 

پالک 1217 فرعی واقع در سمیرم خیابان میرزا رضا کرمانی
10009 - آقای محمود کریم پور فرزند رضا ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
825 متر مربع مجزا گردیده از پالک 2759 فرعی واقع در ســمیرم محله قلعه 

جوی کهریز
10010 - اقای قربانعلی افشــاری فرزند مسعود ششدانگ یکباب خانه مخروبه 
به مســاحت 51.5متر مربع مجزا گردیده از پالک 1281 فرعی واقع در سمیرم 

خیابان شریعتی
10011 - اقای عباس طغرائی فرزند اله کرم ششــدانگ یکباب مغازه تحتانی 
وخانه فوقانی به مساحت 114متر مربع مجزا گردیده از پالک 2213 فرعی واقع 

در سمیرم خیابان شیخ کلینی
10012 - خانم عاطفه علی حسینی فرزند امیر حسین ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 130متر مربع مجزا گردیده از پالک 1088 واقع در سمیرم کوچه قدیم 

خواجگان
10013 - آقای مصطفی افشــاری فرزند صفرعلی و خانم جمیله افشاری فرزند 
حسین ششدانگ یکباب خانه به مساحت 306 متر مربع مجزاگردیده از از پالک 

3024 فرعی واقع در سمیرم کوی پیش آهنگی قدیم بالسویه واالشاعه
10018 - آقای محمد رضا شــجاعی فرزند فالمرز ششــدانگ یکباب خانه به 
مســاحت 102متر مربع مجزا گردیــده از پالک 1036 واقع در ســمیرم محله 

خواجگان کوچه قائم

10019 - خانم گل بناز رضائی فرزند نورعلی ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
182.6 متر مربع مجــزا گردیده از پالک 732 فرعی واقع در ســمیرم بلوار امام 

خمینی
دوم : ابنیه وامالک مزرعه آخرومک پالک38 اصلی وفروعات ذیل :

549 - آقای ولی اله سلیمانی فرزند علی حسین نسبت به 5 دانگ مشاع وخانم 
خدیجه جهانبخش ســمیرمی فرزند نادر نسبت به یک دانگ مشاع از ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی به مســاحت 2630.7 متر مربع مجزا گردیده از پالک 

244 فرعی واقع در سمیرم مزرعه آخرومک
557 - آقای سید ابوالحسن قائم مقامی فرزند سید محمد ششدانگ یک قطعه 
باغ به مســاحت 2397.5 متر مربع مجزا گردیده از پــالک 211 فرعی واقع در 

مزرعه آخرومک
566 - آقای سید جمال قائم مقامی فرزند ســید حجت اله ششدانگ یک قطعه 
زمین محصور به مساحت 194.7 متر مربع مجزا گردیده از پالک 340 فرعی واقع 

در سمیرم کوچه ارشاد
سوم : ابنیه وامالک مزرعه چاریک پالک 58 اصلی و فروعات ذیل:

72 - آقای محمود داودی فرزند محمد ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی به 
مساحت 2600متر مربع مجزا گردیده از پالک14 فرعی واقع در سمیرم ابتدای 

جاده سمیرم حنا 
چهارم : ابنیه وامالک مزرعه مهرابواسحاق پالک 60 اصلی و فروعات ذیل:

526 - خانم فرشته منصور زاده فرزند علی حســین ششدانگ یک باب خانه به 
مســاحت 275 متر مربع مجزا گردیده از پالک 47 فرعی واقع در ســمیرم بلوار 

شهید قائم مقامی
527 - اقای محســن نعمتی فرزند غضنفر ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
204.5 متر مربع مجزا گردیده از پالک 42 فرعی واقع در ســمیرم بلوار شــهید 

قائم مقامی
پنجم : ابنیه وامالک مزرعه رزجان پالک 104 اصلی وفروعات ذیل:

736 - آقای محمد حسین آصفی فرزند محمد حسن وآقای محمد امین بهرامیان 
فرزند علی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 5000 متر مربع مجزا 

گردیده از پالک 126 فرعی واقع در سمیرم جنب کمربندی غربی سمیرم
737 - آقای مجید دشتی فرزند محمد تقی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
به مســاحت 9500متر مربع مجزا گردیده از پالک 112 فرعی واقع در سمیرم 

جنب مرغداری
738 - آقایــان محمدرضا وپشــوتن وعلی اصغــر همگی صادقــی فرزندان 
غالمرضاششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 6415 متر مربع مجزا 

گردیده از پالک 99فرعی بالسویه والشاعه واقع در سمیرم 
739 - آقای صمد صابری فرزند فریدون ششــدانگ یک قطعه زمین محصور 
به مساحت 263 متر مربع مجزا گردیده از پالک 10 فرعی واقع در سمیرم بلوار 

رائی زاده
740 - آقای علی حسین سامی فرزند محمد ششدانگ یک قطعه زمین محصور 
به مســاحت 470متر مربع مجزا گردیده از پالک 24 فرعی واقع در سمیرم بلوار 

رائی زاده
741- آقای علی حسین سامی فرزند محمد ششدانگ یک قطعه زمین محصور 

به مساحت 250 متر مربع مجزا گردیده از پالک 24 فرعی واقع در سمیرم بلوار 
رائی زاده

742-خانم ایران صابری فرزند عبدالرسول ششدانگ یک قطعه زمین محصور 
به مساحت 268 متر مربع مجزا گردیده از پالک 10 فرعی واقع در سمیرم بلوار 

رائی زاده
743-آقای پرویز کریمی فرزند محمدعلی ششدانگ چهار باب مغازه وزیر زمین 
به مساحت 235 متر مربع مجزا گردیده از پالک 19فرعی واقع در سمیرم خیابان 

شیخ مفید
744- آقای پرویز کریمی فرزند محمدعلی ششدانگ یک باب گارگاه میکانیکی 
به مســاحت 1180 متر مربع مجزا گردیده از پالک 19فرعی واقع در ســمیرم 

خیابان شیخ مفید
745-آقای احمد کاوئی فرزند خســرو ششــدانگ یک قطعه زمین محصور به 
مساحت 253 متر مربع مجزا گردیذده از پالک 25 فرعی واقع در سمیرم خیابان 

شیخ مفید
ششم: ابنیه و امالک مزرعه ریگانک پالک 109 اصلی :

آقایان شهریار و اسفندیاربهرامیان فرزندان ابوطالب موازی سه حبه مشاع از 72 
حبه ششدانگ مزرعه ریگانک واقع در سمیرم بالسویه واالشاعه
هفتم : ابنیه وامالک شهر حنا پالک 119 اصلی وفروعات ذیل:

882-خانم شرف تاج شفیعی فرزند راه علی ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
239 متر مربع واقع در سمیرم شهر حنا کوچه سلمان فارسی

883-خانم بتول مهدی پور فرزند محمد ششدانگ یک باب خانه به مساحت 310 
متر مربع واقع در سمیرم شهر حنا کوچه شهید کیانی

هشتم : ابنیه وامالک شهر ونک پالک 145 اصلی و فروعات ذیل:
998- اقای غالمعلی افشانی فرزند عسگر ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 

1088.5 متر مربع واقع در شهرونک کوچه شهید نوازعلی رضایی
999 - آقای عنایت اله رضایی فرزند شعبانعلی ششدانگ یک قطعه زمین محصور 

به مساحت 345 متر مربع واقع در شهر ونک مشهور به در غالت 
1000 - خانم نزاکت نجفی فرزند حیدر ششدانگ یکباب خانه به مساحت 355 

متر مربع واقع در شهر ونک خیابان امام خمینی محله حکیم
1001 - آقای نبی اله نصیری فرزند علی کرم ششدانگ یکباب خانه به مساحت 

201 متر مربع واقع در شهر ونک محله گل ماسا کوچه شهید عباس رضایی
1002 - آقای بیژن مجیدی فرزند عبدالکریم ششدانگ یک قطعه زمین محصور 

به مساحت 258 متر مربع واقع در شهر ونک محله حکیم
1003 - آقای علی مجیدی فرزند عبدالکریم ششدانگ یک قطعه زمین محصور 

به مساحت 375 متر مربع واقع در شهر ونک محله حکیم
1004 - آقای ابراهیم قاسمی فرزند فریدون ششدانگ یک قطعه زمین محصور 
به مساحت 185 متر مربع مجزا گردیده از پالک 297 فرعی واقع در محله پشت 

باغ درها
1005 - آقای فرزاد رضایی فرزند مظفر ششــدانگ یک قطعه زمین محصور به 

مساحت 535 متر مربع واقع در شهر ونک محله حکیم
نهم : ابنیه وامالک روستای دولت قرین جالل آبادپالک 282 اصلی وفروعات 

ذیل:

9 - آقای ابراهیم نیک بخش فرزند علی اکبر ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
401.25 متر مربع واقع در روستای دولت قرین جالل آباد

10 - آقای اسماعیل اسماعیلی فرزند نادر ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
472.25 متر مربع واقع در روستای دولت قرین جالل آباد

دهم : ابنیه وامالک شهر فتح آباد پالک 288 اصلی و فروعات ذیل:
638- خانم رضوان نادری دره شوری فرزند غالمرضا ششدانگ یک باب خانه 

به مساحت 165 متر مربع
639-اقای علی نادری فرزند کیامرث ششدانگ یک باب خانه به مساحت 245 

متر مربع
640-آقای سردیار نادری دره شــوری فرزند قدرت ششدانگ یک باب خانه به 

مساحت 190.1 متر مربع
641-آقای پژمان نادری دره شــوری فرزند سردیار ششدانگ یک باب مغازه به 

مساحت 19.5 متر مربع 
ردیف ب : امالکی که به موجب دستور و رای هیات نظارت تجدید آگهی می گردد

اول : ابنیه وامالک شهر سمیرم پالک یک اصلی و فروعات ذیل:
9808 - آقایان محمــد مهدی و ابراهیم نادری ســمیرمی فرزنــدان ذبیح اله 
ششــدانگ یک باب مغازه دودهنه تحتانی و فوقانی به مساحت 266متر مربع 

که در اگهی قبلی 246 متر مربع آگهی گردیده و اکنون تجدید اگهی می گردد.
دوم: ابنیه وامالک شهر ونک پالک 145 اصلی و فروعات ذیل:

972 - آقای روح اله امیری فرزند ابراهیم ششدانگ یک قطعه زمین محصور به 
مســاحت 360 متر مربع که در آگهی قبلی 330 متر مربع آگهی گردیده واکنون 

تجدید آگهی می گردد.
به موجب ماده 16 قانون ثبت اســناد وامالک و ماده 86 آئین نامه چنانچه کسی 
نسبت به امالک مندرج در ذیل آگاهی واخواهی داشته باشد باید از تاریخ اولین 
انتشار نسبت به امالکی که  به شــرح ردیف الف تقاضای ثبت آنها پذیرفته شده 
ظرف مدت 90 روز و نسبت به امالک ردیف ب ظرف مدت 30 روز دادخواست 
واخواهی خود را به این اداره تسلیم نمایند و طبق تبصره دو ماده واحده قانون تعیین 
تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم 
اعتراض بایســتی با تقدیم اعتراض به مرجع ذیصالح گواهی تقدیم دادخواست 
را اخذ و به این اداره تسلیم نماید و در صورتی که قبل از انتشار این آگهی دعوایی 
اقامه شده باشد طرف دعوی باید گواهی دادگاه مشعر به طرح دعوی ظرف مدت 
مرقوم تســلیم نماید . اعتراضات یا گواهی که بعد از انقضاء مدت مرقوم واصل 
گردد بال اثر و وفق قســمت اخیر ماده 16 و تبصره ماده 17 قانون ثبت اســناد 
وامالک رفتار خواهد شــد .منا طبق ماده 65 قانون ثبت اســناد وامالک حقوق 
ارتفاقی در موقع تحدیدحدود ودر صورت مجلس مربوطه قید و واخواهی صاحبان 
امالک ومجاورین نســبت به حدود و حقوق ارتفاقی مطابق ماده20 قانون ثبت 
 اســناد وامالک و ماده واحده تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت پذیرفته 

خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول 1401/11/01 
تاریخ انتشارنوبت دوم  1401/12/01

م الف: 1443159   
محمدزمانی رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان سیمرم 

شنبه 1  بهمن  1401 / 28  جمادی الثانی  1444 / 21  ژانویه  2023 / شماره 3729
zayanderoud8108@gmail.com
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5آگهی
صفحه

مفاد آراء 
11/4 آگهی هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 

سندرسمی شهرستان گلپایگان
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي 
و ساختمانهاي فاقد سندرسمی شهرســتان گلپایگان به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت 

مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
1-  رای شماره 2316 و 2317- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم لیلي شاهپري 
به شناسنامه شماره 780 كدملي 1219422142صادره گلپایگان فرزند نوروز علي در یك 
دانگ مشاع و آقاي سیدكریم حسیني به شناسنامه شماره 33 كدملي 1219341762صادره 
گلپایگان فرزند سیداحمد در پنج دانگ مشاع از ششــدانگ ساختمان به مساحت 55.68 
مترمربع مجزی شده از  پالك 110  فرعي از 472 اصلي واقع دربخش 1 محرز گردیده است.

2- رای شماره 2315- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم بتول هل اتائي فرزند 
سید محمد بشماره شناسنامه 15 صادره از خوانسار در ششدانگ ساختمان به مساحت 99.48 

مترمربع مجزی شده از پالك 496 فرعي از 1 اصلي واقع دربخش2 محرز گردیده است.
3- رای شماره 2314- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي درویش قانوني فرزند 
محمداسماعیل بشماره شناســنامه 773 صادره از خوانسار در ششدانگ مغازه به مساحت 
160.70 مترمربع مجزی شــده از پالك 3 فرعي از 4740  اصلــي واقع دربخش1 محرز 

گردیده است.
4- رای شماره 2311 و 2367- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي محمدصادق 
یوسفي به شناسنامه شماره 3 كدملي 1219384577 صادره گلپایگان فرزند غالمعلي در 
سه دانگ مشاع و خانم مریم محمدنقي به شناسنامه شماره 448 كدملي 1229438947 
صادره خوانسار فرزند محمد علي در سه دانگ مشــاع از ششدانگ ساختمان به مساحت 
 148.82 مترمربع مجزی شــده از پــالك 483فرعي از 3 اصلي واقــع دربخش2 محرز 

گردیده است.
5- رای شــماره 2310- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم شــادیه شهیدي به 
شناسنامه شماره 1400 كدملي 0061622362 صادره تهران فرزند حسینعلي در ششدانگ 
زمین مزروعی به مساحت 1958.67 مترمربع مجزی شــده از پالك  1982 اصلي واقع 

دربخش1 محرز گردیده است.
6-  رای شــماره 2309- تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضي آقــاي عباس گلکار به 
شناســنامه شــماره 327 كدملي 1219297836 صادره گلپایگان فرزند محمدعلي در 
ششدانگ ساختمان به مســاحت 223.51 مترمربع مجزی شده از پالك 647 اصلي واقع 

دربخش 1 محرز گردیده است.
7- رای شــماره 2308- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي عبدالحسین قنبري 
به شناسنامه شماره 3 كدملي 4172431011 صادره الیگودرز فرزند ابراهیم در ششدانگ 
ساختمان به مساحت 256.71 مترمربع مجزی شده از پالك 2460 اصلي واقع دربخش1 

محرز گردیده است.
8-  رای شــماره 2307- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقــاي بهرام كاظمي به 
شناسنامه شــماره 4 كدملي 1219734365 صادره گلپایگان فرزند حسین در ششدانگ 
مغازه به مساحت 52 مترمربع مجزی شده از پالك 5 فرعي از4194 اصلي واقع دربخش1 

محرز گردیده است.
9-رای شــماره 2306- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقــاي مرتضي فروغي به 
كدملي 1220039128 صادره خوانسار فرزند نظرعلي در ششدانگ ساختمان به مساحت 

128 مترمربع مجزی شده از پالك4041 اصلي واقع دربخش1 محرز گردیده است.
10-رای شــماره 2305- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي حمید حســابي به 
شناسنامه شماره 1686 كدملي 1219898953 صادره گلپایگان فرزند ابراهیم در ششدانگ 
ساختمان به مساحت 210 مترمربع مجزی شــده از پالك 6 فرعي از 2433 اصلي واقع 

دربخش1 محرز گردیده است.
11-رای شــماره 2304- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي میثم ابراهیمي به 
شناسنامه شماره 799 كدملي 1219443311 صادره گلپایگان فرزند فضل اله در ششدانگ 
ساختمان به مساحت 165.75 مترمربع مجزی شده پالك شماره 1فرعي از 522 اصلي واقع 

دربخش 1 خریداری مع الواسطه از كمیل قاسمی محرز گردیده است.
12-رای شــماره2303- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي عیســي صالحي 
به شناسنامه شــماره 10614 كدملي 4170096304 صادره مركزي فرزند صفرعلي در 
ششدانگ ساختمان به مساحت 269.76 مترمربع مجزی شده از پالك 4202  اصلي واقع 

دربخش 1 محرز گردیده است.
 13- رای شماره2302- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي سیدمحمد ابطحي به 
شناسنامه شماره44 كدملي 1219609765 صادره گلپایگان فرزند سیدكاظم در ششدانگ 
ساختمان به مساحت 158.02مترمربع مجزی شده از پالك 2 فرعي از3871 اصلي واقع 

دربخش1محرز گردیده است.
14- رای شــماره2301- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي حسین عبیري به 
شناسنامه شــماره 15 كدملي 1219628093 صادره گلپایگان فرزند عباس در ششدانگ 
ساختمان به مساحت 196.95مترمربع مجزی شــده از پالك 2552 اصلي واقع دربخش 

1 محرز گردیده است.
15- رای شــماره 2300- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي علي اكبر اسدي به 
شناسنامه شــماره 25 كدملي 1219203491 صادره گلپایگان فرزند حیدر در ششدانگ 
ساختمان به مساحت 99.47 مترمربع مجزی شده از پالك شماره  1فرعي از 3844  اصلي 

واقع دربخش 1 محرز گردیده است.
16- رای شــماره2299- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم مژگان بهرامي به 
كدملي 5560315109 صادره تهران فرزند عباس در ششدانگ مغازه به مساحت 48.83 
مترمربع مجزی شــده از پالك شــماره 2410 فرعي از 5  اصلي واقع دربخش 4 محرز 

گردیده است.
17- رای شــماره2297- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي روح اله جمالي به 
شناســنامه شــماره 37 كدملي 1219765058 صادره گلپایگان فرزند باقر در ششدانگ 
ساختمان به مساحت 230.37 مترمربع مجزی شده از پالك 1 فرعي از 3627  اصلي واقع 

دربخش1 محرز گردیده است.
18- رای شماره 2296 و 2295- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم نسترن حسني 
به كدملي 1210134055 صادره گلپایگان فرزند اكبر در ســه دانگ مشاع و خانم سیده 
عصمت صالحي به شناسنامه شماره 4780 كدملي 4171575494 صادره الیگودرز فرزند 
سید حسین در سه دانگ مشاع از ششدانگ ساختمان به مساحت 209.78 مترمربع  مجزی 

شده از پالك 20 فرعي از 1755 اصلي واقع دربخش1 محرز گردیده است.
19- رای شــماره 2291- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي محمدمهدي تدین 
فرزند علي اكبر بشماره شناســنامه 565 صادره از گلپایگان فرزند علي اكبر در ششدانگ 
ساختمان به مساحت 191.43 مترمربع مجزی شــده از پالك 52 فرعي از 4 اصلي واقع 

دربخش2  محرز گردیده است.
20- رای شماره 2290 و 2292- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم سمیه شبان 
فرزند مهدي بشماره شناسنامه 337 صادره از گلپایگان درسه دانگ مشاع و آقای ابوالفضل 
پهلواني به شناسنامه شماره 5223 كدملي 0056672871 صادره تهران فرزند غالمحسین 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ انباری و پاركینگ به مساحت 74.63 مترمربع مجزی شده از 

پالك 47 اصلي واقع دربخش 1 محرز گردیده است.
21- رای شــماره 2288و2289- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي ابوالفضل 
پهلواني فرزند غالمحسین بشماره شناسنامه 5223 صادره از تهران درسه دانگ مشاع و 
خانم سمیه شبان به شناسنامه شماره 337 كدملي 1219427055 صادره گلپایگان فرزند 
مهدي در سه دانگ مشاع از ششدانگ ساختمان به مساحت 291.11 مترمربع مجزی شده 

از پالك 47 اصلي واقع در بخش 1 محرز گردیده است.
22- رای شماره2287- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي محمد زاهدي فرزند 
ابوالفضل بشماره شناســنامه 297 صادره ازگلپایگان در ششدانگ ساختمان به مساحت 
107.02 مترمربع مجزی شــده از پالك 1 فرعي از3712  اصلــي واقع دربخش1محرز 

گردیده است.
23- رای شــماره 2286- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي فضل اله ابراهیمي 
فرزند محمود بشماره شناسنامه 22 صادره از گلپایگان در ششدانگ ساختمان به مساحت 
214 مترمربع مجزی شده از پالك شــماره 311 فرعي از 9 اصلي واقع دربخش2 محرز 

گردیده است.
24- رای شــماره2285- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم سپیده غیاثي فرزند 
رضا بشماره شناسنامه 23005 صادره از تهران در ششدانگ ساختمان به مساحت 138.66 

مترمربع مجزی شده از پالك شماره 695 فرعي از 4 اصلي واقع دربخش2 محرز گردیده 
است.

25- رای شماره2280 و 228 و2282 و2283- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي 
سعید صادقي فرزند محمدصادق بشماره شناسنامه 21 صادره از گلپایگان در یك سوم دانگ 
مشاع و آقاي ابراهیم صادقي به شناسنامه شماره 16232 كدملي 1218691581 صادره 
گلپایگان فرزند محمدصادق در یك ســوم دانگ مشاع و خانم مریم صادقي به شناسنامه 
شماره 16930 كدملي 1218698608 صادره گلپایگان فرزند محمدصادق در یك ششم 
دانگ مشاع و خانم مرضیه صادقي به شناســنامه شماره 18594 كدملي 1218715278 
صادره گلپایگان فرزند محمدصادق در یك ششــم دانگ مشاع از ششدانگ ساختمان به 
مساحت 28.82 مترمربع مجزی شده از پالك 926 اصلي واقع دربخش 1 محرز گردیده 

است.
26- رای شماره2279- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي مدیریت آموزش و پرورش 
گلپایگان در ششدانگ ساختمان به مســاحت 3014.47 مترمربع مجزی شده از پالك 6 

فرعي از 74 اصلی و پالك  75 اصلي واقع دربخش 1 محرز گردیده است.
27- رای شــماره 2277- تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضي آقــاي علیرضا 
آقامحمدي فرزند محمدعلي بشــماره شناســنامه 72 صادره ازگلپایگان در ششــدانگ 
مغازه بــه مســاحت 24.84 مترمربع مجزی شــده از پــالك شــماره 1830فرعي از 
 6 اصلي واقع دربخــش4 خریــداری از مالك رســمی محمدعلــی آقامحمدی محرز 

گردیده است.
28- رای شــماره 2276- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي مهدي ساســاني 
فرزند علي اكبر بشماره شناســنامه 135صادره از ری در ششدانگ ساختمان به مساحت 
1008.74 مترمربع مجزی شــده از پالك شــماره 20فرعي از 16 اصلي واقع دربخش3 

محرز گردیده است.
29- رای شــماره2043- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقــاي مهدي قلمي به 
شناسنامه شماره 16274كدملي 1218692006 صادره گلپایگان فرزند یداله در ششدانگ 
ساختمان به مساحت 195.74مترمربع مجزی شده از پالك 1725فرعي از 1 اصلي واقع 

دربخش2 محرز گردیده است.
30- رای شماره2376و2377- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم شهربانو غفاري 
به شناسنامه شــماره 15 كدملي 1219308481 صادره گلپایگان فرزند رضا در سه دانگ 
مشاع و آقاي ابراهیم عسگري به شناسنامه شماره 15397 كدملي 1218683171 صادره 
گلپایگان فرزند ابوالقاسم در سه دانگ مشــاع از ششدانگ ساختمان به مساحت 126.91 
مترمربع مجزی شده از پالك2 شماره فرعي از 707 اصلي واقع دربخش 1 محرز گردیده 

است.
31- رای شــماره2400- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي محمدرضا مصدقي 
به شناسنامه شماره 9كدملي 1219322644 صادره گلپایگان فرزند حسین در ششدانگ 
ساختمان به مساحت 192.56 مترمربع  مجزی شده از پالك 387 فرعي از1 اصلي واقع 
دربخش2خریداري با مبایعه نامه عادي سهم االرث رسمی و قولنامه از مورث خود حسین 

مصدقی محرز گردیده است.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/11/01
تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/11/16

م الف: 1442865 محمد سلمانی رئیس ثبت اسناد و امالك گلپایگان     
مزایده اموال غیر منقول )اسناد ذمه(

پرونــده:  شــماره   140103902002000328 آگهــی:  شــماره   11 /6
 140004002003004707 آگهــی مزایده پرونده به شــماره بایگانــی: 140010429  
دو دانگ مشاع از ششــدانگ آپارتمان نوع ملک طلق با کاربری مسکونی به پالک ثبتی 
12874 فرعی از 14458 اصلی، مفروز و مجزا شــده از 674 فرعی از اصلی مذکور، قطعه 
1 در طبقه 0 و واقــع در بخش 05 ناحیه 00 اداره ثبت اســناد و امالک شــمال اصفهان 
اســتان اصفهان به مســاحت 117/01 متر مربع مالکیت رضا  جهانگرد  فرزند هوشنگ 
شماره شناسنامه 12180 تاریخ تولد: 1366/06/31 صادره از اصفهان دارای شماره ملی 
1292831472 با جز سهم 6 از کل سهم 6 بعنوان مالک شــش دانگ عرصه و اعیان با 
شماره مستند مالکیت 30579 تاریخ 1398/03/28 دفترخانه اسناد رسمی شماره 322 شهر 
خمینی شهر استان اصفهان، موضوع سند مالکیت اصلی بشماره چاپی 427151 سری د 
ســال 97 با شــماره دفتر الکترونیکی 139820302026010876 ثبت گردیده است. به 
آدرس اصفهان- خیابان رباط اول کوچه 20 متری بهار نبش مادی مجتمع مهستان طبقه 

همکف شمالی که بموجب پاســخ مکانیزه امالک به شماره 140085602026012632 
مورخ 1400/10/01 صادره از شعبه اول اداره اجرای اسناد رســمی اصفهان که در قبال 
طلب خانم هانیه نعیمی بابت مهریه مندرج در سند ازدواج: شــماره سند: 24558، تاریخ 
ســند: 1398/04/23، دفترخانه صادرکننده: دفترخانه ازدواج شماره 178 و طالق شماره 
56 شهر اصفهان استان اصفهان ) شــرح صداق: هدیه کالم اله مجید یک میلیون ریال و 
مهر السنه حضرت زهرا )س( دویست و شصت و دو ریال و بهای شال ترمه بیست میلیون 
ریال و مقدار بیست و پنج مثقال طالی ساخته شــده هجده عیار و هزینه سفر حج عمره 
هفتاد میلیون ریال و تعداد شصت و هشت عدد ســکه طالی تمام بهار آزادی کال بر ذمه 
زوج است عندالمطالبه بزوجه بپردازد( توقیف گردید و حدود، حقوق و مشخصات آن بدین 
شرح می باشــد: شــمااًل: بطول )12/00( دوازده متر، دیوار به دیوار است، به ملک مجاور 
شماره 656 فرعی از شماره 14458 اصلی ، شــرقًا: بطول )7/94( هفت متر و نود و چهار 
سانتیمتر، دیوار و پنجره است، به معبر مجاور، جنوبًا: در شش قسمت، که قسمت سوم آن 
شرقی اســت. بطول های: )2/04( دو متر و چهار ســانتیمتر،)5/91( پنج متر و نود و یک 
سانتیمتر،)6/31( شش متر و سی و یک سانتیمتر، )0/42( چهل و دو سانتیمتر، )1/70( یک 
متر و هفتاد سانتیمتر، )2/61( دو متر و شصت و یک سانتیمتر، اول دیواریست ، دوم درب و 
دیوار است، سوم دیوار و پنجره است، چهارم تا ششم دیواریست، اول به ورودی دوم و سوم 
به البی چهارم تا ششم به راه پله مشاعی، غرباً: بطول )12/88( دوازده متر و هشتاد و هشت 
سانتیمتر، دیوار به دیوار است، به ملک مجاور شماره 673 فرعی از شماره 14458 اصلی و 
انباری قطعه 10 به مســاحت 2/42 به حدود اربعه: شمااًل: بطول )1/27( یک متر و بیست 
و هفت سانتیمتر، درب و دیوار است به راهرو ، شــرقًا: بطول )1/91( یک متر و نود و یک 
سانتیمتر، دیواریست مشترک به انباری قطعه 9، جنوبًا: در دو قسمت، بطول های: )1/12( 
یک متر و دوازده سانتیمتر، )0/15( پانزده سانتیمتر، اول و دوم دیواریست، اول به محوطه 
پارکینگ دوم به ستون ، غرباً: در دو قسمت، بطول های: )0/14( چهارده سانتیمتر، )1/77( 
یک متر و هفتاد و هفت ســانتیمتر، اول و دوم دیواریســت، اول به ستون دوم به محوطه 
پارکینگ، پارکینگ قطعه 10 به مساحت 12/25 واقع  در طبقه -1 به حدود اربعه: شمااًل: 
بطول )2/45( دو متر و چهل و پنج سانتیمتر، خط فرضی به محوطه مشاعی است، شرقًا: 
بطول )5/00( پنج متر، خط فرضی به محوطه مشاعی است، جنوبًا: بطول )2/45( دو متر 
و چهل و پنج سانتیمتر، خط فرضی به محوطه مشاعی است، غربًا:بطول )5/00( پنج متر ، 
خط فرضی به محوطه مشاعی است، طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری: آپارتمان دو 
خوابه با آشپزخانه اپن و کابینت ام دی اف و یک سرویس بهداشتی یک حمام و نورگیری  
سالن از سمت شرق و نورگیری اطاق خواب از البی و سالن است، کف سالن سنگ مرمریت 
و دیوار آن کاغذ دیواری و دارای سقف کاذب کناف است. درب و پنجره ریلی با شیشه دو 
جداره و درب ورودی ضد سرقت و سیستم گرمایش پکیج و رادیاتور و سرمایش کولر آبی 
و دارای انشعاب آب مشترک و برق و گاز مجزا بوده و پارکینگ  و انباری در زیرزمین تعبیه 
گردیده است. اسکلت ســاختمان بتنی و مجتمع دوازده واحدی است. کف و بدنه دستگاه 
پله مشاعی سنگ و مجتمع دارای آسانسور می باشد. مزایده ملک موصوف از ساعت 9 الی 
12 روز دوشنبه مورخ 1401/11/17 در شعبه اول اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع 
در اصفهان- خیابان تاالر- نبش میدان هفت تیر - اداره اجرای اســناد رسمی اصفهان از 
طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ پایه مبلغ 7/040/000/000 ریال شروع و 
به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته می شود. الزم به ذکر است 
پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف 
در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری 
و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده 
مزایده اســت ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه 
های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد می گردد ضمنا این آگهی در یک نوبت در 
روزنامه زاینده رود مورخ 1401/11/01 چاپ اصفهان درج و منتشــر می گردد. توضیحًا 
جهت شرکت در جلسه مزایده ده درصد از مبلغ پایه مزایده را به حساب تمرکز وجوه سپرده 
اداره کل ثبت اسناد و امالک اصفهان ) ir090100004061013207670192( و شناسه 
واریز 998108561161070070570000000000  )بابت پرونده کالسه فوق واریز و به 
 همراه تقاضای کتبی و ارائه کارت شناسایی معتبر الزامی است. برنده مزایده  مکلف است 
ما به التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع 
نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند، 
مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد. م الف: 1443178 

اکرم محمود صالحی رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان



پاسخ نهایی »ناواس« به پیشنهاد وسوسه انگیز النصر
سنگربان کاستاریکایی پاری سن ژرمن با وجود پیشنهاد وسوسه انگیز النصر حاضر نیست راهی 
این تیم شود تا هم بازی کریستیانو رونالدو شــود.به نقل از مونت کارلو، النصر عربستان با توجه به 

مصدومیت شدید اوسپینا به دنبال یک دروازه بان بزرگ در فصل نقل و انتقاالت زمستانی است.
این باشگاه با کیلور ناواس، ســنگربان باتجربه و سرشناس پاری ســن ژرمن وارد مذاکره شد و 
پیشنهاد وسوســه انگیزی به او داد تا راهی لیگ عربستان شــود و بار دیگر با کریستیانو رونالدو 
هم بازی شود. طبق اعالم شبکه مونت کارلو فرانسه، ناواس قصد ندارد راهی النصر شود و به پیشنهاد 
این تیم عربستانی پاسخ منفی داده اســت.مونت کارلو اعالم کرد که ناواس فعال قصد ترک پاری 
ســن ژرمن را ندارد بلکه او می خواهد تا پایان قراردادش در تیم پاریسی باقی بماند و بعد از آن به 
صورت مجانی راهی یک تیم بزرگ اروپایی شود.بهترین دوران فوتبالی ناواس در رئال مادرید بود 
که توانست سه قهرمانی را با این تیم در لیگ قهرمانان اروپا به دست آورد. این دروازه بان ۳۶ ساله 
از ســال ۲۰۱۹ در پاری ســن ژرمن بازی می کند. او در دو فصل اخیر نیمکت نشین دوناروما شده 
است. ناواس که در فصل جاری تنها یک بار در ترکیب اصلی پاری سن ژرمن به میدان رفته تا ژوئن 

۲۰۲۳ با این تیم قرارداد دارد.
 

»سیمون کیائر« عذرخواهی کرد
کیائر می گوید همه بازیکنان میالن باید مسئولیت پذیر باشند.سیمون کیائر، مدافع دانمارکی میالن 
گفت این تیم دوباره باید سبک بازی همیشــگی و هویت خود را نشان دهد. پس از شکست ۰-۳ 
میالن مقابل اینتر در سوپرکاپ ایتالیا، ســیمون کیائر به میالن تی وی گفت:شروع بدی داشتیم، 
سپس کار سخت شد. اینتر در به نمایش گذاشتن سبک بازی خود خوب عمل می کند؛ اما عملکردی 
که شایسته هواداران مان است را ارائه ندادیم. فقط می توانیم از آنها عذرخواهی کنیم. باید به تجزیه 
و تحلیل این مسابقه بپردازیم و برای بازگشت به مسیر، از نو شروع کنیم. با وجود دردناک بودن این 
شکست، زمان افسوس خوردن نیست. چندین بازیکن جوان در ترکیب؟ زمان بهانه گیری در مورد 
بی تجربه بودن آنها به پایان رسیده است. همه ما باید رشد کنیم و مسئولیت پذیر باشیم. امروز با 
هویت خود بازی نکردیم و باید بررسی کنیم چرا این اتفاق افتاده است. شب سختی به ویژه از نظر 

روحی روانی بود؛ اما نیاز داریم هویت خود را پیدا کرده و در تمام جنبه های بازی پیشرفت کنیم.
 

رکورد جالب »دی مارکو« پس از 55 سال!
پس از 55 ســال، یک میالنی برای اینتر در دربــی دالمادونینا گلزنی کرد.دیــدار میالن و اینتر در 
سوپرکاپ ایتالیا ۲۰۲۲ با برتری ۳-۰ نراتزوری به پایان رســید. فدریکو دی مارکو گل اول اینتر در 
این بازی را به ثمر رســاند.به نقل از IFTV؛ دی مارکو در این بازی، یک رکورد ویژه به نام خود ثبت 
کرد. او طی 55 سال اخیر، اولین بازیکن متولد شهر میالن است که برای اینتر در دربی دالمادونینا 
گل می زند. تا قبل از دی مارکو، آخرین بازیکن متولد شــهر میالن که با پیراهن نراتزوری در دربی 
گلزنی کرده بود، مارکو آچیلی نام داشت. او در جریان شکست 4-۲ اینتر مقابل میالن در کوپا ایتالیا 

۶8/۱۹۶7 گلزنی کرده بود.
 

اعالم تصمیمات VAR با بلندگو!
ابتکار جدیدی درباره سیستم کمک داور ویدئویی )VAR( در جام جهانی باشگاه ها آزمایش خواهد 
 VAR تصمیم گرفته تا ابتکار جدید خود را درباره سیستم )IFAB( شد.هیئت جهانی قوانین فوتبال
 VAR در جام جهانی باشگاه ها ۲۰۲۳ آزمایش کند.برگزارکنندگان مسابقات ویژگی جدیدی برای
اعالم کرده اند که در آن داوران تصمیمات VAR خود را از بلندگوهای اســتادیوم توضیح می دهند.

جام جهانی باشگاه ها قرار است از یک تا ۱۱ فوریه )۱۲ تا ۲۲ بهمن( در مراکش برگزار شود.

خبر  روز

باج خواهی 5 میلیارد 
تومانی فدراسیون از 
VAR سازنده ایرانی

طرفداری: داستان VAR که می توانست با راه 
اندازی فراخوان به بهترین شکل ممکن جمع و 
جور شود، با برخی دخالت ها به سمت و سوی 
خطرناکی رفته است!برگزاری فراخوان عاقالنه 
ترین راه برای انتخاب شرکت سازنده و تامین 
کننده سیستم کمک داور ویدئویی در لیگ برتر 
فوتبال ایران بود؛ اما برخی افراد عامدانه، بازی 
VAR را به سمت و سوی دیگری بردند.به نظر 
می رسد قبل از آن که رسوایی شرکت سیمپلی 
الیو هنگ کنــگ )که ماهیت اســراییلی تنها 
دردسرش نبود و ست تاپ باکس را بدون گل 
الین و آفســاید الین به اسم VAR و به قیمت 
گزاف به فدراســیون ناآگاه وقــت، قالب می 
کرد( به شــکل دیگری تکرار شود، مهدی تاج 
و اعضای هیئت رییسه فدراسیون فوتبال باید 
جلوی این رسوایی احتمالی را بگیرند. با توجه 
به ضعف های آشکار دبیرکل فعلی فدراسیون 
فوتبال که پیش از این در مناصبی نظیر رییس 
کمیته اقتصادی )هیچ کس نفهمید یک داور 
بازنشســته چه ربطی به اقتصاد دارد؟( عضو 
هیئت رییســه و رییس کمیته داوران عملکرد 
قابل دفاعی نداشــت، بهتر اســت مهدی تاج 
خودش وارد گود شود و جلوی پیشروی در این 
مسیر اشتباه را از زیر دستانش بگیرد.فدراسیون 
فوتبال برای اجرایی کردن پیاده سازی سیستم 
کمک داور ویدئویی به چیزی فراتر از شعارهای 
دهان پرکن نیاز دارد. پیش نیــاز اولیه، همان 
برگزاری فراخــوان برای دعوت بــه همکاری 
تمامی شــرکت های داخلــی و خارجی واجد 
شرایط بود که به شکل مشکوکی جای خود را به 
انتخاب توصیه ای و سفارشی یک شرکت داد 
تا فدراسیون که می توانست با فراخوان دست 
خود را برای خرید با قیمت مناسب باز بگذارد 
حاال ناچار باشد با گران ترین قیمت VAR را به 
ایران بیاورد. متاسفانه یک عده هم این وسط 
به دلیل منافع شــخصی خود، فدراسیون را به 
سمت و سویی بردند که به جای خرید ارزان و 
حمایت از نخبه های داخلی، دنبال خرید گران 

ترین سیستم موجود در جهان باشد. 

فوتبال جهان

وز  عکس ر

ورود جیمی جامپ به 
زمین و سلفی گرفتن 

با »کاسمیرو«
 در دیداری معوقه از هفته هفتم لیگ 
برتر انگلیس ۲۳-۲۰۲۲، کریستال 
پاالس و منچستریونایتد به تساوی 
۱-۱ رســیدند. از حواشی جالب این 
بــازی، ورود یک جیمــی جامپ به 
زمین و سلفی گرفتن او با کاسمیرو 

بود.

شــاید خیلی ها بگویند فوتبال ایران بهترین فوتبال 
و بازیکنان را در آســیا دارد؛ امــا واقعیت ها می گوید 
اینطور نیست و در ســال ۲۰۲۲ به جز مهدی طارمی، 
کدام بازیکن درخشید؟سال ۲۰۲۲ میالدی به پایان 
رسید و ســایت ها و ســازمان های معتبر فوتبالی از 
فدراسیون جهانی فوتبال )فیفا( و کنفدراسیون ها که 
برترین های هر قاره را معرفی می کنند گرفته تا رسانه ها 
و نشریه های معتبر ورزشــی در حال اعالم اسامی و 
فهرست برترین ها هستند.به سراغ آسیا که می آییم، 
اسامی برترین بازیکنان قاره چندان گسترده نیست 
و می توان فهرستی از ۲۰، ۳۰ بازیکن برتر را تهیه کرد؛ 
اما در همین فهرســت کوتاه، بازیکنان ایرانی زیادی 
نیستند که در سال ۲۰۲۲ چندان درخشیده باشند.به 
تازگی فدراسیون جهانی تاریخ و آمار )که البته نهادی 
رسمی نیست( ترکیب بهترین های فوتبال آسیا در این 
سال را اعالم کرد که مطابق انتظارها مهدی طارمی در 
این فهرست حضور داشت. سال ۲۰۲۲ برای طارمی در 
عرصه ملی و باشگاهی سراسر موفقیت بود. حتی در 
جام جهانی هم که ایران بســیار پرنوسان بود و نتایج 
خوب و بدش با هم تلفیق شدند، طارمی با دو گل و یک 
پاس و ثبت بیشترین دوندگی از بهترین بازیکنان این 
مسابقات بود.از مهدی طارمی که عبور کنیم، با گروهی 
از بازیکنان لژیونر شاغل در لیگ های سطح دوم و سوم 
مواجه هستیم و معدود بازیکنان شاغل در انگلیس، 

آلمان و هلند هم درخشش خیره کننده ای نداشتند.
فهرست لژیونرهای فوتبال ایران در اروپا شامل سامان 

قدوس، علیرضا جهانبخش، صادق محرمی، سردار 
آزمون، امیر عابدزاده، کریم انصاری فرد، علی قلی زاده، 
امیرحسین حسین زاده، مجید حسینی، علی کریمی، 
احســان حاج صفی، میالد محمدی، علــی علیپور و 
تعدادی بازیکن دیگر که در کشــورهای عربی بازی 
می کنند، نسبت به سال های گذشــته خود هم افت 
کرده اند.افت فوتبالیســت های درجه اول ایرانی در 
سال ۲۰۲۲ قبل از جام جهانی هم مشهود بود و همین 
مســئله یکی از نگرانی های کارشناســان قبل از این 
مسابقات محسوب می شد که در قطر هم تا حدودی 
به چشم آمد کسی جز مهدی طارمی درخشش کاملی 
نداشت و نهایتا برخی بازیکنان چشمه هایی از پتانسیل 
خود را به نمایش گذاشــتند.با این عملکرد نه چندان 
خوب لژیونرهای ایران در اروپا که گل فوتبالیست ها 
وطنی محسوب می شوند، غیبت نمایندگان ایران در 
فهرست برترین های آسیا دور از انتظار نبود. وقتی به 
فهرست برترین های قاره نگاه می کنیم، چه کسی را 
می توانیم در این فهرست جای دهیم؟آیا دروازه بان 
موفقی در اروپا داشتیم که بگوییم فهرست برترین ها 
ایراد دارد؟ مطمئنا پاسخ منفی است چرا که بیرانوند و 
نیازمند اروپا را ترک کردند و عابدزاده هم در لیگ دسته 
دوم اسپانیا چندان چشــم گیر ظاهر نشده است.در 
خط دفاعی هم اوضاع به همین منوال است. مجید 
حسینی، صادق محرمی و میالد محمدی در لیگ های 
درجه سه و نهایتا درجه دو عملکرد باثباتی داشتند اما 
نه در حدی که بتوان گفت آینده روشــنی پیش روی 

آن هاست.در خط هافبک اوضاع به مراتب بدتر است. 
ســعید عزت اللهی در لیگ دو دانمارک بازی می کند 
که به جــرأت می تــوان گفت که حتی لیگ دســته 
یک این کشــور هم در بین ۱۰ لیگ برتر اروپا نیست! 
ســامان قدوس با وجود حضور در تیم برنتفورد که از 
خوب های لیگ برتر انگلیس اســت، چندان به بازی 
گرفته نمی شود. علی قلی زاده با افت روبه رو شده و در 
شارلوا یکی در میان بازی می کند. جهانبخش در سال 
۲۰۲۲ ســهم خیلی کمی در موفقیت فاینورد داشت و 
انتقادها از او بسیار زیاد بود.در خط حمله به جز مهدی 
طارمی که کارنامه اش گویای همه چیز اســت، بقیه 
بازیکنان چنگی به دل نمی زنند و ســردار آزمون هم 
با همه امیدواری ها امســال درگیر مصدومیت بود و 
شاید در ۲۰۲۳ بتواند کارایی خود را برای لورکوزن نشان 
دهد.شاید خیلی ها بگویند فوتبال ایران قدرتمندترین 
تیم قاره آسیاست و بازیکنان ایرانی بهترین هستند؛ 
اما نباید خودمان را به خواب بزنیم و چشم ها را روی 
حقیقت ببندیم که فوتبال ایران در دوره افت قرار دارد 
و با این فرمان، نمی توان تیم ملی خوبی را آماده جام 

ملت های آسیا کرد.

خودمان را به خواب نزنیم؛ ما جا ماندیم!

شنبه 1 بهمن 1401 / 28 جمادی الثانی 1444 / 21 ژانویه 2023 / شماره 3729
»یحیی« لیست خروج خود را اعالم کرد؛

بهت و بغض در تمرین پرسپولیس
سرمربی پرسپولیس پیش از تمرین روز چهارشنبه با خبری شوکه کننده باعث شد تا فضای تمرینی برای 
بازیکنان به شکل ناراحت کننده ای پیش برود.به گزارش »ورزش سه«، در شرایطی که از چندی پیش و 
با شروع نقل و انتقاالت زمستانی بحث زیادی درباره لیست پرسپولیس شکل گرفته بود، اکنون لیست 
مازاد سرخپوشان با اعالم یحیی گل محمدی شکل رسمی به خود گرفت.در فاصله 48 ساعت مانده به 
دیدار پرسپولیس مقابل ذوب آهن، در شرایطی که بازیکنان خود را آماده تمرین تاکتیکی پیش از این 
جدال می کردند، صحبت های ابتدایی یحیی گل محمدی اختصاص به لیست خروج این تیم در نقل 
و انتقاالت زمستانی داشت.گل محمدی با اشاره به تالشی که سیامک نعمتی و حامد پاکدل در دوران 
حضورشان در این تیم داشتند، اعالم کرد که ادامه  فصل، آنها با این تیم همکاری نخواهند داشت.اعالم 
لیست خروجی پرسپولیس از ســوی یحیی گل محمدی در روزی که به نظر می رسید پیش از تمرین 
نیز به این دو بازیکن خبر داده شده بود و آنها به واســطه این موضوع در تمرین حضور نداشتند، شوک 
بزرگی به دیگر بازیکنان وارد کرد و آنها با حالتی مغموم بابت جدایی دو هم تیمی خود کار را استارت زدند.

 

مورایس: من هم مثل مورینیو احساسی هستم!
مورایس، سرمربی سپاهان در واکنش به این سوال که مورینیو پس از اینکه سه سال در اینترمیالن 
حضور داشت، قبل از خداحافظی به خاطر اینکه گریه نکند به رختکن نرفت، آیا شما هم هنگام ترک 
سپاهان این حس را خواهید داشــت یا خیر، گفت: همه ما آدم های متفاوتی هستیم. من کار کردن 
با مردم را دوست دارم و ارتباطی که االن دارم، آنقدر قوی اســت که مطمئنا در طول سه سال قوی تر 
می شود و به چیزهایی که می خواهیم می رسیم. جدایی هیچ وقت ساده نیست از لحاظ احساسی. 
وقتی خاطرات زیادی داشته باشید جدایی ساده نیست. مورینیو شخصی احساسی است و من هم 

به او رفته ام و احساسی هستم. گریه کردن یا نکردن را نمی دانم و باید ببینم چه می شود.
 

استقالل - علی کریمی، مالقاتی که تکذیب شد!
در حالی که در روزهای گذشته خبر مالقات علی فتح ا... زاده با علی کریمی در ترکیه منتشر شده بود؛ 
اما هافبک کایسری اسپور از این مسئله ابراز بی اطالعی کرد.سفر مدیرعامل استقالل که چندی پیش 
برای دریافت مطالبات آبی ها بابت انتقال اللهیار صیادمنش از فنرباغچه به ترکیه با شایعات شیرینی 
برای هواداران استقالل همراه بود.شایعاتی مبنی بر مالقات علی فتح ا... زاده و علی کریمی، هافبک 
سابق آبی ها در این کشور برای پیوستن مجدد این بازیکن به استقالل مطرح شده بود؛ اما علی کریمی 
در گفت وگویی کوتاه با خبرنگار ورزش سه، این مالقات را تکذیب کرد و اعالم کرد هیچ صحبتی از طرف 

مدیران استقالل برای جذب او وجود نداشته و هیچ کس در این رابطه به او پیشنهادی نداده است.
 

واکنش »سعید عزت اللهی« به پیشنهاد استقالل
ســعید عزت اللهی که این روزها در وایله دانمارک عضویت دارد، دوباره و مثــل تمام نقل و انتقاالت 
چند ســال اخیر مورد توجه تیم های ایرانی قرار گرفته است. البته در حد شــایعه و گمانه زنی.به نقل 
از ایران ورزشی، این روزها اخباری درباره عالقه اســتقالل به جذب او شنیده می شود. خبری که در 
نقل و انتقاالت تابستانی نیز منتشر شد؛ اما به سرانجام نرسید. عزت اللهی که تمرینات خود را بعد از 
استراحتی کوتاه با وایله آغاز کرده، در پاسخ به این شایعه می گوید: »من در جریان پیشنهاد استقالل 
نیستم و نمی دانم این خبر از کجا آمده. هر تیمی مرا می خواهد باید با وایله صحبت کند. چون من تا 
دسامبر ۲۰۲۳ با این تیم قرارداد دارم.«عزت اللهی در سرمای دانمارک و فارغ از تمام شایعه ها خود را 
آماده شروعی دوباره با پیراهن این تیم می کند. شروعی که احتماال با کسب عنوان قهرمانی لیگ یک 

دانمارک در پایان فصل همراه خواهد شد.

کافه ورزش

جدایی جنجالی شکیرا و جرارد پیکه پس از گذشت چند 
ماه هنوز تیتر اصلی بسیاری از رسانه هاست.شاید کمتر 
کسی تصور می کرد که زوج جذاب شکیرا و پیکه پس از چندین سال زندگی 
مشترک تصمیم به جدایی بگیرند.این جدایی توافقی و بدون سروصدا هم 
نبود و این دو نفر به پرهیاهوترین شکل ممکن از یکدیگر جدا شدند و تبعات 
این اتفاق هنوز هم ادامه دارد و هر دو طرف خط و نشان هایی برای یکدیگر 
می  کشند.این خواننده کلمبیایی آهنگی را منتشر کرد که درباره رابطه اش با 
پیکه بود و سعی کرد در این آهنگ به این بازیکن طعنه بزند. او مدعی شده 
بود که این ستاره سابق بارســا در واقع با خیانت به او ساعت رولکس را با 
کاسیو و ماشین فراری را با تویینگو عوض کرده اســت. این آهنگ رکورد 
بازدید از آهنگ های التین در ۲4 ساعت در یوتیوب را با ۶4.5 میلیون بازدید 
شکست.اما سوال اینجاست که رابطه گرم و جذاب پیکه و شکیرا دقیقا از 

کجا شروع شد و چطور به این نقطه رسید؟

   2011- آغاز رابطه شکیرا و پیکه
این دو نفر اولیــن بار یکدیگر را در صحنه ضبط ویدئوی شــکیرا برای جام 
جهانی ۲۰۱۰ دیده بودند و یک ســال بعد با هم نامزد کردند. این دو نفر در 
اسپانیا زندگی می کردند و دو پســر به نام های میالن متولد ۲۰۱۳ و ساشا 

متولد ۲۰۱5 داشتند.

    فوریه 2020 – حضور شکیرا در کنار جنیفر لوپز در سوپر باول
شکیرا در یکی از بزرگ ترین اتفاقات زندگی حرفه ای خودش در کنار جنیفر 
لوپز به ورزشگاه هارد راک در میامی رفت تا بین دو نیمه دیدار مهم سوپر باول 
اجرا داشته باشد. هرچند، پیکه به دلیل بازی بارسلونا با لوانته در همان شب 
در این ورزشگاه حضور نداشت؛ اما گفته بود که منتظر اجرایی خارق العاده 
از همسرش اســت. با توجه به این که ویروس کرونا یک ماه بعد جهان را 

دربرگرفت، این همچنان آخرین اجرای زنده مهم شکیرا بود.

    ژوئن 2022 – اولین اشاره شکیرا به جدایی به صورت علنی
شکیرا در گفت وگو با اله توضیح داد که در حال کار روی انتشار آلبوم جدیدی 
اســت و این کار را در حالی پیش برده که یکی از تاریک ترین و دشوارترین 
روزها و ساعات عمرش را پشت سر گذاشته است.او در پاسخ به سوالی درباره 
جدایی از پیکه گفت:»من ترجیح می دهم ساکت بمانم و این روند را طی کنم. 
صحبت در این باره دشوار است، خصوصا چون من هنوز درگیر آن هستم، در 
مرکز توجه قرار دارم و جدایی ما یک جدایی معمولی نیست. بنابراین این 
اتفاق نه فقط برای من، بلکه برای فرزندانم هم دشوار است. این شرایط واقعا 
سخت است.بسیاری از خبرنگاران پاپاراتزی جلوی در خانه من چادر زده اند 
و ۲4 ساعت و هفت روز هفته آنجا هستند. هیچ جایی نیست که بتوانم با 
فرزندانم پنهان شوم، جز خانه خودم. ما نمی توانیم مثل یک خانواده عادی 
در پارک قدم بزنیم یا بستنی بخوریم. این بسیار دشوار است. من سعی دارم 
شرایط را برای آنها بهبود ببخشم. می خواهم از آنها محافظت کنم چون این 
ماموریت اولم در زندگی است. اما آنها چیزهایی در مدرسه از دوستان شان 

می شنوند یا خبرهایی را می بینند و این روی آنها اثر می گذارد.«

   نوامبر 2022 – خداحافظی پیکه از فوتبال
پیکه پس از قهرمانی در جام جهانی و یورو ۲۰۱۲ با اسپانیا و همچنین فتح 
لیگ قهرمانان با منچستریونایتد و بارسلونا تصمیم گرفت در نوامبر ۲۰۲۲ از 
دنیای فوتبال خداحافظی کند.او در گفت وگو با هواداران حاضر در ورزشگاه 
در دیدار برابر آلمریا گفت:»من اینجا به دنیا آمــدم و اینجا از دنیا خواهم 
رفت. وقتی بزرگ تر شــوید، متوجه می شوید که گاهی دوست داشتن به 
این معناست که اجازه بدهی برود. من اطمینان دارم که بار دیگر در آینده 
اینجا خواهم بود. عاشق بارسا هستم و به همین دلیل لحظه درست را برای 
رفتن انتخاب کردم. این یک خداحافظی نیست.«بسیاری معتقد هستند 
که اظهارات پیکه در مراسم خداحافظی اش طعنه به ارتباطش با شکیرا بود.

    9 ژانویه 2023 – تبلیغ برای آهنگ جنجالی شکیرا
اولین گمانه زنی درباره این که شکیرا قصد انجام کاری را دارد ، زمانی مطرح 
شد که هواپیماهای تبلیغاتی بر فرار میامی و ماردل پالتا در آرژانتین به پرواز 
درآمدند و تاریخ ۱۱ ژانویه برای انتشار آهنگ این خواننده را با عبارت »گرگ 

ماده ای مثل من برای مردهایی مثل تو نیست« را به نمایش درآوردند.

   11 ژانویه 2023 – انتشار آهنگ شکیرا و شکستن رکورد یوتیوب
شکیرا آهنگی جنجالی را منتشر کرد که در آن به تندی از پیکه انتقاد کرده بود. او 

در بخشی از این آهنگ خطاب به پیکه گفت:»خیلی حرف درباره قهرمان بودن 
تو مطرح شده بود اما وقتی به تو نیاز داشتم، بدترین نسخه ات را به نمایش 
گذاشتی«. او همچنین در بخش دیگری از این آهنگ خوانده بود:»من خیلی 
از تو سرتر بودم، به همین دلیل با یک نفر در سطح خودت هستی.«این آهنگ 
بالفاصله توجه بسیاری را به خود جلب کرد و رکورد ۶۳.5 میلیون بازدید در ۲4 
ساعت در یوتیوب را به نام خودش ثبت کرد تا به پربازدیدترین ویدیوی التین 

تماشا شده در تاریخ این شبکه اجتماعی تبدیل شده باشد.

   14 ژانویه 2023 – پاسخ پیکه

پیکه پس از بازنشستگی تصمیم گرفته بود تمام وقتش را برای کینگز لیگ 
سپری کند، تورنمنتی با حضور هفت تیم که پیش از این بارها درباره آن صحبت 
کرده بود.پیکه در مصاحبه زنده  اینترنتی در روز ۱4 ژانویه تصمیم گرفت اعالم 
کند که شرکت کاسیو ساعت هایی را به آنها اهدا کرده است تا به نوعی به آهگن 
شکیرا واکنش نشان داده باشــد.او همچنین کمی بعد در حالی که سوار بر 
ماشــین تویینگو بود به محل کارش رفت تا بار دیگر به بخشی دیگر از آهنگ 
همسر سابقش اشاره کرده باشد.اما به نظر نمی رسد که این پایان ماجرا باشد. 
جنجال این دو نفر همچنان ادامه خواهد داشت و قرار است به زودی آلبوم 
جدید شکیرا هم منتشر شود که مطمئنا پر از آهنگ هایی است که هدف  شان 

گرفتن انتقام خیانتی است که این بازیکن سابق بارسا به او کرده است.

 پیکه و شکیرا، همه چیز از جنجالی ترین جدایی قرن؛

پایان عاشقانه زوج مشهور با یک شیشه مربا!
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      پایان کابوس برای بافت تاریخی شرق میدان نقش جهان اصفهان؛

گذر از گذار بالتکلیفی

بعد از ۱۲ ســال بالتکلیفی برای یگانه تریــن بافت  تاریخی 
در شــرق و حریم میدان نقــش جهان اصفهــان ؛ عاقبت 
ساماندهی ها آغاز شده و قرار اســت نشــانه های این بافت تاریخی در قالب 
فضای شــهری تا نوروز ۱۴۰۲ رخ دهد، اتفاقی که می تواند پایانی برای کابوس 

آشفته بافت حریم میدان نقش جهان باشد.
نتیجه آن همه تکاپو از سال ۸۰ به این ســو برای عبور گذر» آقا نجفی« از بافت 
تاریخی شرق میدان نقش جهان تخریب ۱۲ خانه تاریخی، بریدن یکی از دست 
نخورده ترین بافت های تاریخی شهر و ایجاد نارضایتی برای ساکنان این بافت 
شد. حاال بعد از آن همه سال و بالتکلیفی و تخریب انگار آن کابوس با همه حال 
خرابی که برای بافت تاریخی و یگانه شــهر در جوار میدان جهانی نقش جهان 

ایجاد کرد، رو به پایان است.
دو سال و ســه ماه پیش ، مهرماه ۱۳۹۹ شورای عالی شهرســازی و معماری 
ایران تکلیف را برای شــهرداری اصفهان روشــن کرد، اینکه با مخدوش شدن 
یکپارچگی و انســجام بافت فرهنگی تاریخی شــهر اصفهان، بی توجهی به اثر 
جهانی میدان نقش جهان، عدم لزوم ایجاد پیــاده راه با توجه به فاصله اندک 
با پیاده راه پیرامون میدان، اثرات تخریب بناها و رهاســازی فضاهای به وجود 
آمده بر کیفیت خدمات و زندگی ساکنان و نارضایتی های آنها، مخالف هرگونه 
تخریب و تملــک بنا برای احداث یا امتداد گذر آقا نجفی اســت و شــهرداری 
فرصت دارد ظرف مدت یک ماه، طرح ســاماندهی با تاکید بر ایجاد و احیای 
فضاهای شهری پشتیبان محله و میدان نقش جهان و توجه به احیای بناها و 
فضاهای ارزشمند فرهنگی را پس از تصویب در کمیسیون ماده ۵ به دبیرخانه 

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ارائه کند.
در این مصوبه صریح و روشن شورای عالی معماری و شهرسازی ایران، بر حفظ 
پالک های باقی مانده در بدنه خیابان حافظ، ساباط و پالک های مجاور تاکید 
کرده بود. این یعنی اینکه نباید در بدنه حافظ در انتهای گذری که می خواست، 
آن را بازگشایی کند، تخریبی اتفاق بیفتد. با این وجود اما به گفته فعاالن میراث 

فرهنگی، آنچه شــهرداری اصفهان در قالب طرح ساماندهی ارائه می داد، بدنه 
حافظ تخریب و باز می شــد؛ اتفاقی که یکی از دالیل آن پش بینی و ســاخت 
پارکینگ حوزه علمیه و یک مجموعه تجاری در گــذر آقانجفی بود که پیش تر 

مجوزهایش را شهرداری داد.
به هر روی به رغم تایید رویکرد مرمت شــهری در کمیتــه تخصصی معماری، 
طراحی شهری و بافت های واجد ارزش )کمیته فنی ۳( وزارت راه و شهرسازی، 
همچنان در طرح های شــهرداری پیشــین اصفهان بر بازگشــایی بدنه حافظ 
اصرار می شد؛ اما عاقبت کمیسون ماده ۵ طرح شهرداری فعلی با رویکرد کف 
سازی و بدنه ســازی و البته با یک محل اختالف در تعریف یک ساباط و ایجاد 
دسترسی در بدنه حافظ تصویب کرد. کمیســیون ماده ۵ تخریب بدنه حافظ و 
اجازه دسترســی ماشــین به بافت را نداده و این مصوبه برای اجرا به سازمان 

نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان ابالغ شد.

    یا باید از همان روز اول این اجازه را نمی دادند یا حاال که اتفاق افتاده باید 
بافت را احیا کنیم

در همین پیوند معاون امور هماهنگی عمرانی استانداری اصفهان به ایرنا گفت: 
طرح سازمان نوسازی و بهسازی شــهرداری اصفهان به کمیسون ماده ۵ آمد، 
اما این طرح یک اختالف با مصوبه شــورای عالی شهرسازی و معماری ایران 
داشت و آن درخواست ایجاد یک ساباط بود که به خیابان حافظ دسترسی می 
داد، این تقاضا برای ســرمایه گذارانی بود که در آنجا ساخت و ساز کرده بودند، 

اما این اجازه داده نشد.
مهران زینلیان افزود: بنابراین برای دسترسی ماشین رو مجوز ندادیم ولی برای 
ســاماندهی داخلی با کف سازی و بدنه ســازی و تاکید بر حفظ بافت تاریخی 

مجوز داده شد.
معاون عمرانی استانداری اصفهان که پیش تر در جلسه معارفه مدیرکل میراث 
فرهنگی اصفهان گفته بود »میراث فرهنگی اصفهان راه جدیدی برای تعامل با 
دیگر دستگاه ها پیش بگیرد و نمی شود یک بافت تاریخی را قفل کرد« در پاسخ 
به انتقاد خبرنگار میراث فرهنگی ایرنا از موضع گیری وی نسبت به آنچه به گفته 
کارشناسان شهرسازی و مرمت شهری، دخالت کالبدی سنگین در بافت تاریخی 
شرقی میدان نقش جهان خوانده می شود، گفت: تعدی به بافت تاریخی طی 
چند ســال پیش اتفاق افتاده بود، وســط کار آنهایی که باید هشیار می شدند، 
هشیار شده بودند و از آن به بعد کار قفل شده بود؛ در زمانی میراث فرهنگی وقت 
مجوز ورود به این محوطه را داده و حاال گفته می شود اینجا میراثی است و حق 
نداشتید به آن ورود کنید، من با این موضوع مشکل دارم؛ یا باید از همان روز اول 

این اجازه را نمی دادند یا حاال که اتفاق افتاده باید بافت را احیا کنیم.

وی در ادامه افزود: نتیجه این شــده که بافتی تخریب و به تلی از خاک تبدیل 
شده و مناظر زشــت ایجاد کرده است؛ منطقه جرم خیز شــده و در بافت های 
تاریخی راه هایی باز شده که معتادان در گوشه گوشه های آن مشکالتی ایجاد 
کرده اند و مردم هم بســیار ناراحت هستند. در آن جلســه، منظور من، تعامل 

برای تمام شدن این مرحله برای بافتی است که به این شرایط دچار شده بود.
زینلیان گفت: چه معنی دارد که خرابه ای را به همین شکل چند سال نگه داریم 
و مردم ساکن آن منطقه را عذاب بدهیم. ما با اینجای کار مشکل داشتیم. این 
موضوع حاال در اســتانداری اصفهان تعیین تکلیف شــده و قرار است با تاکید 

برحفظ بافت تاریخی، این منطقه ساماندهی شود.

    نشانه ها و عناصر بافت تاریخی شرق میدان نقش جهان در قالب فضای 
شهری بازنمایی می شوند

مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی شــهرداری اصفهان با اعالم این خبر که 
کف سازی و بدنه سازی بافت شرق میدان نقش جهان از اواخر تابستان شروع 
شده و در نوروز ۱۴۰۱ به اتمام می رسد، به خبرنگار ایرنا گفت: بافت شرق میدان 
به صورت مجموعه ای از فضاهای شهری که نشــان ها و نمادهایی از خانه های 
بافت تاریخی این منطقه بوده است، احیا می شود تا شهروندان به عنوان محل 

مکث از آن استفاده کنند.
»شناسنامه ها و روایت های تاریخی محله »پشت گنبد« در این منطقه نصب 
می شود تا هویت تاریخی محله را نشــان بدهد.«، محمد علی ایزدخواستی، با 
بیان این گفته، افزود: مصوبه کمیسون ماده ۵ اواخر تابستان به شهرداری ابالغ 
شده که بالفاصله یک هفته بعد عملیات عمرانی شروع شد. حدود سه ماه است 

عملیات عمرانی شروع شده و تا نوروز به اتمام می رسد.
وی در رابطه با جزییات طرح ســازمان متبوعش در ســاماندهی بافت شرقی 
میدان نقش جهان گفت: این طرح یک نوع مرمت شــهری است؛ البته نظرات 
مختلفی راجع به مرمت شــهری وجود دارد اما اســاس این طرح که توســط 
سازمان نوسازی و بهسازی طراحی شــده بر اساس نشانه ها و عناصر ابنیه ای 
که در این مکان وجود داشته، قرار داده شده و اینکه این نشانه ها و عناصر باید 

در قالب فضای شهری بازنمایی شوند.

   با کلیات طرح موافقم
اما مدیرکل میراث فرهنگی اصفهان با انتقاد از آنچه که در ســال های گذشته بر 
بافت شرقی میدان نقش جهان گذشته اســت، گفت: اتفاقی که برای احداث 
گذر آقانجفی در شــرق میدان نقش جهان افتاد، اتفاق خوبی نبود. باید بدانیم 
رفتار ما در بافت برچه مدار و محوری باشد اما به هرحال این اتفاق افتاده است 

وبا توجه به پیگیری هایی که در یک ســال اخیر انجام دادیم، قرار بر این شد که 
طرح مناسبی که شــأنیت بافت را رعایت کند و به فضاسازی، ایجاد میدانچه ها 
)میدان محلــه ایـ  اتراق گاهی ( یا آنچه در حوزه توســعه گردشــگری نقش 

آفرینی کند، ختم شود.
علی رضا ایزدی با تاکید بر اینکه به هیچ وجه مسیر نباید ماشین رو شود، افزود: 
بحث ما بر این بود که به هیچ وجه تخریب وجود نداشته باشد اما جداره سازی 
و کف سازی انجام شود. آنچه که برای ما مهم است اینکه اتصال این منطقه را با 
خیابان قبول نداریم و در کمیسون ماده ۵ هم معاون عمرانی استانداری براین 

موضوع صحه گذاشتند.
وی ابراز امیدواری کرد که با عملیاتی شدن این طرح که با نگاه میراث فرهنگی 
همســوتر بوده ، وضعیت آشــفته ای که برای بافت تاریخی شرق میدان نقش 
جهان رقم خورده است، تمام شــود: من از کلیات این طرح استقبال می کنم؛ 
فضایی اســت که می تواند به عنوان فضاهای تفریحی در قالب مسائل اقتصاد 

گردشگری هم مطرح باشد و به نظرم در بلند مدت اتفاق خوبی است.
ایزدی تاکید کرد: قرار است طرح ســاماندهی با مصالح بومی و محلی نسبت 
به کف سازی و جدارسازی اقدام کند وصرفا یک مســیر پیاده راه برای اتصال 

به خیابان نباشد.
به گزارش ایرنا ،تخریب ها بــرای ایجاد گذر آقا نورا... نجفــی در بافت تاریخی 
شرق میدان نقش جهان، در محله ای مشــهور به پشت گنبد ۱۲ خانه این بافت 
را تخریب کرد که مطابق نقشه ها و اسناد کارشناسان اداره کل میراث فرهنگی، 
تعدادی از این خانه ها ارزشــمند بودند. تخریب و گسست در شاکله این بافت 
تاریخی بالی جان آن شــده و کارشناســان مرمت شــهری، میراث فرهنگی و 
کنشگران و پویش های مردمی منع ادامه تخریب ها برای ایجاد این گذر در حریم 
میدان نقش جهان را خواستار شدند، پیرو پیگیری های مردمی و کارشناسان، 
شورای عالی شهرسازی و معماری در تاریخ ۱۶ مهرماه امسال مخالفت صریح 

خود را با ایجاد هرگونه گذر و تخریب اعالم کرد.

خبر روز 

مدیر منطقه ۹ شهرداری خبر داد:

پلمب ۲ کارگاه مصالح فروشی در منطقه۹
مدیر منطقه ۹ شهرداری اصفهان گفت: با توجه به درخواست های مردمی و پیگیری واحد پیشگیری از 
تخلفات شهری در طرح ساماندهی مشاغل مزاحم، دو مورد کارگاه مصالح فروشی در محدوده مسکونی 

به دلیل بی توجهی صاحبان این کارگاه ها به اخطارهای متوالی و با تفهیم حکم قضایی پلمب شد.
سیدسلمان قاضی عسگر با تاکید بر نقش و اهمیت فرهنگ شهروندی در رفع مشاغل با فعالیت مزاحم 
و آالینده، اظهار کرد: آموزش های شــهروندی با بهره گیری از تمام ابزارهای تبلیغاتی و آموزشــی برای 
فرهنگ ســازی عمومی امری ضروری و تاثیرگذار اســت.وی افزود: بازدیدهای میدانی، گزارش های 
منطقه و شــکایات مردمی به عنوان منبع اطالعاتی رسیدگی به این معضل اســت که با توجه به بافت 
مسکونی متراکم منطقه ۹ شهرداری اصفهان، رسیدگی به شکایات مردمی درباره مزاحمت های شغلی 
با حساســیت و دقت باالیی انجام می گیرد.مدیر منطقه ۹ شــهرداری اصفهان تصریح کرد: باتوجه به 
درخواســت های مردمی و پیگیری واحد پیشگیری از تخلفات شــهری در طرح ساماندهی مشاغل 
مزاحم، دو مورد کارگاه مصالح فروشی در محدوده مسکونی به دلیل بی توجهی صاحبان این کارگاه ها 
به اخطارهای متوالی و با تفهیم حکم قضایی پلمب شد.وی ادامه داد: در راستای رفع مشاغل مزاحم 
وبا توجه به آلودگی هوا و تولید آالینده ها و اهمیت سالمت شهروندان در سطح منطقه، دو مورد کارگاه 
تولید ذغال با تفهیم اخطاریه محیط زیســت در خیابان نبوی منش جمع آوری و به مکان دیگر انتقال 
داده شد.قاضی عسگر، هدف از جمع آوری مشاغل مزاحم در بافت های مسکونی را حفظ سالمت روحی 
و جسمی شهروندان و راهنمایی مشــاغل به بافت های تجاری یا صنعتی دانست و افزود: به سه مورد 
دامداری واقع در محله مهدیه تفهیم اخطاریه محیط زیست و برای دو مورد تراشکاری واقع در این محله 
نیز اخطاریه صادر شد.وی با بیان اینکه اجرای بند ۲۰ در طرح ســاماندهی مشاغل مزاحم، آسایش را 
به شهروندان هدیه می دهد، خاطر نشــان کرد: برای تحقق این مهم به یک موردتعمیرگاه خودرو واقع 
در کوچه ۸ خیابان خیام، تفهیم اخطاریه صورت گرفت ویک مورد پرنده فروشی نبش کوچه ۸۰ بعد از 

صدور اخطاریه، اقدام به جمع آوری کرد.
 

عضو شورای شهر مطرح کرد:

پروژه شش راه، طرحی بزرگ برای رفع گره ترافیکی کهنه شهر
عضو هیئت رییسه شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: پروژه  شش راه )میدان عروج و خیابان شهید سردار 
رییسی( طرحی بسیار بزرگ و بازکننده گره ترافیکی قدیمی در محدوده محله حصه، خیابان های شهید 
خزایی و شهید رییسی است.به گزارش ایمنا، علی صالحی در بازدید سرزده از طرح های عمرانی منطقه ۱۰ 
شهرداری اصفهان، پروژه شش راه )میدان عروج و خیابان شهید سردار رییسی( را طرحی بسیار بزرگ و 
گره گشای مشکالت ترافیکی قدیمی در محدوده محله حصه، خیابان های شهید خزایی و شهید رییسی 
دانست و گفت: با گذشت دو ماه از آغاز پروژه، این طرح پیشرفت بسیار خوبی داشته است.وی با بیان اینکه 
اجرای چند طرح فضای سبز در این منطقه به ویژه در نقاط کم برخوردار باعث افزایش سرانه فضای سبز و 
توسعه منطقه می شود، ادامه داد: اقدامات انجام شده در ارتقای امنیت و خدمات اجتماعی منطقه حصه، 
قابل توجه است به طوری که در این راستا شاهد ارتقای سطح خدمات در این منطقه هستیم.عضو هیئت 
رییسه شورای اسالمی شهر اصفهان افزود: بیشتر طرح های انجام شده در این منطقه جزو خواسته های 
مردم و با هدف بازکردن گره ها و رفع مشکالت قدیمی شهر بوده است.وی خاطرنشان کرد: پیش بینی های 
خوبی در قالب طرح محله محور برای تملک دارایی، سرمایه ای و تعریض معابر برای سال آینده در محالت 
کم برخوردار صورت گرفته که مقدمات بسیاری از آن ها فراهم شده است.صالحی با بیان اینکه توجه به نقطه 
نظرات مردم، رسیدگی به مسائل ترافیکی و فضای سبز، تمرکز بر طرح های کالن و تکمیل آن ها تا پایان 
سال در دستور کار این منطقه است، تصریح کرد: با اجرای این طرح ها شاهد تحوالت بزرگی در این منطقه 
خواهیم بود.داوود بحیرایی، مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان نیز در این بازدید اظهار کرد: با توجه به اولویت 
شورای اسالمی شهر اصفهان و شهردار در سال جاری، بیش از ۵۰۰ میلیارد ریال طرح در منطقه کم برخوردار 

حصه در دست اجراست و برای سال آینده نیز برنامه های خوبی در این بخش پیش بینی شده است.

معاون استاندار اصفهان:اخبار

سمن ها برای اشتغال معتادان بهبودیافته وارد عمل شوند
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان گفت: اشتغال، معتاد بهبود یافته را از بازگشت اعتیاد باز می دارد و این مهم با همکاری سمن ها محقق می شود.

محمدرضا جان نثاری در جلسه شورای توسعه مشارکت سازمان های مردم نهاد استان، بیان کرد: این جلسه به صورت ویژه در خصوص اشتغال آفرینی برای بهبود یافتگان از 
دام اعتیاد طراحی و برگزار شده و امیدواریم با مصوبات کاربردی زمینه بازگشت این افراد به جامعه تسهیل شود.وی ادامه داد: درخصوص ایجاد اشتغال برای بهبود یافتگان 
از اعتیاد به داده هایی نیاز داریم تا مسیر را روشن و تصمیم گیری در این خصوص را تسهیل کنند؛ این اطالعات باید با محوریت دبیرخانه شورا جمع آوری و در جلسات بعدی 
به جلسه ارائه شود.معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان با اشاره به اینکه اشتغال در حوزه پیشگیری از بازگشت فرد بهبودیافته به اعتیاد جلوگیری می کند، 
گفت: بایستی انگیزه هایی ایجاد شود که فرد رهایافته به اعتیاد بازنگردد، یکی از این انگیزه ها اشتغال است که می تواند فرد را دلگرم و از لغزش دوباره او جلوگیری کند.

جان نثاری عنوان کرد: پس از گردآوری اطالعات بایستی داده ها پایش تا جامعه هدف مشخص شود.وی افزود: پس از جمع آوری و پایش اطالعات بایستی سمن هایی 
که در حوزه اشتغال فعالیت می کنند به خط شوند و با شناخت انگیزه و عالقه مندی بهبود یافتگان آن ها را به سوی شغل ایده آل هدایت کنند.

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت 
بر تاکسیرانی شهرداری:

۸۰ درصد تاکسی های شهر 
اصفهان فرسوده است

مدیرعامــل ســازمان مدیریت و نظــارت بر 
تاکسیرانی شهرداری اصفهان گفت: از مجموع 
۹ هزار تاکســی زرد رنگ شــهر اصفهان، ۷۲۰۰ 
تاکســی معادل حدود ۸۰ درصد ایــن ناوگان 
فرسوده اســت.محمد پرورش در گفت وگو با 
خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: ســازمان تاکسیرانی 
حوزه وسیعی اســت که ۲۰ هزار راننده را تحت 
پوشش خود دارد که این رانندگان روی ۱۸ هزار 
تاکســی فعالیت می کنند و دو هزار نفر از آن ها 
به عنوان راننده کمکی فعالیت دارند.وی افزود: 
از مجموع ۱۸ هزار تاکسی شهر اصفهان ۹ هزار 
تاکسی از نوع زرد رنگ و ۹ هزار خودروی دیگر 
در حوزه سرویس مدارس و آژانس های تاکسی 
مشغول فعالیت هســتندوی ادامه داد: ۹ هزار 
تاکسی زردرنگ این کالن شهر، گردشی، خطی 
یا تاکسی های ویژه مربوط به ترمینال، راه آهن 
و فرودگاه است.وی با اشاره به نوسازی ناوگان 
تاکسی شــهر اصفهان گفت: از مجموع ۹ هزار 
تاکسی زرد رنگ شــهر اصفهان، ۷۲۰۰ تاکسی 
این ناوگان معادل حدود ۸۰ درصد، فرســوده 
اســت.پرورش ادامه داد: از پایان اســفندماه 
سال گذشته سایت نوســازی تاکسی ها بسته 
شــد و این امکان وجود نداشت که رانندگان در 
سایت مربوطه ثبت نام کنند که با پیگیری های 
انجام شده از طریق اتحادیه تاکسیرانی و وزارت 
کشور، بیست وششم آذرماه امسال به مناسبت 
روز حمل ونقل سایت نوســازی بازگشایی شد 
و رانندگان تاکسی دارای خودروی فرسوده که 
مدل خودروی آن ها از سال ۱۳۹۰ به پایین است، 
می توانند جهت تعویض خودروی فرسوده خود 
به سازمان تاکسیرانی مراجعه کنند.وی با اشاره 
به اینکه اطالعات فردی و خودروی فرســوده 
nosazi. رانندگان در سامانه نوسازی به نشانی

org پس از دریافت تاییدیه، توسط سازمان ثبت 
می شــود، گفت: با توجه به اینکه تمام مدارک 
رانندگان در اختیار این سازمان قرار دارد، همراه 
داشــتن هیچ گونه مدرکی الزم نیست و پس 
از تایید اتحادیه ســازمان تاکســیرانی کشور، 

نمایندگی مربوطه مشخص می شود. 

نوبت اول کنکور 
۱۴۰۲

رقابت داوطلبــان در نوبت 
اول کنکور ۱۴۰۲ با برگزاری 
آزمون گروه علــوم تجربی 
پنجشنبه و جمعه برگزارشد. 

عکس   روز 

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: 
در روز های اخیر دو میلیون و ۴۰۰ هزار متر مکعب در 
مصرف گاز استان اصفهان صرفه جویی شده است.

منصور شیشــه فروش اظهار کرد: بررسی ها نشان 
می دهد، در روز های تعطیلی ادارات و غیرحضوری 
شدن مدارس روزانه ۶۰۰ هزار متر مکعب در مصرف 
گاز استان صرفه جویی شد.وی افزود: طی روز های 
اخیر دو میلیون و ۴۰۰ هزار متــر مکعب در مصرف 
گاز استان صرفه جویی شده و رتبه دوم کشور را در 
صرفه جویی گاز کســب کرده ایم.مدیرکل مدیریت 
بحران اســتانداری اصفهان اضافه کرد: با توجه به 
شرایط اضطرار، صنایع و شهرک های صنعتی برای 

مصرف گاز محدودیت هایــی را دارند؛ همچنین از 
فعالیت کوره پزخانه ها جلوگیری شده آمده است.
شیشه فروش با اشــاره به جلســه کمیته اضطرار 
آلودگی هوا برای بررسی وضع اســتمرار آالینده ها 
گفت: به این جمع بندی رسیدیم تا یک کمیته علمی 
با حضور استادان دانشــگاه همچنین کارشناسان 
ادارات کل هواشناســی و حفاظت محیط زیســت 
تشکیل شود تا ظرف یک هفته دالیل بروز این پدیده 
را علت یابــی کنند.وی تصریح کرد: اواســط هفته 
نتیجه بررسی این کمیته علمی مشخص و به مردم 
اصفهان اطالع رسانی می شــود.مدیرکل مدیریت 
بحران استانداری اصفهان از تصمیم کمیته اضطرار 

آلودگی هوا، برای تمدید طــرح زوج و فرد تا پایان 
بهمن خبر داد.شیشه فروش افزود: براساس اعالم 
مرکز کنترل ترافیک در روز هایی که ادارات تعطیل و 
آموزش غیرحضوری است؛ شاهد کاهش ۴۰ تا ۶۰ 
درصدی ترافیک در صبح هــا و افزایش ترافیک در 
بعدازظهر ها هستیم.به گفته وی، ۳۰ گروه گشت از 
مرکز بهداشت، صنعت و معدن و محیط زیست برای 
پایش هوا فعال هستند و با هرگونه مواردی که منجر 
به افزایش آالینده های جوی شود برخورد می کنند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان خبرداد:

رتبه دوم اصفهانی ها در صرفه جویی گاز

عکس: ایمنا
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بیش از ۱۶ میلیارد تومان هزینه درمان به بیماران خاص اصفهان پرداخت شد

 پیشرفت ۹۵ درصدی احداث درمانگاه فوق تخصصی
 خدیجه کبری)س( اصفهان

دبیر شورای سازمان های مردم نهاد زیست محیطی اصفهان:

مردم اصفهان حق دارند از جزییات مصوبه مصرف مازوت با خبر شوند

مدیر کل بیمه ســامت اصفهان گفت: بیش از 16 میلیــارد تومان در 3 ماه 
گذشته  از سهم سازمان و صندوق بیماری های خاص و صعب العاج برای 

بیماران خاص و سخت درمان این استان پرداخت شده است.
محمدحسین صفاری افزود: بیشترین میزان این هزینه ها مربوط به گروه 
بیماری های سرطانی اســت که بخش عمده ای از این پرداختی ها در زمینه 

داروست.
وی با بیان اینکه اساســنامه صندوق بیماران خاص و صعب العاج اواخر 
شهریورماه به تصوب هیئت وزیران رسید و از ابتدای آبان ماه 1401 در تمام 
کشور اجرایی شد، ادامه داد: تاکنون بیش از 10 هزار نفر از استان اصفهان در 
سامانه های بیمه سامت ثبت نام و نشان دار شدند و پیش بینی می شود که 
به این تعداد افزوده خواهد شد که امیدواریم با اطاع رسانی مناسب سایر 

افراد مشمول نیز ثبت نام کنند.
مدیر کل بیمه ســامت اصفهان اظهار داشــت: بر اســاس اساسنامه این 
صندوق، سازمان بیمه سامت ایران اقدام به پوشش مازاد هزینه های دارو 
و خدمات بیماران خاص و صعب العاج می کند و امیدواریم مجلس شورای 
اسامی برای سال آینده توجه ویژه ای به اعتبارات این صندوق داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: خدمات بیمه ســامت به 2 روش به این بیماران ارائه 
می شــود که در روش اول بســته خدمتی برای 27 بیماری نظیر تاالسمی، 
هموفیلــی، ام اس، دیالیز صفاقی، همودیالیز، موکوپلی ســاکاریدوز، بال 
پروانه ای، سیســتیک فیبروزیس و اوتیسم، شــامل خدمات تشخیصی، 
ویزیت، آزمایش، تصویربرداری و خدمات درمانی شامل مداخات پزشکی 
و دارویی بوده که در سامانه ها بارگذاری شده و افراد پس از نشان دار شدن 
به صورت خودکار از مزایای صندوق بهره مند می شــوند و عاوه بر سهم بیمه 

پایه، سهم صندوق صعب العاج نیز برای این بیماران محاسبه می شود.
صفاری اضافه کرد: ارائه خدمات در روش دوم به این صورت است که بیمه 
شدگان می توانند برای 107 بیماری که دارای بســته های خدمتی نیستند، 
اسناد هزینه های خود را به اداره کل بیمه سامت اســتان و یا ادارات بیمه 
سامت شهرســتانها ارائه کرده و پس از تایید کمیته  اســتانی تا سقف 50 

میلیون تومان با عنوان خسارت هزینه های انجام شده را دریافت کنند.
از حدود 40 میلیون فرد زیرپوشش بیمه ســامت همگانی در کشور، یک 

میلیون و 800 هزار نفر از آنها ساکن استان اصفهان هستند.

پیشــرفت درمانگاه خیرســاز فوق تخصصی حضرت خدیجه کبری)س( 
اصفهان به ۹5 درصد رسید.

مدیرعامل مجمع خیران سامت استان گفت: این درمانگاه فوق تخصصی 
در بیشتر رشته های پزشکی با فعالیت پزشکان خانم، ظرفیت پذیرش 500 

بیمار خانم را دارد.
سیدحسین رضا زاده با بیان اینکه درمانگاه فوق تخصصی حضرت خدیجه 
کبری اصفهان تا پایان سال به بهره برداری می رسد، گفت: هزینه ها پس از 

نصب کامل تجهیزات برآورد نهایی می شود.
وی در حال احداث بودن بیمارســتان پیونــد در بزرگراه شــهید آقابابایی 
و توســعه و تجهیز بیمارســتان کودکان امام حســین)ع( را از مهم ترین 

فعالیت های اخیر خیران سامت در اصفهان بیان کرد.
استان اصفهان بیش از هزار خیر ثبت شــده دارد که بیشتر آن ها در عرصه 

سامت فعالیت دارند.

دبیر شورای هماهنگی سازمان های مردم نهاد زیست محیطی اســتان اصفهان گفت: مردم حق دارند از جزییات مصوبه مصرف مازوت و دالیل آن با خبر شوند 
تا بدانیم چه مزیت هایی در ازای این مصوبه در قبال این همه ضرر و بیماری، عاید مردم اصفهان می شود.

حشمت ا...انتخابی در نشست فعاالن محیط زیست که به مناسبت روز هوای پاک در کتابخانه مرکزی اصفهان برگزار شد، افزود: اگر مصوبه ای از طرف شورای 
امنیت ملی در خصوص مصرف مازوت وجود دارد در اختیار رسانه ها قرار داده شود تا مردم مشاهده کنند در قبال کدام مزیت ها باید این همه ضرر و بیماری را به 
جان بخرند.وی تصریح کرد: امسال در اصفهان، طی 300 روز گذشته فقط یک روز هوای پاک داشته ایم و بیش از 50 درصد از روزها ناسالم یا ناسالم برای عموم 

بوده است. در سه سال گذشته هم بیش از سه روز هوای پاک نداشته ایم. دستگاه ناظر بر قانون هوای پاک کدام نهاد است و چه می کند؟
این فعال محیط زیست با اشاره به وظایف دستگاه های اجرایی در وضعیت قرمز و ناسالم اشاره شده در دستورالعمل اعمال ممنوعیت ها و محدودیت های موقت 
زمانی، مکانی و نوعی در شــرایط اضطرار آلودگی هوا مربوط به تبصره 3 ماده 3 قانون هوای پاک، گفت: استفاده از ســوخت مایع در نیروگاه ها و صنایع مجاور 
کان شهرها ممنوع و در این تبصره به صراحت به توقف مصرف مازوت تاکید شده ؛ اما پرسش این است که اداره کل حفاظت محیط زیست و استانداری اصفهان 

چگونه می خواهند این قانون را رعایت کنند؟
وی با اشاره به ماده 2 قانون هوای پاک که تصریح می کند، تمامی اشــخاص ، دستگاه ها و موسســات اعم از دولتی و غیردولتی، شهرک ها، و نواحی صنعتی 
موظف به رعایت مقررات قانون هوای پاک هستند و سازمان حفاظت محیط زیست مســئول نظارت بر حسن اجرای این قانون است، گفت: نقش نظارتی اداره 
کل حفاظت محیط زیست اســتان اصفهان به ویژه در 3 سال گذشته به چه شــکلی بوده و چرا باوجود این نظارت ها، روز به روز شرایط در حال بدتر شدن است.

دبیر شورای هماهنگی سازمان های مردم نهاد زیست محیطی اســتان اصفهان ادامه داد: چرا پلمب مشعل های مازوت سوز نیروگاه باز شده و وضعیت اجرای 
قانون هوای پاک تا این حد تاسف بار است.

وی تصریح کرد: بند 5 از ماده یک قانون هوای پاک می گوید مواقع اضطراری مواقعی است که با اســتمرار پایداری جوی و یا افزایش میزان غلظت آالینده ها، 
شــرایط به گونه ای در کوتاه مدت سامت انســان و محیط زیســت را دچار »مخاطره جدی« کند وماده 3 قانون هوای پاک می گوید در مواقع اضطرار سازمان 
حفاظت محیط زیست با همکاری وزارت کشــور و تصویب هیئت وزیران باید از ممنوعیت ها یا محدودیت ها موقتی زمانی، مکانی و نوعی را برای پیشگیری از 

اثرات زیان بار و مقابله با منابع آلوده کننده هوا برقرار کند.
انتخابی در ادامه با انتقاد از پای بند نبودن به نظارت جدی بر رعایت ماده ها و تبصره های قانون هوای پاک که مسبب شرایط اضطرار آلودگی هوای اصفهان شده 
است، افزود: طبق اعام استانداری، طی دو ماه گذشته در شهر اصفهان با شرایط اضطرار هوا روبه رو بوده ایم و از طرف دیگر واژه »مخاطره جدی« در بند 5 ماده 
یک قانون هوای پاک بسیار شفاف است؛ چرا باوجود صراحت قانون، حتی پس از اینکه شاخص آلودگی هوا به باالی 150 رسید، فعالیت منابع آالینده از جمله 

مصرف مازوت در نیروگاه متوقف نمی شود؟
»تبصره 2 ماده 3 قانون هوای پاک تصریح دارد که در شــرایط اضطرار آلودگی هوا تمامی دســتگاه ها و ارگان های ذی ربط در محدوده ضوابط قانونی موظف به 
همکاری و رعایت الزامات اعامی حفاظت محیط زیســت هستند و مسئوالن و مدیران مستنکف از این حکم مشــمول ماده 576 قانون مجازارت اسامی می 
شوند«.دبیر شورای هماهنگی سازمان های مردم نهاد زیســت محیطی استان اصفهان با اشــاره به این قانون ادامه داد: پرسش این است که تاکنون اداره کل 
محیط زیست استان کدام دستگاه و ارگان را مجازات کرده است؟انتخابی اظهار داشــت: وزارت نیرو بر اساس ماده 23 آیین نامه فنی در زمینه کنترل و کاهش 

آلودگی ها موضوع ماده 2 قانون هوای پاک موظف بوده اســت تا پایان تیرماه 13۹8 کلیه نیروگاه هایی که در طول سال 13۹7 به دلیل مصرف سوخت مازوت 
بیش از 30 روز حدود مجاز انتشار آلودگی را رعایت نکنند، با تایید سازمان حفاظت محیط زیست به نصب تجهیزات کاهش نشر آالینده های هوا مجهز کند.

وی افزود: خواست ما این است که استانداری اصفهان و اداره کل حفاظت محیط زیست استان گزارشی از اقدامات نیروگاه شهید منتظری برای اجرای این بند 
از آیین نامه فنی مرتبط با قانون هوای پاک ارائه کنند.

نشست فعاالن محیط زیست به مناسبت روز هوای پاک روز پنجشــنبه با حضور سازمان های مردم نهاد محیط زیســتی اصفهان در کتابخانه مرکزی اصفهان 
برگزار شد.

چاپخانه: شاخه سبز   آدرس:جاده قدیم قم- کاشان، خیابان امیرکبیر دوم، بوستان سوم، آخرین کارخانه سمت راست

رییس امور آزمایشگاه های حفاظت محیط زیست استان اصفهان مشکات 
مالی و اعتبــاری را یکی از دالیل اصلــی خاموش و غیر فعــال بودن برخی 

ایستگاه های سنجش کیفی هوا در این کان شهر عنوان کرد.
بابک صادقیــان در گفت وگو با خبرنــگار تســنیم در اصفهــان در ارتباط با 
ایستگاه های ســنجش کیفی هوا در اصفهان اظهار داشت: در حال حاضر 14 
ایستگاه سنجش کیفیت هوا در سطح شهر اصفهان مستقر هستند که از این 

تعداد 11 ایستگاه فعال است.
وی افزود: وضعیت این ایســتگاه ها به صورت روزانه در وب سایت اداره کل 

حفاظت محیط زیست استان قابل مشاهده است.
رییس امور آزمایشگاه های حفاظت محیط زیست استان اصفهان با اشاره به 
دالیل عدم فعالیت سایر ایستگاه ها عنوان کرد: به دلیل ماهیت فنی و کارکرد 
ایستگاه های فوق  که دارای تجهیزات مکانیکی، الکترونیکی )سخت افزاری 
و نرم افزاری (، الکتریکی و ابزار دقیق هستند و به دلیل آنکه به طور مستمر در 
مدار قرار دارند نیازمند تعمیرات، سرویس و راهبری بوده به همین علت گاهی 

از مدار خارج می شوند تا امور فوق محقق شود.
وی افزود: بخشی از تجهیزات این ایستگاه ها نیازمند قطعات و لوازم یدکی 
است که تامین آن به دلیل محدودیت های اعتباری و همچنین موضوع تحریم، 

دارای مشکات خاص خود است.

صادقیان با بیــان اینکه حفظ و پایداری ایســتگاه ها و همچنین فعال کردن 
ایستگاه های پایش نیازمند تامین هزینه های بسیار سنگین است، تصریح 
کرد: اداره کل حفاظت محیط زیست استان تاش های متعددی جهت تامین 
منابع مالی فوق در ســطح ملی و اســتانی انجام داده و کماکان این تاش 

ادامه دارد.
وی اضافه کرد: باید توجه داشت که با فعالیت 11 ایستگاه، سنجش آلودگی 
هوای شهر اصفهان  به ویژه در بخش ذرات معلق کوچک تر از 2.5 میکرون که 

مهم ترین پارامتر است، در حال رصد است.
رییس امور آزمایشگاه های حفاظت محیط زیست اســتان اصفهان با اشاره 
به نقش سایر دستگاه ها در حفظ ایستگاه های سنجش کیفی هوا بیان کرد: 
بدیهی است موضوع حفظ محیط زیســت که هوای پاک بخشی از آن است، 
موضوعی فرابخشی بوده و نیازمند همکاری همه دستگاه ها و نهادها بوده  و 
وظیفه اصلی حفاظت محیط زیســت اســتان به عنوان نهاد هماهنگ کننده 

است.
وی ادامه داد: بدون شــک ســنجش و اطاع رســانی در خصوص وضعیت 
کیفی هوای شهر خارج از وظایف مدیریت شهری نبوده و به همین دلیل در 
سال های اخیر شهرداری اصفهان با ورود به موضوع فوق همکاری خوبی در 

این زمینه داشته است.

 بیان علت خاموش بودن برخی ایستگاه های سنجش کیفی هوا در اصفهان از زبان رییس
 امور آزمایشگاه های حفاظت محیط زیست استان اصفهان:

پول نداریم!

سفر یک روزه رییس سازمان محیط زیست کشور به اصفهان؛

سرانجام گذر »سالجقه« به اصفهان هم افتاد!
معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست کشــور روز پنجشنبه وارد اصفهان شــد.هم زمان با روز ملی هوای پاک علی ساجقه، معاون 
رییس جمهوری و رییس سازمان حفاظت محیط زیست کشور با تیم همراه برای رسیدگی مشــکات زیست محیطی وارد اصفهان شدند.در این سفره یک 
روزه، افتتاح پروژه باســتینگ شــرکت مپنا )مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران( و بهره برداری از طرح نصب تجهیزات کنترل واحدهای صنعتی شهرک 
صنعتی بزرگ در شمال شرق اصفهان و نیز بهره برداری از پروژه تصفیه خانه فاضاب پیشرفته اسمز معکوس و اولترافیلتراسیون شرکت فوالد مبارکه از جمله 
برنامه های رییس سازمان حفاظت محیط زیست در اصفهان بود.گفتنی است؛ علی ساجقه معاون رییس جمهوری و رییس سازمان حفاظت محیط زیست 
کشور به همراه علیرضا نورمحمدی، معاون هماهنگی امور استان های سازمان حفاظت محیط زیست، ایرج حشمتی، معاون محیط زیست انسانی و داریوش 
گل علیزاده، رییس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست در جلسه کارگروه کاهش آلودگی هوای اصفهان در استانداری حضور یافتند.

 
تغییرات در  صدا و سیمای استان اصفهان؛

تغییرات در رأس صدا و سیما
با حکم پیمان جبلی، رییس سازمان صدا و ســیما، یوسف افشارنیا به عنوان مدیر کل صدا و ســیمای مرکز اصفهان منصوب شد .به گزارش خبرگزاری برنا 
از اصفهان ، در مراسمی با حضور حسن عابدینی معاون امور استان های سازمان صدا و ســیما مدیرکل جدید صدا و سیمای مرکز اصفهان معرفی شد.مدیر 
پخش صداوسیمای استان کهگیلویه و بویراحمد در سال های 76 تا 83، معاون صداو سیمای استان خوزستان در سالهای 83 تا 87 ، معاون صداوسیمای 
اصفهان از 87 تا ۹2 و مدیرکل صداوسیمای استان کهگیلوبه و بویراحمد از سال ۹2 تا ۹7 و مدیرکل صدا و سیمای استان چهارمحال و بختیاری از سال ۹7 
تا 1401 از جمله سوابق اوست .وی معاونت فرهنگی، آموزش و تحقیقات ســتاد امر به معروف و نهی از منکر استان کهگیلویه و بویراحمد را هم عهده دار بود.

عاوه برتدریس در دانشگاه ، مقاالت علمی و پژوهشی در حوزه های زبان و ادبیات فارسی و متون تفسیری عرفانی به قلم وی چاپ شده است.وی مقطع 
کارشناسی را در دانشــگاه تهران طی کرده و دانش آموخته دکترای تخصصی ادبیات عرفانی از دانشگاه اصفهان است.  افشــارنیا متولد شهرضای اصفهان 

است. پیش ازاین بهرام عبدالحسینی از مرداد سال 13۹7 مدیر کل صدا و سیمای مرکز اصفهان بود که بازنشسته شد.

اخبار

سوژه روز

گزارش
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