
 شهرستان کاشان با اجرای طرح زراعت چوب می تواند در آینده نقش موثری
 در رفع مشکل کمبود چوب در بازار استان اصفهان داشته باشد؛

فرصت تنفس
5

 سالمت مردم، زیر پای قاچاقچی ها!
  رییس انجمن قطعه سازان خودروی استان اصفهان:

 لنت های قاچاق عامل احتمالی بروز تصادفات است، نه لنت های بد! 

3

 عضو هیئت مدیره نظام صنفی 
کشاورزی اصفهان:

موانع بلوک لنجان، 
سبب تاخیر در بازگشایی 

زاینده رود بود

ذوب آهن- سایپا؛
جدال تنگاتنگ همسایه ها 

در هفته بیست و ششم

 مردم اصفهان از تجمع
  در بوستان ها و

 رستوران ها پرهیز کنند

3

5

6 5

مدیر عامل سازمان آتش نشانی اصفهان:
 آتش نشان خانم در

 استان اصفهان نداریم

4

کسی به داد آثار تاریخی شهرکرد نمی رسد؛
آثاری که فقط در فهرست 

ملی قرار می گیرند

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 
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8 صفحه
چراغ تئاتر اصفهان پر فروغ شدقیمت: 1000 تومان

آگهی مزایده نوبت اول

حسن شفیعی – شهردار تیران  م الف:1159665

شهرداری تیران در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 400/100/230 مورخ 1400/03/13 شورای اسالمی شهر تیران نسبت 
به اجاره سالن شهربازی طبقه دوم مجتمع نگین واقع در میدان آزادی از طریق فراخوان عمومی با شرایط مندرج در 

آگهی اقدام نماید. 

متقاضیان می توانند جهت کســب اطالعات بیشتر و اخذ و تحویل فرم شــرکت در مزایده از تاریخ چاپ این آگهی به 

شهرداری تیران مراجعه نمایند. الزم بذکر است مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه محرمانه حراست شهرداری تیران پایان 

وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1400/04/29 می باشد.

شرکت توزیع آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
برق شهرستان

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

روابط عمومی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

پیشنهاد دهندگان می توانند اسناد مناقصه به شرح فوق را از طریق سایت www.setadiran.ir دریافت و حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 

1400/05/02 در سامانه فوق بارگذاری نمایند و همچنین اسناد فیزیکی )پاکت الف- ضمانت نامه( خود را به نشانی: اصفهان چهارباغ عباسی- خیابان 
عباس آباد- ساختمان ستاد شماره یک شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان طبقه همکف- دبیرخانه، تحویل نمایند. به پیشنهادهایی که بعد از مهلت 

مقرر بارگذاری گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

http://tender.tavanir.org.ir :سایت اینترنتی معامالت توانیر به نشانی
http://iets.mporg.ir :سایت اینترنتی پایگاه ملی مناقصات ایران به نشانی

http://eepdc.ir :سایت اینترنتی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به نشانی
جهت کسب اطالعات بازرگانی با شماره تلفن 32299087  اداره مالی و اداری امور برق منطقه 4  و جهت آگاهی بیشتر در مورد الزامات، اطالعات، شرح 

خدمات این مناقصه با شماره تلفن: 32299001 اداره مهندسی و نظارت  امور تماس حاصل فرمائید.

جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934-021، دفتر ثبت نام: 88969737-021 و 85193768-021 تماس حاصل فرمائید.

 نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: در اسناد درج شده است.
   مناقصه گــران جهت به روز رســانی مدارک و فعالیت های خود، در ســامانه برون ســپاری شــرکت توزیع برق شهرســتان اصفهان به نشــانی

  https://www.eepdc.ir  مراجعه نمایند. )در صورت هر گونه سوال با شماره تلفن 32241153 آقای امیرانی تماس حاصل فرمایید(

  شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان تغییر و اصالح در اسناد مناقصه را تا 72 ساعت قبل از بازگشایی پاکتها برای خود محفوظ می دارد.

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

آخرین اصالحات احتمالی اسناد مطلع گردند، در غیر اینصورت مسئولیت عدم رعایت این بند به عهده مناقصه گران می باشد. 

  پیشنهادات رسیده با حضور اعضاء کمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد. 

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

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

  شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات طبق قانون عمل خواهد کرد. 

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

شماره 
مناقصه 

مرجع

شماره مناقصه در سامانه 
تدارکات الکترونیکی 

دولت )ستاد(
تاریخ توزیع موضوع مناقصه

دفترچه
مهلت تهیه 
دفترچه 

آخرین مهلت 
بارگذاری و 

تحویل پاکات

بازگشائی 
اسناد ارزیابی 

کیفی

مبلغ 
تضمین

400140432000093905000007

انتقال نیرو و برق رسانی به 
متقاضیان )درخواست های 
مردمی در قالب کابل کشی 
فشار ضعیف زمینی، تک 

تیری، رفع حریم، جابجایی 
تأسیسات و روشنایی( در 
محدوده امور برق منطقه 4

1400/04/141400/04/201400/05/021400/05/04730/000/000

چاپ اول

آگهی مزایده

دهیاری روستای دیزلو 

با توجه به مصوبه شماره 35 مورخه 1399/09/30 شورای اسالمی روستای دیزلو و مجوز شــماره 4430 مورخه 1399/10/14 کمیته تطبیق، دهیاری دیزلو در نظر 
دارد نسبت به فروش پنج قطعه زمین واقع در ورودی روستا را با شرایط ذیل از طریق مزایده واگذار نماید:

1- مشخصات مزایده:

2- متقاضیان جهت شرکت در مزایده از روز ســه شنبه مورخه 1400/04/15 با 
مراجعه به دهیاری روســتای دیزلو به آدرس اردستان روستای دیزلو به آقای 
مجید شفیعی به شماره تماس 09132616889 مراجعه و نسبت به اخذ فرم 
اعالم قیمت پیشنهادی اقدام و پس از تکمیل به همراه فیش واریزی سپرده 
شــرکت در مزایده در پاکت بســته قرار داده و در موعد مقرر تحویل نمایند )به 

درخواست هایی که مخدوش و ناخوانا باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد(
3- متقاضیان بایســتی حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه 1400/04/26 
نســبت به تحویل مدارک مزایده طبق بند 2 بصورت کامل اقدام و به دهیاری 
روستای دیزلو تحویل نمایند. )به درخواست هایی که بعد از تاریخ مقرر ارسال 

می گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد(
4- متقاضیان بایستی جهت شرکت در مزایده نسبت به واریز وجه سپرده طبق 
جدول باال به حساب جاری شــماره 5696641427589619 به نام دهیاری 

دیزلو نزد پست بانک واریز و فیش واریزی مربوطه را همراه مدارک طبق بند دو 
به دهیاری ارسال نمایند.

5- برندگان مزایده در صورت انصراف از شرکت در مزایده سپرده واریزی آنها به 
نفع دهیاری ضبط و وصول خواهد شد. 

6- درخواســت های متقاضیان در کمیسیون معامالت بررســی می گردد و 
دهیاری دیزلو در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد. 

7- تاریخ بازگشــایی پاکتهــا و اعالم اســامی برندگان روز یکشــنبه مورخه 
1400/04/27  می باشد.

8- متقاضیان شرکت در مزایده بایســتی پس از  تکمیل فرم شماره 2 )اعالم 
قیمت پیشنهادی( ذیل فرم مربوطه نسبت به امضاء قبول شرایط شرکت در 

مزایده اقدام نمایند. 

قیمت کارشناسی متراژنوع کاربریشماره پالک ردیف
آدرس زمینمبلغ سپردهقیمت کل کارشناسی پالک )ریال(هر متر )ریال(

روستای دیزلو330750/000247/500/00012/375/000مسکونی11

//330700/000231/000/00011/550/000مسکونی22

//329/80750/000247/350/00012/367/500مسکونی35

//329/80750/000247/350/00012/367/500مسکونی46

//290800/000232/000/00011/600/000مسکونی510
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سازمان ملل:

 ۸0 درصد مردم لبنان پول غذا ندارند
سازمان ملل متحد هشدار داده است که بیش از سه چهارم خانوارهای لبنانی از جمله ۱۰۰ درصد آوارگان 
سوری ساکن این کشور، غذا یا پول خرید آن را ندارند.به نقل از ایندیپندنت، نتیجه تحقیق جدید یونیسف، 
آژانس کودکان سازمان ملل ]یا صندوق کودکان سازمان ملل[ که روز پنجشنبه منتشر شد، حاکی از آن 
است که به ویژه کودکان این کشور بار و فشار وخیم ترین سقوط اقتصادی در تاریخ معاصر جهان را تحمل 
می کنند.این پژوهش نتیجه گیری کرده که در یک ماه گذشته و پس از »رکود اقتصادی نابودکننده« که 
دست خانواده ها را از حمایت های اجتماعی کوتاه کرده است، حدود یک سوم کودکان این کشور ویران شده 
یا شب ها گرسنه می خوابند یا از سه وعده  غذایی محروم بوده اند.بنا بر این گزارش، در مجموع ۷۷ درصد 
خانوارهای لبنانی غذای کافی یا پول کافی برای خرید غذا را ندارند. این رقم در خانوارهای سوری به ۹۹ 

درصد می رسد.

مشاور امنیت ملی پاکستان:

 دیگر  با هند هیچ ارتباطی نداریم
مشاور امنیت ملی پاکستان گفت، دیگر هیچ ارتباط غیرمستقیم یا محرمانه ای با هند برای از سرگیری 
گفت وگوهای متوقف شده بین دو کشور وجود ندارد.به نقل از خبرگزاری آناتولی، به گفته موعید یوسف، 
مشاور امنیت ملی پاکستان این ارتباطات بین اسالم آباد و هند به این دلیل متوقف شده که دهلی نو 
نتوانسته اعتمادسازی کند و یکی از دالیل این مسئله، لغو وضعیت ویژه کشمیر در اوت ۲۰۱۹ است.وی 
در گفت وگویی با شبکه خبری جئو پاکستان و با مطرح کردن این ادعا که دهلی نو به دنبال گفت وگو و از 
سرگیری مذاکرات است، افزود:  دیگر تماسی با هند نداریم. این دهلی نو بود که به ما نزدیک شد و گفت 
که می خواهد درباره تمامی مسائل مورد مناقشه از جمله کشمیر گفت وگو کند؛ اما ما شرط خود را برای 
از سرگیری گفت وگوها مطرح کردیم که یکی از آنها رسیدگی به مسئله لغو وضعیت ویژه کشمیر است.

تازه ترین خبر درباره کشتی هدف گرفته شده در اقیانوس هند
گزارش ها حاکی است یک کشتی باربری که در مسیر جده به امارات متحده عربی هدف حمله قرار گرفته 
تا چند ماه پیش متعلق به شرکتی تحت مدیریت یک اسراییلی بوده، اما حاال فروخته شده است. ابتدا 
گفته می شد که این کشتی اسراییلی است اما اکنون گزارش می شود که شرکت »دریانوردی زودیاک« 
متعلق به ایال اوفر، تاجر اسراییلی، گفته که این کشــتی متعلق به آن یا تحت مدیریت آن نیست. خبر 
حمله روز شنبه را نخست شبکه لبنانی المیادین، نزدیک به حزب ا...، گزارش داد و رسانه های اسراییلی 
هم به نقل از منابع امنیتی آن را تایید کردند.شــبکه ان ۱۲ به نقل از منابع آگاه در تشکیالت دفاعی رژیم 
صهیونیستی که از آنها نام نبرد، گزارش داد که کشــتی احتماال هدف اصابت یک موشک قرار گرفته اما 
خسارت شدیدی ندیده و به راه خود ادامه می دهد. شبکه ان۱۲ گزارش داده بود که کشتی به نام »تیندال« 

تحت مالکیت شرکت بین المللی »دریانوردی زودیاک ال تی دی« که مقر آن در لندن است، بود.

وزیر خارجه چین:

 آمریکا مسئول وضعیت امروز مردم افغانستان است
وزیر خارجه چین گفت آمریکایی ها باید امروز به خاطر مشکالت زیاد مردم افغانستان و اوضاع سیاسی 
و اجتماعی آن ها پاسخگو باشند. وانگ یی، وزیر خارجه چین  ادامه داد: آمریکا مشکالت زیادی برای 
مردم افغانستان ایجاد کرد و طی دو دهه حضور خود در این کشور این مشکالت را روز به روز وخیم تر کرده و 
امروز زمان پاسخگویی فرا رسیده است.وانگ یی با اشاره به سیاست های اشتباه واشنگتن در خاورمیانه 
افزود: حضور نزدیک به ۲۰ ساله آمریکا در افغانستان جز اینکه برای مردم این کشور دردسرساز باشد 

و بر مشکالت آن ها بیفزاید هیچ دستاورد دیگری نداشت.

موافقان و مخالفان حمایت ایران از طالبان، همچنان توضیح می دهند و توجیه می کنند؛

سایه روشن های یک رابطه 

»دشــمن دیــروز، متحد امــروز« ؛ این  پریـا پارسـا
تعبیری است که برخی رسانه های خارجی 
از جمله دویچه وله آلمان از روابط ایران و طالبان داشته اند؛ تعبیری که 
البته اغراق آمیز و شیطنت آمیز به نظر می رسد هرچند طالبان این روزها 

در میان برخی جریان های فکری در ایران طرفدار هم پیدا کرده است!
تا چندســال پیش هرگونه رابطه ایران با طالبان و حتی خبر حضور آنها 
در ایران به طور کامل و با قاطعیت تکذیب می شد از جمله در سال ۹5 
که رسانه های فارسی زبان و افغان از حضور هیئتی از رهبران طالب ها 
در ایران خبر دادند؛ اما » بهرام قاسمی« سخنگوی وقت وزارت خارجه 

ایران این خبر را بی پایه و اساس خواند. 
این واکنش در حالی بود که حتی برخی رســانه ها بر آموزش و تجهیز 
نیروهای طالبــان در ایران تاکید مــی کردند. موضوعی کــه باز هم با 

قاطعیت تکذیب می شد و می شود. 
 پــس از عیان شــدن رابطــه و حضــور علنی و رســمی و رســانه ای
  طالبــان در ایــران و مصاحبــه برخی مســئوالن کشــور در خصوص
  لزوم حفــظ ایــن رابطه، حــاال دیگر ســخن گفتــن یا نوشــتن از

  رابطه ایران-طالبان خط قرمز محســوب نمی شــود. ســال گذشته 
خطیــب زاده، ســخنگوی وزارت خارجــه حضور هیئتی سیاســی از 

 طالب در ایــران را تایید کرد و به خبرنگاران گفت که طالبان بخشــی از
 افغانستان هســتند و برای کمک به مذاکرات صلح باید آنها را هم دید 

و شنید. 
اما این روزها و در شــرایطی که طالبان در افغانســتان با قتل و غارت 
مشغول تصرف شهرهای این کشــور یکی پس از دیگری است، برخی 
چهره های عمدتا تندروی منتسب به یک جریان سیاسی در ایران، به 

حمایت از این گروه برخاسته اند! 
عباس عبدی، تحلیلگر سیاســی در این رابطه می گوید: » متاسفانه به 
نظر می رسد که آنان در یک راهبرد نانوشــته مسیری را طی می کنند تا 
نشان دهند که حضور آمریکایی ها در منطقه به طور مطلق شکست خورده 
است و برای تحقق این هدف و سیاست، حاضر هستند به طالبان نیز 
خوشامد بگویند حتی آنان را جنبشــی اصیل معرفی کنند. با پیشرفت 
طالبان ایــران در خطر هجوم صدها هزار و شــاید بیش از یک میلیون 
نفر آواره افغانســتانی خواهد بود. دست مردم افغانستان از نزدیک در 
آتش طالبان اســت و می دانند که چه سرنوشتی در انتظار آنان خواهد 
بود. این مردم به تحلیل های خوش بینانه ولی غیرواقعی اصول گرایان 

ایرانی باور ندارند.«
روزنامه جمهوری اسالمی هم در شــماره اخیر خود با اشاره به حمایت 

های داخل ایران از طالبان نوشــت: » » قصه طالبــان دارد به جاهای 
عجیبی می رسد. سابقه و الحقه فکری و رفتاری این جریان برای همه 
آشکار است. قالب شخصیتی اینان، خشــک و انعطاف ناپذیر است. 
خراسانی های ما و سیســتانی های استان همســایه هم به یاد دارند 
روزهایی که در هول و هراس این جماعت، شب می شد. اما این روزها 
برخی جماعت رسانه چی که خود را »عالم کل خفیات« می دانند، قلم به 
تطهیر این جماعت طهارت ناپذیر بر صفحه سفید کاغذ می برند و حرافان 
سبک کالم و تریبون دار هم گوی سبقت را از همه می ربایند! فکر می کنند 
حافظه مردم هم مثل خودشــان این قدر کوتاه مدت است. شاید هم 
می خواهند ذائقه مردم را به سمت ذائقه تغییر یافته خود بکشانند. یک 
شاید دیگر؛ شــاید واقعا هم طالبان تغییر ذات و صفات داده اند و دنیا 
بی خبر است. برای به در آوردن عالم و آدم از بی خبری، پیشنهاد می شود 
همین مدافعان امروزین طالبان را بفرستیم مدتی میان طالبان نشست 
و برخاست و زندگی کنند و از مهر برادران خویش توشه برگیرند و بعد به 
تشریح روزگارشان قلم بزنند و ســخن بگویند. این می تواند به همه ما 
کمک کند برای رسیدن به شناخت تازه از طالبانی که متمدن شده اند. 
حتی برای طفالن دبستان و پیرزنان و پیرمردان روستای ما هم کمک 

شایانی خواهد بود!«

رییس جمهور ســابق آمریکا در تجمع حامیان خود 
در ایالــت فلوریدا ضمن تاختن بــه مواضع داخلی 
و خارجــی دولت جو بایــدن هشــدار داد که دولت 
او در حال تعظیم به ایران، روســیه و چین اســت.

دونالد ترامــپ رییس جمهور ســابق آمریکا ادعای 
خود درباره حصول توافق با ایران »ظرف یک هفته« 
را تکرار کرد. چهل و پنجمیــن رییس جمهور آمریکا 
در ادامه تحرکات خود بــرای حفظ و تقویت جایگاه 
خود در حزب جمهوری خواه این کشــور، به شــهر 
»ساراسوتا« در ایالت فلوریدا رفت و در جمع حامیان 
خود سخنرانی کرد. دونالد ترامپ در این سخنرانی 
بارها به مواضع دموکرات ها، جو بایدن رییس جمهور 
و دولت او درباره مســائل مختلف داخلی و خارجی 

تاخت.رییس جمهــور ۲۰ ژانویه ۲۰۱۷ تــا ۲۰ ژانویه 
۲۰۲۱ آمریکا از حامیان خود خواست که در انتخابات 
میان دوره ای کنگره در سال ۲۰۲۲ به حزب جمهوری 
خواه رای دهند تا مجالس نمایندگان و سنا از کنترل 
دموکرات ها خارج شــود.وی در این تجمع با عنوان 
»آمریکا را نجات دهید«، بار دیگر ادعای خود درباره 
پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۰ و 
شکست دادن جو بایدن را تکرار کرد. رییس جمهور 
ســابق آمریکا با تاختن به مواضع داخلی و خارجی 
دولت جو بایدن طی پنج ماه ریاست جمهوری او در 
آمریکا گفت: »دولت بایدن فقط در پنج ماه علیه همه 
چیزهایی که برای ما با ارزش اســت، دست به یک 
حمله تمام عیار زده است«.ترامپ با تاکید بر اینکه او 

در دوره ریاست جمهوری خود ضمن حفاظت از منافع 
آمریکا روابط خوبی با رهبران روسیه و چین داشت، 
مدعی شد که دولت بایدن در حال تعظیم به مسکو، 
پکن و تهران است.وی در این سخنرانی ادعا کرد که 
در صورت تقلب نشدن در انتخابات ریاست جمهوری 
۲۰۲۰ آمریکا، دولت او »ظرف یــک هفته« با ایران 
توافق می کرد. رییس جمهور سابق آمریکا همچنین 
مدعی شد: »رهبران ما دارند در برابر روسیه، ایران و 

چین کمونیست سر تعظیم فرود می آورند«.

رییس جمهور سابق آمریکا: 

»بایدن« در حال تعظیم به ایران است

معاون رهبر جنبش حماس با مستحکم، دیرینه و مستمر توصیف کردن روابط این جنبش با جمهوری اسالمی ایران، تاکید کرد که این جنبش به دنبال روابط خوب با 
ریاض و همه کشورها و دولت ها جز اشغالگران است.»خلیل الحیه« معاون »اسماعیل هنیه« رهبر جنبش حماس در یک گفت وگوی ویژه و تفصیلی با پایگاه خبری 
»عربی ۲۱«، که بخش هایی از آن، چند روز پیش منتشر شد، تاکید کرد که این جنبش، »روابط دیرین، مستحکم و مستمر« با ایران را حفظ می کند و این روابط طی مدت 
گذشته کمرنگ نشده است. همان طور که با حزب ا... لبنان روابط خوبی داشته و دارد.وی افزود که جنبش حماس، »مشتاق روابط خوب با همه است زیرا ما، وقت مازادی 
نداریم«.الحیه در خصوص روابط با عربستان سعودی گفت که حماس تالش دارد تا با عربستان سعودی و سایر کشورهای جهان روابط خوبی برقرار کند.این مقام حماس 
با اشاره به بازداشت شمار زیادی از فلسطینی های مقیم عربستان به اتهام ارتباط برخی از آنها با جنبش حماس و نیز دستگیری نماینده رسمی این جنبش در عربستان 
که با موافقت رسمی مقامات ریاض در این کشور حضور داشت، گفت چه بسا که روابط میان ریاض و حماس دچار بی ثباتی بوده اما این امر به دلیل رفتار عربستان در قبال 
ماست و این امر از جانب این جنبش نیست.وی در پاسخ به این سوال که در سایه فضای باز ایجاد شده در سطح بین الملل برای جنبش حماس، آیا روابط این جنبش با 

ایران نیز بهتر شده است، گفت: رابطه با برادران مان در ایران، مستحکم، دیرین و مستمر است. 

خبر روزاظهارات معاون رهبر جنبش حماس درباره روابط با ایران

وز عکس ر

گلباران محل 
شهادت 290 
مسافر ایرباس

محل شــهادت ۲۹۰ مســافر 
هواپیمایی ایرباس در آب های 
خلیج فارس که در روز ۱۲ تیر 
ماه سال ۶۷ از سوی ناو جنگی 
آمریکا با اصابت دو موشک به 

شهادت رسیدند، گلباران شد.

المیادین از قول رسانه های اسراییلی:

حمله به کشتی اسراییلی کار ایران بوده است 
المیادین نوشت: رســانه های اســراییلی به نقل از مقامات نظامی تایید کرده اند که یک کشتی باری 
اسراییلی در شمال اقیانوس هند مورد اصابت قرار گرفته است.ارزیابی در  اسراییل این است که ایران 
این حمله را انجام داده است.این رسانه های اسراییلی اعالم کرده اند هدف قرار دادن کشتی ممکن است 
مربوط به پاسخ ایران به حمله ماه گذشته در کرج باشد. به گفته این رسانه ها، ایرانی ها بسیار مراقب 
هستند که تلفاتی ایجاد نکنند، بلکه صرفا پیام خود را برسانند.خبرنگار امور نظامی در کانال ۱3 اسراییل 
نیز مدعی شد گزارش های خارجی از حمله ایران علیه یک کشتی باری اسراییلی را دریافت کرده است.

واکنش محمود صادقی به تماس از دفتر رییسی: 

باید از این فرصت استفاده بهینه کنیم
محمود صادقی در کالب هاوس خبرآنالین خبر داد که از دفتر رییسی و  اژه ای با او تماس گرفته اند. 
»پشت پرده دعوت رییسی و محسنی اژه ای از منتقدان و اصالح طلبان چیست؟« سوالی بود که در 
کالب هاوس خبرگزاری خبرآنالین  بحث و بررسی شد. محمود صادقی، فعال اصالح طلب در این 
زمینه گفت: با خود من هم از دفتر آقای رییسی و اژه ای تماس گرفتند و همان نکات را درخواست 
کردند و قرار شد از طریق یک خط ارتباطاتی نظرات خود را به اطالع این دوستان برسانیم.وی افزود: 
با ارزیابی ها انجام شده مقداری از بدبینی اولیه فاصله گرفتم و از این که با توهم توطئه به قضیه نگاه 
کنم نگرانی ندارم اگرچه ممکن است این کار تبلیغاتی باشد؛ اما دلیلی برای این که نیت بدی پشت 

پرده باشد پیدا نکردم و بعد از ردوبدل کردن چند پیام، چند پیشنهاد را ارائه دادم.

هدف توافق شده گفت وگوهای وین از زبان اولیانوف:

 احیای برجام به شکل اولیه؛ نه بیشتر، نه کمتر
دیپلمات ارشد روســیه در وین تاکید کرد که هدف از مذاکرات طرف های برجام در وین، احیای این 
توافق به شکل اولیه اش است.میخائیل اولیانوف، نماینده دائم روسیه نزد سازمان های بین المللی 
در وین در حســاب کاربری خود در توئیتر دیپلمات به صحبت های اخیر وزیر امورخارجه این کشور 
مبنی بر اینکه غرب مسائل دیگری مانند برنامه موشکی و مسائل منطقه ای ایران را )در وین( پیش 
می کشد، واکنش نشان داد.وی در توئیت خود نوشت: هدف توافق شده گفت وگوهای وین، احیای 
برجام به شکل اولیه آن است؛ نه چیزی بیشتر نه چیزی کمتر.سرگئی الوروف، وزیر امورخارجه روسیه 
پیش تر گفته بود، موضوعاتی که غرب پیش می کشد، ازجمله برنامه موشکی بالستیک و سیاست 
منطقه ای ایران می تواند در جلسات جداگانه دیگر )غیر از مذاکرات وین( مورد بحث و رایزنی قرار گیرد 

که ما پیشنهاد می کنیم در چارچوب»مفهوم امنیت جمعی برای منطقه خلیج فارس« صورت گیرد.

کنسولگری های ایران در بلخ و مزارشریف تعطیل نشدند
همزمان با افزایش ناامنی ها در افغانستان، مقامات این کشور از تعطیلی کنسولگری های ایران، ترکیه 
و پاکستان در والیت بلخ خبر دادند. برخی رسانه ها اعالم کردند که به دنبال بدتر شدن اوضاع امنیتی و 
سقوط چندین شهرستان در والیت بلخ به دست طالبان، کنسولگری های ایران، ترکیه و پاکستان تعطیل 
شد.پیش از این فرهاد عظیمی، والی بلخ از تعطیلی چندین کنسولگری از جمله کنسولگرهای کشورهای 
ایران، ترکیه و روسیه در شهر مزار شریف خبر داده بود. به گفته عظیمی، کنسولگری روسیه به منطقه بین 
بندر حیراتان و شهر ترمذی منتقل شده است. با این حال »ایسنا« نوشت که کنسولگری های ایران در بلخ 
و مزار شریف تعطیل نشده بلکه تعداد نیروهای آن ها کاهش یافته است. با توجه به  انتشار اخباری مبنی 
بر تعطیلی کنسولگری های ایران در بلخ و مزار شریف، در پیگیری هایش از سفارت کشورمان مشخص 
شد که این کنسول گری ها بسته نشده بلکه متناسب با شرایط امنیتی تعداد نیروها کاهش یافته است.  

کافه سیاست

نماینده مجلس: 

به صراحت می گویم بنای ما 
در مجلس فیلترینگ نیست

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای 
اسالمی مهمان نخستین قسمت از برنامه کافه 

هنر در هفته جاری بود. 
 حجت االســالم مجید نصیرایی در این برنامه 
درباره طــرح مجلس برای فضــای مجازی و 
بحث فیلتر شدن اینســتاگرام گفت: آنچه که 
این طرح دنبــال می کند، اساســا بر حمایت 
از پیام رســان های داخلی و ایرانی است و در 
درجه دوم این طرح قصد دارد به ســاماندهی 
بپردازد.   سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس 
اظهار کرد: ما االن با یک فضایی مواجه هستیم 
که در محیط و در بخش های مختلف کســی 
اگر کاالیی خریداری کند، پاسخگویی در برابر 
مشــکالت و ایرادات آن وجود نــدارد. کجای 
دنیا این طور اســت کــه بدون هیــچ قاعده و 
چارچوبی فضا آزاد گذاشته شده است تا برسیم 
به این کالهبرداری هایی که در فضای مجازی 
رخ می دهد.وی در پاســخ به این ســوال که 
مگر پلیس فتا و قوانیــن حول آن برای چنین 
کاری وجود ندارند، گفــت: باید ببینیم که مگر 
تا االن با این تمهیدات جلــوی چقدر از این کار 
را توانسته اند بگیرند. در همین اینستاگرام چه 
کسی پاسخگوی اتفاقات ناگوار است؟  لزوم 
تاسیس دفتر پیام رســان ها در ایران مصوبه 
چهار سال پیش شورای فضای مجازی است.  
حجت االسالم نصیرایی در ادامه درباره این مورد 
که در طرح مجلس آمده که هر یک از شبکه های 
اجتماعی اگر بخواهد در ایران فعالیت کند، باید 
در ایران یک دفتر داشته باشد، توضیح داد:این 
موضوعی نیست که حاال مجلس به آن پرداخته 
باشد. این موضوع در سال ۹۶ و در دولت آقای 
روحانی مصوبه شــورای عالی فضای مجازی 
بوده اســت.وی در ادامه گفت: مــن به عنوان 
ســخنگوی کمیســیون فرهنگی به صراحت 
اعالم می کنم که در این طرح بنای ما بر گرفتن 
و بســتن و فیلتر کردن نیســت. در تمام دنیا 
قوانین متعددی برای فعالیت در فضای مجازی 
وجود دارد؛ اما نمی دانم چرا در ایران در مقابل 
ساماندهی این فضا چنین جوی به راه می افتد. 

 این روزها و در شرایطی که طالبان در افغانستان با 
قتل و غارت مشغول تصرف شهرهای این کشور یکی 
پس از دیگری است، برخی چهره های عمدتا تندروی 
منتسب به یک جریان سیاسی در ایران، به حمایت از 

این گروه برخاسته اند!

بین الملل
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بازگشت واحد یک نیروگاه اصفهان به مدار تولید برق
واحد یک نیروگاه شــهید محمد منتظری اصفهان با ظرفیت ۲۰۰ مگاوات، پــس از تعمیرات به 

شــبکه سراسری برق کشــور پیوست.
سید احمد امیری، مدیر امور تعمیرات 
الکتریک نیروگاه اصفهان گفت: با توجه 
به نیاز شدید شبکه برق کشور در روز های 
پیک مصرف و ضــرورت در مدار بودن 
واحدها، پس از تعمیرات، ســه عدد از 
شــین ها )ابزار کنترل ولتاژ( را به دلیل 
ضعف عایقی تعویض و واحد را به مدار 
تولید بازگرداندیم. نیروگاه شهید محمد 
منتظری اصفهــان با مدیریــت کامال 

خصوصی و با ظرفیت تولید هزارو ۶۰۰ مگاوات به عنوان یکی از بزرگ ترین نیروگاه های کشــور، 
سهم موثری در تامین و پایداری شبکه سراسری برق کشور دارد.

 کاهش 30 درصدی کشت خیار تونلی در چادگان
 به دلیل کم آبی

رییس اداره ترویج و کشاورزی جهاد کشاورزی چادگان گفت: سال گذشته ۷۰ هکتار خیار تونلی 
در شهرستان چادگان کشت شد که امسال به لحاظ کم آبی ۳۰ درصد کشت این محصول کاهش 

داشت.
احمدرضا ارپناهی با اشــاره بــه کاهش ۳۰ درصدی کاشــت خیار تونلی در شهرســتان چادگان  
اظهار کرد: علت این کاهش  ضرر و زیان در ســال گذشــته و همچنین افزایش اجاره بها و قیمت 
بذر محصول خیار در  ســال جاری بوده است. رییس اداره ترویج و کشــاورزی جهاد کشاورزی 
چادگان بیان داشــت: برگزاری کالس های آموزشی و اســتفاده بهینه از توصیه های کارشناسان 
جهاد کشاورزی چادگان در تولید محصوالت کشاورزی باعث کیفیت باالی محصول خیار چادگان 
شده است به طوری که خیار برداشت شده این شهرستان خریداران زیادی دارد.وی اظهارکرد: با 
ورود عشایر به شهرستان چادگان ۷۵ درصد محصول خیار زیرپالستیکی )تونلی( این شهرستان 
توسط عشایر بخش چناررود کشت می شود که درآمدزایی خوبی نیز دارد.ارپناهی گفت: در حال 
حاضر قیمت هر کیلوگرم خیار در مزرعه ۴۵۰۰ تومان از کشــاورز خریداری می شــود که عالوه بر 
تامین نیاز داخلی استان به اســتان های یزد، قم، تهران و فارس و اگر مرز عراق باز شود به عراق 

نیز صادر خواهد شد.

مصرف برق، باالتر از تولید برق در اصفهان
معاون هماهنگی شــرکت برق منطقه ای اصفهان گفــت: به دلیل اینکه مصرف برق در اســتان 

اصفهان، باالتر از میزان تولید است، از شبکه سراسری برق وارد شبکه استان اصفهان می شود.
نوحی اظهار کرد: بیشترین مصرف در ساعات ۱۱ صبح الی ۱۱ شب است که در ساعات پیک مصرف 
نباید از وسایل پر مصرف مثل ماشین لباس شویی، ماشین ظرف شویی و ...  استفاده کرد و باید 

در این ساعات از دور کند کولر استفاده شود.
وی بیان کرد: به دلیل اینکه مصرف برق در استان اصفهان باالتر از تولید است از شبکه سراسری 
برق وارد شبکه استان اصفهان می شود و افرادی که مصرف برق آن ها از سقف مصرف باالتر برود 
۱۶ درصد بیشتر جریمه می شوند. وی افزود: مصرف برق  دستگاه های استخراج ارز دیجیتال به دو 
صورت رسمی و غیر رسمی است که به دستور دولت، برق دستگاه های رسمی تا شهریور ماه قطع 

شده، ولی مشکل ما با افرادی است که به صورت غیر رسمی برق مصرف می کنند.

رییس انجمن قطعه سازان خودروی استان اصفهان: لنت های قاچاق عامل احتمالی بروز تصادفات است، نه لنت های بد!

سالمت مردم، زیر پای قاچاقچی ها!

لنت بازار ترمز زیر پای قاچاقچیان است  زینب ذاکر
و برای قاچاقچی چــه اهمیتی دارد اگر 
ترمز نگیــرد یا دیــر بگیــرد یا مــردم به خاطر مشــکل لنــت ترمز 
خودروی شان بیفتند ته دره، یا پرت شوند وسط گاردریل یک اتوبان یا 

به عزای عزیزترین های شان بنشینند؟!
 واقعا برای قاچاقچی ای که لنت ترمز قالبی و فیک توی بازار می ریزد، 

جان هموطنش چه ارزشی دارد؟!
این روزها پــای صحبت فروشــندگان لنت ترمز هم که بنشــینی، از 
لنت ترمزهایی مــی گویند که به صــورت قاچاق وارد می شــود یا به 
تولیدکنندگان زیرزمینی اشــاره می کنند که با تولیــد لنت های تقلبی 
جنس بی کیفیت بــه مــردم می دهنــد. از همین راه، ســود کالنی 
 به جیــب می زننــد و کار وکاســبی بازاری های منصف را هم کســاد 

کرده اند. 
در شــرایط بد اقتصادی، مردم مجبورند گاهی کیفیت را فدای ارزانی 
کنند. لنت ترمــز برند نمی خرنــد چون گران اســت و در عوض لنت 
ترمزهای قاچاق در بازار فراوان و ارزان )تر( به وفور یافت می شــود. 
تولیدکنندگان لنت ترمزهای برند هم اجناس شــان روی دست شان 
می ماند چون خریــدار ندارد و مجبور می شــوند با قیمــت ارزان تر 

بفروشند تا در رقابت با قاچاقچیان کم نیاورند! در نتیجه ضرر می کنند 
و می گویند به سودشــان نیســت که قیمت را پایین بیاورند و هزینه 

تولیدشان هم درنمی آید. 
یکی از فروشــندگان لنت ترمز در بازار می گوید: »مشــکل فقط این 
نیست که مشتری ســراغ لنت برند نمی آید. ماده سمی آزبست در 
لنت ترمزهای اســتاندارد وجود نــدارد؛ اما در تولیــدات زیرزمینی و 
واردات قاچاق این قطعه، از ماده آزبســت استفاده می شود زیرا این 
تولیدکنندگان به جای کاربرد رزین در ســاخت لنــت ترمزها از ماده 

آزبست استفاده می کنند.« 
بازار اصفهان هم از لنت های تقلبی و قاچاق پر شــده اســت. رییس 
انجمن قطعه ســازان خودروی اســتان اصفهان اما مــی گوید حتی 
آمار دقیقی از واردات لنت های قاچاق به بــازار نداریم: »آمار واردات 
لنت های قاچاق اصفهان مشــخص نیســت. این محصوالت وقتی 
به بازار وارد می شــوند قابل تشــخیص نبوده که کســی از ورود این 
محصوالت به بازار مقابله کند، واردات این قطعات به صورت قاچاق یا 
زیر زمینی انجام می شود و حتی فروش شان در مغازه ها  رسما صورت 
نمی گیرد، مگر اینکه فروشندگان تقلب کرده و لنت های قاچاق را در 
بســته بندی لنت های برند به مردم بفروشــند یا در نهایت به صورت 

فله ای به فروش برســانند. در واقعیت فروشــگاه ها نباید لنت های 
نامطلوب را خریداری کرده و در اختیار عموم قرار دهند.«

اما نظــارت در بازار چه نقشــی دارد  که قاچاقچیــان اینچنین جوالن 
می دهند و بازار را در قبضه خود گرفته اند؟ رییس انجمن قطعه سازان 
خودروی اســتان اصفهان می گوید » برعهده ما نیست« : »نظارت ها 
بر عهده ما نیست ما انجمن قطعه سازان هســتیم و  قطعات را تولید 
می کنیم، قطعاتی که تولید می شــوند آن هایی که ملزم به استاندارد 
هستند، استاندارد دارند و دیگر محصوالتی که استاندارد ندارند به هر 
شکل ملزم هستند کدرهگیری برند را در محصول درج کنند.نظارت ها 
بر فروشگاه ها بیشتر بر عهده اتحادیه هاست و همچنین ما بر قطعات 

تولید شده نظارت داریم.«
احمدی به این نکته هم اشــاره می کند که لنت بد هم باشــد، باعث 
تصــادف نمی شــود و در واقع ایــن لنت هــای قاچاق هســتند که 
عامل تصادفات می شــوند: » لنت های قاچاق باعــث بروز حوادث 
می شــوند. لنت های بد خیلی زود خراب شــده یا بوهای نامطلوب 
داده و اصطحکاک شــان کم می شــود  ولــی من بعیــد می دانم که 
 علــت تصادفــات باشــند، بایــد کمی بــا احتیــاط با این مســئله

 برخورد کرد.« 

عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشــاورزی اصفهان 
اظهار کرد: آب رها شده ای که برای غرب استان اصفهان 
تخصیص یافت به دلیل خشــک بودن بستر زاینده 
رود، پس از دو روز وارد کانال های نکوآباد شد.حسین 
محمدرضایی با اشــاره به عدم اطالع رســانی دقیق 
نســبت به میزان آب رها شــده تصریح کرد: قبل از 
رهاســازی آب برای کشــاورزان غرب، خروجی سد 
زاینده رود ۲۷ متر مکعب در ثانیه بود که ۱۵ مترمکعب 
آن به سد چم آســمان برای مصارف شرب اصفهان 

بزرگ به تصفیه خانه بابا شیخ علی و صنایع اصفهان 
و انتقال به استان یزد برای شرب و صنعت اختصاص 
می یافت و مابقی آن یعنی حــدود ۱۲ مترمکعب به 
اضافه آب های میان حوزه ای قبل از رســیدن به سد 
چم آســمان برای مصرف باغات در اســتان اصفهان 
و چهارمحال به صــورت مجاز و غیر مجاز برداشــت 
می شــد.عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزی 
اصفهان خاطرنشــان کرد: با افزایش خروجی ســد 
به ۷۰ مترمکعب در ثانیه، برداشــت های غیر مجاز و 
نفوذپذیری افزایش می یابد که بایــد با تمام توان از 
برداشت های غیر مجاز و غیر متعارف جلوگیری شود.

محمدرضایی گفت: اظهاراتی از سوی برخی مسئوالن 
استان های دیگر مبنی بر اینکه نباید آب برای باغات 

غرب استان اصفهان جاری می شد، مطرح شده است 
در صورتی که کشــاورزان اســتان اصفهان ۷۵ درصد 
از حجم آب پشت ســد زاینده رود را صاحب هستند 
که هر زمان نیاز به آن داشتند با توافق همدیگر از این 
آب استفاده می کنند و مسئوالن استان همجوار حق 
دخالت در آن را ندارند. وی در رابطه با دلیل تاخیر در 
بازگشایی زاینده رود تصریح کرد: یکی از دالیل این امر 
به موانعی در برخی از نقاط زاینده رود از جمله در بلوک 
لنجان مربوط می شد. از سال ها قبل در مسیر رودخانه 
آب بندهایی قرار داشــت تا آب رها شده سریع تر وارد 
مادی ها شــود؛ وجود این بندها باعث می شــود آب 
پشت آن ها جمع شده و ســپس جاری شود و این 

موضوع هدر رفت آب را زیاد می کند.

عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزی اصفهان:

موانع بلوک لنجان، سبب تاخیر در بازگشایی زاینده رود بود
خبر روز

آمار واردات لنت های قاچاق اصفهان مشخص نیست. این 
محصوالت وقتی به بازار وارد می شوند قابل تشخیص نبوده 
که کسی از ورود این محصوالت به بازار مقابله کند، واردات 
این قطعات به صورت قاچاق یا زیر زمینی انجام می شود و 

حتی فروش شان در مغازه ها  رسما صورت نمی گیرد

رییس سازمان بورس خبر داد:

واریز بخش دوم سود سهام عدالت تا آخر هفته
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار از واریز بخش دوم سود سهام عدالت سال ۱۳۹۸ تا پایان هفته جاری 
خبر داد.محمدعلی دهقان دهنوی درمورد اینکه قرار بود نام اســامی شرکت هایی که سود سهام عدالت 
را به حساب شرکت سپرده گذاری مرکزی واریز نکرده بودند تا پایان هفته قبل اعالم شود، اما این اتفاق 
نیفتاده است، توضیح داد: هنوز به جمع بندی برای اســامی نرسیده ایم، اما تا آخر این هفته هم اسامی 
اعالم می شود و هم سود به حساب مشموالن واریز خواهد شد.وی درمورد اینکه وزیر اقتصاد زمان واریز 
سود را عید قربان اعالم کرده بود نیز توضیح داد: وزیر اعالم کرده بود که بخش دوم سود تا عید قربان واریز 
می شود، بنابراین اگر جمع بندی تمام شود تا آخر هفته جاری، سود واریز خواهد شد.بر اساس این گزارش، 
سود سهام عدالت سال های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ طی یک مرحله به حساب مشموالن سهام عدالت واریز شد 

اما سود سال ۱۳۹۸ سرنوشت دیگری داشت و قرار شد طی دو مرحله به حساب سهامداران واریز شود.

در نشست خبری مدیر عامل توانیر مطرح شد:

پاسخ مسئوالن به علت خاموشی های بی موقع
مدیرعامل توانیر در پاسخ به علت خاموشی های بی موقع و بدون برنامه و غیر مطابق با جداول ارائه 
شده اظهار کرد: برای تمام استان ها سقف مصرف تعیین شده و الزام کرده ایم که استان ها این سقف 
را رعایت کنند؛ اما اگر میزان مصرف از سقف تعیین شده افزایش یابد احتمال وقوع خاموشی وجود 
دارد و تمام تالش ما این است که خاموشی اتفاق نیفتد ولی اگر خاموشی اتفاق افتاد باید براساس 
جداول زمان بندی باشد.محمدحسن متولی زاده در پاسخ به این سوال که آیا حق مردم نیست که 
از زمان خاموشی ها اطالع یابند و چرا خاموشی ها مطابق جداول اعمال نمی شود، گفت: طی چند 
روز اخیر به دلیل گرمای هوا شاهد ایجاد مشکالتی در شبکه بودیم و قرار است که جداول خاموشی 
مطابق با آنچه اتفاق می افتد باشد. وی با بیان این که امسال گرمای بسیار شدید باعث شد تا مصرف 
برق افزایش یابد و این افزایش در ابعاد مختلفی صورت گرفته است، اظهار کرد: حدود ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰ 
مگاوات مصرف چاه های کشاورزی است مسئله  بعدی دستگاه های سرمایشی بوده که بسیار زودتر 
از موعد وارد مدار شدند و ۴۰ درصد از مصارف را به خود اختصاص دادند.مدیرعامل توانیر اضافه کرد: 
اگر پیک را ۶۰ هزار مگاوات در نظر بگیریم حجم زیادی از ســوی وسایل سرمایشی به این بخش 
اختصاص یافته است. همچنین مراکز استخراج رمزارز نیز که حجم آن بسیار گسترش یافته ۲۰۰۰ 
مگاوات از میزان مصرف را شامل می شود.متولی زاده با اشاره به دلیل رشد ۲۰ درصدی مصرف برق 

گفت: علت این مسئله گرمای زودرس، افزایش مصرف برق و نبود نیروگاه های برق آبی است.

کارشناس اقتصاد مسکن:

بازار مسکن در مرحله ثبات قرار دارد
یک کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه از آبان ماه سال گذشته انتظارات تورمی تعدیل شده که 
شاهد ریزش بورس و ثبات نسبی قیمت مســکن بوده ایم، گفت: به دنبال نوسانات اقتصادی سه 
سال گذشته مطالبات عمومی باال رفته که به نظر می رســد دولت آینده قصد دارد به این مطالبات 
پاسخ بدهد و در این صورت با افزایش هزینه های جاری، رشــد نقدینگی، تورم و افزایش قیمت 
مسکن مواجه می شویم.مهدی سلطان محمدی درباره پیش بینی آینده بازار مسکن اظهار کرد: در 
بسیاری از موارد پیش بینی قیمت در بازارها امکان پذیر نیســت؛ اما اقتصاد ما با مشکالتی مواجه 
است که شاید مهم ترین آن حجم سنگین نقدینگی و سرمایه های سرگردان باشد. در طول دو سه 
سال گذشته شوک هایی به اقتصاد وارد شد که اصلی ترین آن تحریم های دوره ترامپ بود. سپس 
بیماری کرونا اتفاق افتاد که منجر به کمبود دارایی های سرمایه ای شد. هجوم نقدینگی سرگردان 
به بازارها باعث شد حبابی در دارایی های سرمایه ای شکل بگیرد که دیدیم شاخص بورس، مسکن، 

ارز و طال به شدت باال رفت.

کافه اقتصاد

اخبار

 رونق سماورسازی
 در تبریز

خود جوش برگردان، عبارت سماور در زبان 
روسی است. وســیله ای برای به جوش 
آمدن آب و تهیه نوشیدنی پرطرفدار چای 
که از روسیه وارد می شد و امیرکبیر ساخت 
آن را در ایــران آغاز کــرد. محله قدیمی 
میدان کاه فروشان تبریز جایی است که 
کارگاه های سماور سازی مشغول به کار 
هســتند. این حرفه از زمان قاجار در این 
شهر رونق داشته و یکی از مشاغل رسمی 

وقدیمی شهر تبریز محسوب می شود.

وز عکس ر

انتقاد موسوی الرگانی از مسئولین 
اصفهانی و دولت:

 چرا راستش را به مردم
 نمی گویید؟

نماینده مردم فالورجان در مجلس شــورای 
اسالمی در رابطه با مشکالت آب استان اصفهان 
اظهار کرد: مشــکل آب اســتان اصفهان تنها 
مربوط به اصفهان نیســت، بلکه ملی است و 
متاسفانه مسئولین کشور و استان ساده از کنار 
این مسئله عبور می کنند. طبق سرشماری سال 
۱۳۹۵ جمعیت اســتان اصفهان پنج میلیون 
و ۱۲۰  هزار نفر اســت، قطعا بعد از سرشماری 
سال ۱۴۰۰ با جمعیت پنج میلیون و ۵۰۰ هزار 
نفر روبه رو خواهیم بود، اگــر جمعیت ایران را 
۸۰ میلیون حســاب کنیم نزدیک به یک دهم 
جمعیت در اســتان اصفهان زندگی می کنند، 
اما بی تفاوت از کنار بحث های آب آشامیدنی، 
زیست محیطی و سرمایه های ارزشمند میراث 
فرهنگی که در اصفهان اســت عبور می شود، 
اگر یک دهم میراث استان اصفهان در بعضی 
از کشــورهای اروپایی و آســیایی بود، درآمد 
۱۰ برابری پول نفت را با پذیرش توریســت به 
دســت می آوردند، اما این میراث ارزشمند  به 
دلیل فرو نشست زمین در حال نابودی است. 
موســوی الرگانی  افزود: زاینده رود که هزاران 
سال جزو رودهای خروشان کشور بود در حال 
تبدیل شــدن به خیابانی خاکی  و محل تردد 
افراد است، تاالب گاوخونی که محل پرندگان 
مهاجری بود که از کشــورهای دیگر مهاجرت 
می کردند، تبدیل به محل توزیع آلودگی و گرد 
و خاک برای استان اصفهان شده و همچنین 
در آینده ای نزدیک خطر شهر تهران را تهدید می 
کند و مقدار فاضالبی که االن وارد تاالب می شود 
اگر خشــک شــود تهدیدی جدی برای دیگر 
استان های همجوار محسوب می شود. وی ابراز 
داشت: مسئولین استان در خواب غفلت به سر 
می برند، رییس جمهور و وزیر نیرو به خودشان 
افتخار می کنند که آب از دریا به اصفهان انتقال 
می دهیم چرا به مردم نمی گویید این آبی که 
از دریا قرار است منتقل شود به اندازه یک سوم 
مصرف آب آشــامیدنی استان هم نمی شود، 

پس تکلیف بخش کشاورزی چه می شود؟

آگهی مزایده

شرکت یاقوت کویر مهاباد در نظر دارد پرس یونجه تولیدی خود را از طریق مزایده بفروش برساند. متقاضیان می توانند 
از تاریخ ۱۴۰۰/۴/۱۴ لغایت ۱۴۰۰/۴/۲۲ با شماره تماس های ۹-۵۴۴۰۳۷۶۵-۰۳۱ و یا به آدرس: اصفهان – اردستان 

– مهاباد- میدان شهرداری- کوچه گلستان ۴ پالک ۶۲ مراجعه نمایند. 
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کسی به داد آثار تاریخی شهرکرد نمی رسد؛

آثاریکهفقطدرفهرستملیقرارمیگیرند

 مجموعــه طاق های ســنگی جونقــان به »خــان اوی« بــه معنی 
کاروانسرای آبی معروف شــده و در گویش ترکی محلی خان اوی به 

معنی خانه خان است.
این مجموعــه در فاصله ۸ کیلومتــری جنوب جونقــان و در ابتدای 
دره تنگه درکش ورکش )مسیر شــهرکرد به اردل( با شیوه ای خارق 
العاده به صورت خشکه چین و با استفاده از روش نخ کشی به شکل 
گهواره ای باز با نمای هاللی ســاخته شده و از اهمیت خاص برخوردار 

است.
کارشــناس میراث فرهنگی ، گفت: بنای تاریخی معروف به خانه وی 
که در اصل اســم واقعی آن خان اوی بوده به معنی کاروانسرای آبی 
یا کاروانســرایی که کنار آب قرار دارد، یکی از بنا هــای تاریخی مهم و 
منحصر به فرد نه تنها در اســتان چهارمحال و بختیــاری بلکه در کل 

کشور است.
خادمی اضافه کرد: این بنا در دو مرحلــه طی دهه ۷۰ و اوایل دهه ۸۰ 
مورد تعمیر و مرمت و احیا قرار گرفت. دو فصل مورد کاوش و بررسی 
باستان شناسی بود و ۹۳۰ متر اطراف آن فنس کوبی شد. یک محوطه 
وسیع با یک چشــم انداز رو به رودخانه ساخته و به بخش خصوصی 

برای بهره برداری واگذار شد.

وی ادامه داد: متاســفانه بعد ها بخش خصوصی را از آنجا طرد کردند 
و تمامی فنس کوبی و حفاظ های این بنا که به قیمت امروز ۵ میلیارد 
تومان می شود )شامل لوازم و تجهیزات فلزی دستمزد و سایر مصالح 

مورد نیاز( نیاز است تا بتوان مجددا آن را احیا کرد.
خادمی اضافه کرد: قدمت این بنا به دوره پارت و ساســانی می رسد 
هم از نظر معماری هم از نظر کاربرد، چرا که در دوره پارتی برای اولین 
بار کاروانسرا هایی که کنار جاده ها به عنوان اخذ عوارض ساخته شدند 
به آن دوره بر می گردند، هر چند که در دوران هــای بعد مورد مرمت و 
حفاظت قرار گرفتند به خصــوص در دوران ایلخانی اینجا مورد توجه 
بوده، به خاطر اینکه راه اتابکی یعنی همان راه باستانی که به راه شاهی 
معروف بوده و در قبل از اســالم از اینجا عبور می کرده اســت در دوره 
اتابکان مورد مرمت و بازســازی قــرار گرفــت و از آن دوره راه اتابکی 
شــهرت پیدا کرد.وی ادامه داد: آخرین بار گویا در سال ۱۳۱۹ هجری 
قمری در دوره قاجاریه این راه و این بنا مورد مرمت قرار گرفته است.

وی افزود: امروزه بــه علت کم توجهی یا بی مهری که نســبت به این 
بنای ارزشــمند صورت گرفته، چندین قسمت آن در کف و بدنه توسط 
حفاران و قاچاقچیان حفاری شــده و با بیل و کلنگ گودال هایی حفر 
کردند، به علت عدم توجه در بیش از ۱۰ ســال گذشته عوارض طبیعی 

نیز سبب جابه جایی سنگ ها در بدنه و سقف شده است.
خادمی اضافه کرد: اگر یکی از ســنگ ها در یکی از این ســقف ها فرو 
بریزد امکان تخریــب صد در صد این بنا وجــود دارد که در آن صورت 
بعید است  که توان بازســازی و احیای آن به این صورت وجود داشته 
باشد.وی ادامه داد: همانطور که این بنا ارزش دارد و در تاریخ ۱۵ آذر 
۱۳۷۸ با شــماره ثبت ۲۵۳۷ به عنوان یکی از آثــار ملی ایران به ثبت 
 رسیده اســت، بیش از پیش مورد توجه مسئوالن و همچنین مردم و

 عالقه مندان و فرهیختگان به آثار تاریخی استان قرار بگیرد.
رییس گروه حفظ و احیای بنا ها و محوطه های تاریخی اداره کل میراث 
فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی چهارمحال و بختیاری گفت: 
محوطه خان اوی یک محوطه با ارزش است که متاسفانه توسط برخی 

افراد سودجو مورد تخریب قرار گرفته است.
واحد جوالیی افزود: با گشــت زنی های مرتب و سرکشی های یگان 

حفاظت از گسترش پدیده تخریب جلوگیری شد.
جوالیی اضافه کرد: حفاری هایی که در بدنــه و زمین این اثر تاریخی 
انجام شده بود پر شد و درخواست اعتبار برای ساماندهی این مکان با 
ارزش داده شده است.وی ادامه داد: امیدوارم که با تخصیص اعتبار 

به موقع بتوان این کاروانسرای قدیمی را مجددا مرمت و احیا کرد.

 درخشش نخستین بانوی تاریخ ساز دوچرخه سواری 
در  رقابت های کشوری

 سمیه یزدانی، رکاب زن چهارمحال و بختیاری در مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی زنان ایران که در پارک 
جنگلی سرخه  حصار برگزار شد توانست با کسب مدال طال بر سکوی نخست کشور بایستد.پس از رکاب 
زنی بانوان در ماده استقامت جاده، سمیه یزدانی دوچرخه سوار چهارمحال و بختیاری موفق شد عنوان 
قهرمانی رده بزرگساالن را از آن خود کند.در این مسابقات ۵۰ شرکت کننده از ۲۰ استان کشور در مسیر ۲۳ 
کیلومتری با هم به رقابت پرداختند.سمیه یزدانی، به عنوان نخستین بانوی مدال آور دوچرخه سواری کشور 

در رقابت های برون مرزی، عنوان بانوی تاریخ ساز دوچرخه سواری را یدک می کشد.

 وجود 15۶ طرح عمرانی و خدماتی نیمه تمام 
در شهرستان بروجن

فرماندار بروجن گفت: تکمیل و بهره برداری از طرح های نیمه تمام این شهرستان نیازمند یک هزار و ۴۵۰ 
میلیارد ریال اعتبار است.مسعود ملکی تاکید کرد: هم اکنون ۱۵۶ طرح عمرانی و خدماتی نیمه تمام 
در ۲۷ فصل اجرایی در این شهرستان وجود دارد.ملکی افزود: این طرح ها در حوزه های کشاورزی، 
صنعت، زیرساخت، راه و شهرسازی، آب و فاضالب، خدمات و زیرمجموعه های دیگر هستند.وی اضافه 
کرد: مسئوالن دستگاه های اجرایی مرتبط با این طرح ها در بروجن موظفند عالوه بر تخصیص به موقع 

اعتبارات استانی، نسبت به پیگیری برای جذب اعتبارات ملی نیز اقدام کنند.

بهینه سازی شبکه های برق روستایی در چهارمحال و بختیاری
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: طرح بهینه سازی شبکه های 
برق روستایی با عنوان بهارستان، در صادق آباد، قوچان و چم خلیفه از توابع شهرستان سامان با هزینه 
چهار میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال اجرایی شد.مجید فرهزاد  افزود: این پروژه با تبدیل چهار هزار و ۶۰۰ 
متر شبکه مسی به کابل خود نگهدار، نصب و جابه جایی ۳۱ اصله پایه برق رسانی، رفع حریم واحداث 
۷۰۰ متر شبکه فشار متوسط به بهره برداری رسیده است.فرهزاد اضافه کرد: هدف از اجرای این پروژه 
کاهش خاموشی ها، کاهش نرخ تلفات انرژی، رفع حریم شبکه های برق رسانی، اصالح ولتاژ، بهبود 

مبلمان شهری و در نهایت کسب رضایتمندی مردم مناطق روستایی است.

رفع تصرف 159 هکتار از اراضی ملی در بام ایران
 مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: امسال، ۱۳۴ پرونده حقوقی 
برای ۱۵۹ هکتار اراضی ملی تصرف شده در استان تشکیل و با همکاری دادگستری این زمین ها رفع 
تصرف شد و به بیت المال بازگشت. سید اســماعیل صالحی افزود: همچنین از زمان تشکیل یگان 
حفاظت منابع طبیعی در استان شش هزار هکتار از اراضی ملی به بیت المال بازگشت و پرونده ۱۵۴ 
مورد تصرف در ۱۲۱ هکتار زمین های ملی شامل فنس کشــی، ساختمان سازی، زراعت، باغ و دیوار 

کشی و... هم در دست بررسی است.

شناسایی یک هزار و 400 گونه گیاهی در چهارمحال و بختیاری
کارشناس مسئول گیاهان دارویی سازمان جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: یک هزار و ۴۰۰ 
گونه گیاهی در مناطق مختلف چهارمحال و بختیاری شناسایی شده است که ۳۹۸ گونه از این گیاهان 
دارای خاصیت دارویی، عطری و ادویه ای است.اعظم شیخ ســامانی افزود: سطح زیر کشت گیاهان 
دارویی در استان یک هزار و ۷۰۰ هکتار اســت که از این مقدار ۲۵۹ هکتار زیرکشت زعفران، ۴۷۰ هکتار 

زیر کشت موسیر، ۵۷۰ هکتار تحت کشت گل محمدی، ۲۶۴ هکتار به کشت سیاهدانه اختصاص دارد.

اخبار

اگر یکی از سنگ ها در یکی از این سقف ها فرو بریزد 
امکان تخریب صد در صد این بنا وجود دارد که در آن 
صورت بعید است توان بازسازی و احیای آن به این 

صورت وجود داشته باشد

بام ایران

تحدید حدود اختصاصی
4/38 تحديد حدود اختصاصی به صورت جمعی مربوط به قسمتي از بخش 9 ثبت 

اصفهان جزء حوزه ثبتي اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان لنجان
بموجب قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت اسناد و امالك و در اجرای تبصره ذيل 
ماده 13 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی، 
تحديد حدود ابنیه و امالك مشروحه ذيل که قباًل به علل مختلف به عمل نیامده 
، از ساعت 8/30 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد ؛ لذا بموجب اين آگهی 
به صاحبان امالك و مجاورين اعالم مي شود که در روز و ساعت مقرر در محل 
حضور به هم رســانند . چنانچه هر يك از صاحبان امالك يا نماينده قانوني آنها 
در موقع تعیین حدود حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون ثبت، ملك آنها باحدود 
اظهارشده از طرف مجاورين تحديد حدود خواهد شــد . اعتراضات مجاورين و 
صاحبان امالك که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق مقررات ماده 20 قانون 
ثبت از تاريخ تنظیم صورتمجلس تحديد حدود فقط تا ســي روز پذيرفته خواهد 
شــد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده هاي معترضی ثبتي 
، معترض ظرف يك ماه از تاريخ تســلیم اعتراض به اين اداره بايســتي با تقديم 
دادخواســت به مرجع ذيصالح قضايي، گواهي تقديم دادخواست را اخذ و به اين 

اداره تسلیم نمايد . 
اول : بخش 9 ثبت اصفهان 

 1 - ابنیــه و امــالك واقــع در زريــن شــهر بــه شــماره 107 - اصلــي 
و فرعي های ذيل :

4109 فرعی – پیمان خوبازکرد فرزند يوسف علی نسبت به ششدانگ يك باب 
خانه به مساحت 109.83 مترمربع .

4785 فرعی – شهرداری زرين شهر به شناســه ملی 1400274434 نسبت به 
ششدانگ يکباب ســاختمان )ساختمان خدمات شــهری( به مساحت 498.14  

مترمربع .
4786 فرعی – احمــد مدحی فرزند مصطفی نســبت به ششــدانگ يك باب 

ساختمان به مساحت 51.87 مترمربع .
4787 فرعی – رضا ملکی ريزی فرزند حســین نســبت به ششدانگ يك باب 

ساختمان به مساحت 124.07 مترمربع .
برای روز سه شنبه  مورخ  1400/04/29

4788 فرعی – جاسم بابائیان چم علیشاهی فرزند موسی نسبت به ششدانگ يك 
باب خانه به مساحت 182.34 مترمربع .

4789 فرعی – شــهرداری زرين شهر به شناســه ملی 1400274434 نسبت 
به ششدانگ عرصه يکباب سالن ورزشــی )بانوان کوثر زرين شهر( به مساحت 

3228.93  مترمربع .
4790 فرعی – نوروزعلی نوروزی ريزی فرزند رمضانعلی نسبت به ششدانگ يك 

باب ساختمان به مساحت 130.38 مترمربع .
4791 فرعی – محمدتقی مومنی قلعه قاسمی فرزند حسین نسبت به ششدانگ 

يك باب مغازه به مساحت 95.44 مترمربع .
برای روز پنج شنبه  مورخ  1400/04/31

4792 فرعی – فرح سلیمی اشیانی فرزند حســین نسبت به ششدانگ يك باب 
خانه به مساحت 165.34 مترمربع .

4793 فرعی – علی جعفرپوری فرزند علی اکبر نسبت به ششدانگ يك باب خانه 
به مساحت 199.84 مترمربع .

4794 فرعی – طیبه سبکتکین ريزی فرزند مرتضی نسبت به ششدانگ يك باب 
خانه به مساحت 75.44 مترمربع .

برای روز شنبه  مورخ  1400/05/02
4795 فرعی – اصغر سلیمیان ريزی فرزند حسین نسبت به ششدانگ يك باب 

خانه به مساحت 153.63 مترمربع .
4796 فرعی – ابراهیم شريفی ريزی فرزند عباسعلی و غیره نسبت به ششدانگ 

يك باب خانه به مساحت 161.98 مترمربع .
4797 فرعی – فرخ حاجی مرادی ريزی فرزند علیرضا نسبت به ششدانگ يك 

باب خانه به مساحت 151 مترمربع .
4798 فرعی – محمود شهريار فرزند احمدرضا نسبت به ششدانگ يك باب خانه 

به مساحت 140.27 مترمربع .
برای روز يکشنبه  مورخ 1400/05/03

2 - ابنیه و امالك واقع در مزرعه چم تقی باغبهادران به شــماره 189 - اصلي و 
فرعي ذيل :

1  فرعی – فريدون فتحی باغبادرانی فرزند نصراله نسبت به ششدانگ يك قطعه 
زمین مزروعی و مشجر به مساحت 31999.25  مترمربع .

برای روز دوشنبه مورخ  1400/05/04
3 - ابنیه و امالك واقع در دورباط باغبهادران به شــماره 321 - اصلي و فرعي 

ذيل :
60 فرعی – احمدرضا نقدی دورباطی فرزند عبدالحسین نسبت به ششدانگ يك 

باب خانه به مساحت 157.38 مترمربع .
برای روز سه شنبه مورخ 1400/05/05

تاريخ انتشار : روز دوشنبه مورخ  1400/04/14                                           
م الف: 1158183 مصطفی شمســی - رئیس اداره ثبت اســناد و امالك 

شهرستان لنجان
مفاد آراء

4/39 آگهــي موضوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آيین نامه قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر آرا صادره هیات هــاي موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتي اراضي 
و ساختمان هاي فاقد ســند رسمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گرديده اســت لذا مشــخصات 
متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهي مي شــود . در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضیان اعتراضي داشته باشــند مي توانند از تاريخ انتشار اولین آگهي 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالك تسلیم و پس از اخذ 
رســید ظرف مدت يکماه از تاريخ تسلیم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع 

قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 3237 مورخ 1400/03/20 هیات دوم خانم لیلی شاه سالنی 
کتیرانی به شناسنامه شماره 182 کدملي 4723118241 صادره عراق فرزند علی 
در ششدانگ يك باب ساختمان به مساحت 246/15 متر مربع قسمتي از پالك 
شماره 246 فرعي از 21 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب 

اصفهان از مورد ثبت صفحه 65 دفتر 561 امالك
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/04/14
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/29

م الف: 1159225  شــهرياري رئیــس منطقه ثبت اســناد و امالك غرب 
اصفهان 

مفاد آراء
4/40 آگهــي موضوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آيین نامه قانــون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر آرا صادره هیات هــاي موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتي اراضي 
و ساختمان هاي فاقد ســند رسمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گرديده اســت لذا مشــخصات 
متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهي مي شــود . در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضیان اعتراضي داشته باشــند مي توانند از تاريخ انتشار اولین آگهي 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالك تسلیم و پس از اخذ 

رســید ظرف مدت يکماه از تاريخ تسلیم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع 
قضايي تقديم نمايد. 

رديف 1- راي شماره 3257 مورخ 1400/03/20 هیات دوم خانم معصومه نصر 
آزادانی به شناسنامه شــماره 3135 کدملي 1817992708 صادره آبادان فرزند 
علی محمد در ششدانگ يك باب ساختمان به مساحت 63/68 متر مربع قسمتي 
از پالك شماره 467 فرعي از 13 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك 

غرب اصفهان از مورد ثبت صفحه 471 دفتر 400 امالك
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/04/14
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/29

م الف: 1159235  شــهرياري رئیــس منطقه ثبت اســناد و امالك غرب 
اصفهان 

مفاد آراء
4/41 آگهــي موضوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آيین نامه قانــون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر آرا صادره هیات هــاي موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتي اراضي 
و ساختمان هاي فاقد ســند رسمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گرديده اســت لذا مشــخصات 
متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهي مي شــود . در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضیان اعتراضي داشته باشــند مي توانند از تاريخ انتشار اولین آگهي 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالك تسلیم و پس از اخذ 
رســید ظرف مدت يکماه از تاريخ تسلیم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع 

قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شــماره 2283 مورخ 1400/02/28 هیات چهارم آقای غالمرضا 
جهانگیری به شناسنامه شــماره 1610 کدملي 6219348567 صادره بوئین و 
میاندشت فرزند کیامرز در ششــدانگ يك باب ساختمان به مساحت 73/54 متر 
مربع پالك 67 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان 
مع  الواسطه از مالك رسمی غالمرضا جهانگیری طبق سند انتقالی 93409 مورخ 

1353/02/04 دفترخانه 2 اصفهان
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/04/14
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/29

م الف: 1159457  شــهرياري رئیــس منطقه ثبت اســناد و امالك غرب 
اصفهان 

مفاد آراء
4/42 آگهــي موضوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آيین نامه قانــون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر آرا صادره هیات هــاي موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتي اراضي 
و ساختمان هاي فاقد ســند رسمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گرديده اســت لذا مشــخصات 
متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهي مي شــود . در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضیان اعتراضي داشته باشــند مي توانند از تاريخ انتشار اولین آگهي 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالك تسلیم و پس از اخذ 
رســید ظرف مدت يکماه از تاريخ تسلیم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع 

قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 2296 مورخ 1400/02/28 هیات دوم آقای اصغر شهبازی 
دستجردهء به شناسنامه شــماره 1358 کدملي 1285582349 صادره اصفهان 
فرزند قديرعلی در ششدانگ يك قطعه زمین کشــاورزی باستثنای بهای ثمنیه 
اعیانی آن به مســاحت 1543/88 متر مربع قســمتي از پالك شماره 64 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان از مالکیت سید محمد 

جسینی از مورد ثبت صفحه 7 دفتر 433 امالك
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/04/14
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/29

م الف: 1159650  شــهرياري رئیــس منطقه ثبت اســناد و امالك غرب 
اصفهان 

مفاد آراء
4/43 آگهــي موضوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آيین نامه قانــون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر آرا صادره هیات هــاي موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتي اراضي 
و ساختمان هاي فاقد ســند رسمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گرديده اســت لذا مشــخصات 
متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهي مي شــود . در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضیان اعتراضي داشته باشــند مي توانند از تاريخ انتشار اولین آگهي 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالك تسلیم و پس از اخذ 
رســید ظرف مدت يکماه از تاريخ تسلیم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع 

قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 3466 مورخ 1400/03/25 هیات سوم آقای علی صالحی 
به شناسنامه شــماره 1160126992 کدملي 1160126992 صادره زرين شهر 
فرزند اســداله در ششــدانگ يکباب ســاختمان به مســاحت 86/05 متر مربع 
پالك 45 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبــت ملك غرب اصفهان مع 
الواسطه از مالك رسمی احمدرضا کريمی طبق سند انتقال شماره 47824 مورخ 

1349/09/29 دفترخانه 29 اصفهان 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/04/14
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/29

م الف: 1159632  شــهرياري رئیــس منطقه ثبت اســناد و امالك غرب 
اصفهان 

مفاد آراء
4/44 آگهــي موضوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آيین نامه قانــون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر آرا صادره هیات هــاي موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتي اراضي 
و ساختمان هاي فاقد ســند رسمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گرديده اســت لذا مشــخصات 
متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهي مي شــود . در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضیان اعتراضي داشته باشــند مي توانند از تاريخ انتشار اولین آگهي 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالك تسلیم و پس از اخذ 
رســید ظرف مدت يکماه از تاريخ تسلیم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع 

قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شــماره 0972 مورخ 1400/02/02 هیات اول خانم فريبا ژدوار 
به شناسنامه شــماره 2018 کدملي 1840741732 صادره ايذه فرزند عیدی در 
ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 163/35 متر مربع قسمتی از پالك شماره 
66 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبــت ملك غرب اصفهان از مالکیت 
عباســعلی امین الضربیان از سند شــماره 3118 مورخ 1335/12/23 دفترخانه 
شــماره 68 اصفهان را تايید و با توجه بــه نامه شــماره 16/99/10295 مورخ 

1399/3/10 اداره کل راه و شهرسازی
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/04/14
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/29

م الف: 1159681  شــهرياري رئیــس منطقه ثبت اســناد و امالك غرب 
اصفهان 
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مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان:

آتش نشان خانم در استان اصفهان نداریم
مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان گفت: در حال حاضر پرسنل خانم 
آتش نشانی به عنوان کادر اداری مشغول هستند و آتش نشان خانم در استان اصفهان نداریم.محسن 
گالبی اظهار کرد: در سطح کشور و در برخی استان ها آتش نشان های خانم فعالیت دارند، ولی در استان 
اصفهان آتش نشان خانم هنوز پذیرش نشده است.وی افزود: در حال حاضر  پرسنل خانم فقط به 
عنوان کادر اداری مشغول  هستند و آتش نشان خانم در استان نداریم و  اگر سهمیه به ما اختصاص 
داده شود تالش می شود که تعدادی از بانوان را به عنوان آتش نشان پذیرش کنیم.گالبی  خاطر نشان 

کرد: تعداد ماشین آالت در شهر اصفهان بالغ بر ۲۱۰ خودرو است که شامل ۲۵ ایستگاه می شود.

شروع فعالیت پایگاه های اوقات فراغت کمیته امداد اصفهان
معاون فرهنگی کمیته امداد امام خمینی )ره( استان اصفهان گفت: بیش از چهار هزار مددجو در استان 
اصفهان از فعالیت  پایگاه های اوقات فراغت کمیته امداد بهره مند می شوند.آرش محمدحسینیان اظهار 
داشت: با توجه به ادامه روند شیوع بیماری کرونا در سال جاری، کالس های اوقات فراغت و برنامه اردو های 
دانش آموزی با رعایت شیوه نامه های بهداشتی انجام می پذیرد.وی با اشاره به دستورالعمل های بهداشتی 
برای غنی سازی اوقات فراغت گروه های هدف گفت: فعالیت های فرهنگی تابستان امسال با انتخاب 
سه گروه هدف از میان مددجویان و برنامه ریزی دقیق و منسجم، در ۶ کانون فرهنگی و هماهنگی از طریق 
معرفی مددجویان به کانون های پرورش فکری کودکان و نوجوانان، مساجد و همچنین به کانون های زبان 

و غیره، بصورت متنوع انجام می شود.

سخنگوی ستاد استانی مقابله با کرونا در اصفهان:

مردم اصفهان از تجمع در بوستان ها و رستوران ها پرهیز کنند
سخنگوی ستاد استانی مقابله با کرونا در اصفهان گفت: الزم است مردم به منظور پیشگیری از قرمز 
شدن تعداد بیشتری از شهرهای استان اصفهان از هرگونه تجمع در بوستان ها و رستوران ها پرهیز کنند.

حجت ا...غالمی ادامه داد: با توجه به قرمز شدن بیشتر شهر ها در استان های سیستان و بلوچستان، 
هرمزگان، یزد و کرمان و همچنین برخی از شهر های فارس و بوشهر مقرر شد از ورود خودرو های غیر 
بومی از این استان ها به اصفهان جلوگیری شده و در صورت تخلف از آن، جریمه یک میلیون تومانی 
برای خودرو های متخلف ثبت شود.وی با بیان اینکه پایانه های مسافربری برون شهری نیز موظف 
به کاهش یک سوم حجم سفر ها شدند، افزود: با توجه به اینکه مدت ماندگاری افراد در اتوبوس های 
مسافربری برون شــهری زیاد است مقرر شد که حجم ســفر ها کاهش یابد و همچنین بسته های 

بهداشتی در ابتدای سفر بین مسافران توزیع شود. 

رییس مدارس غیردولتی آموزش و پرورش اصفهان.

میزان شهریه و نحوه ثبت نام مهدهای کودک  هنوز ابالغ نشده است
رییس  مدارس و مراکز غیردولتی و مشارکت های مردمی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان 
با بیان اینکه در حال حاضر فعالیت مهدهای کودک  تحت نظارت کارگروه انتقال انجام می شود، گفت: 
هنوز دستورالعمل  جدیدی برای میزان شهریه و نحوه ثبت نام مهدکودک ها در سال تحصیلی۱۴۰۰ به 
استان ها ابالغ نشده است. وحید محمودی با بیان اینکه در حال حاضر فعالیت مهدکودک ها تحت 
نظارت کارگروه انتقال »سازمان تعلیم و تربیت کودک« است، اضافه کرد: این کارگروه به منظور تسریع 
و تسهیل انجام امور مربوط به مهدهای کودک در استان تشکیل شده است و با مشارکت همکارانی 
از اداره بهزیســتی و آموزش و پرورش اصفهان در حال فعالیت بوده و امور مهدهای کودک استان را 

دنبال می کنند.

شهرستان کاشان با اجرای طرح زراعت چوب می تواند در آینده نقش موثری در رفع مشکل کمبود چوب در بازار استان اصفهان داشته باشد؛

فرصت تنفس

به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان؛ شهرســتان کاشــان با دارا بودن 
بیشترین سطح زیر کشت طرح زراعت چوب در استان اصفهان، به دنبال 
رفع مشکل کمبود چوب در بازار و احیای جنگل هاست.چوب از نیاز های 
مهم بخش قابل مالحظه ای از صنایع کشور است به عنوان مثال واحد های 
تولید »ام دی اف« در کشور سالیانه ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار متر مربع تولید 
دارند که نیمی از نیاز بازار را تامین می کند. برای گسترش خدمات دهی 
این واحد ها به چوب بیشتری نیاز است و این یعنی یا توسل به واردات 
و یا قطع درختان جنگل ها؛ مشکلی که حضور دالالن و قاچاقچیان به آن 

دامن هم می زند.
نباید از نظر دور داشــت که وارد نشدن چوب کافی به کشور سبب شده تا 
همان اندک درختان جنگل ها قطع شوند. اتفاقی که دیر یا زود به نابودی 
جنگل های طبیعی کشــور و در نهایت به بحران زیست محیطی تبدیل 
می شود.کاشان از شهرستان هایی است که مسئوالن آن برای کمک به 
رفع مشکل کمبود چوب و احیای جنگل های شمال کشور آستین همت را 
باال زده اند و با اجرای طرح زراعت چوب تالش کرده اند کاستی ها را جبران 

کنند، طرحی که ثمره اش هفت سال دیگر مشخص می شود.

زراعت چوب، جایگزین واردات

نماینده مردم کاشان و آران وبیدگل و رییس کمیسیون کشاورزی، آب، 
منابع طبیعی و محیط زیســت مجلس گفت: با توجه به شرایط خاص 
جنگل های کشور در قالب برنامه ششم توســعه برداشت چوب از آن ها 
ممنوع شد؛ بنابراین برای تامین نیاز واحد های تولیدی یا باید چوب وارد 
و یا چوب مورد نیاز را از طریق زراعت تامین می کردیم.سیدمحمدجواد 
ساداتی نژاد  با بیان اینکه هدف قانون زراعت چوب در برنامه ششم توسعه 
محقق نشد، تصریح کرد: در برنامه هفتم توسعه، قطعا اراده کمیسیون 

کشاورزی مجلس، حمایت از طرح زراعت چوب است.
رییس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس 
شورای اسالمی با اشــاره به اینکه زراعت چوب اقتصاد پایداری را در پی 
دارد، ادامه داد: در خوزستان و استان های شــمالی، امکان کشت انواع 
چوب  وجود دارد، اما کشاورزان برای این منظور باید بیشتر حمایت شوند.

ساداتی نژاد اظهار کرد: زراعت چوب کار پرزحمتی نیست و در زمین های 
درجه دو و ســه نیز می توان این طرح را اجرا و بــرای آبیاری از آب های 
نامتعارف استفاده کرد. وی، واردات چوب را صیانت از جنگل های کشور 
دانست و گفت: زراعت چوب در سفر اخیر نمایندگان مجلس به روسیه 
مطرح و مذاکراتی با طرف روسی برای همکاری با شرکت های ایرانی در 

تقویت سایت های پرتودهی مستقر در مرز های کشور انجام شد.

زراعت چوب در کاشان، ضامن احیای جنگل های شمال
مدیر اجرایی طرح زراعت چوب اداره منابع طبیعی و آبخیزداری کاشان در 
گفت و گو  با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: به منظور حفاظت و نفس دادن 
به درختان جنگل های شمال کشور که هرساله برای تامین چوب مورد نیاز 
بازار درختانشان قطع می شود، وزارت جهادکشاورزی شهرستان کاشان را 

مجری طرح زراعت چوب کرده است.
قاسم بنایی افزود: در اولین اقدام اجرای طرح ۲۰۰ هکتاری زراعت چوب در 
دل کویر کاشان آغاز شده که مهم ترین مزیت آن ضمانت احیای جنگل های 
شمال کشور تا هفت سال آینده اســت.مدیر اجرایی طرح زراعت چوب 
اداره منابع طبیعی و آبخیزداری کاشان اظهار کرد: در این طرح از ۱۲ هزار 
نهال از گونه های زود بازده اکالیپتوس، پالونیا و کاتونزا که در برابر خشکی 
مقاومت باالیی دارند استفاده و پیش بینی می شود پس از ۷ سال کمربند 
سبز کاشان با این تعداد نهال شــکل بگیرد.بنایی ادامه داد: اجرای این 
طرح به بهبود کیفیت هوا و کاهش گرد و غبار در مناطق خشک و کویری 
کمک بســزایی می کند.وی اضافه کرد: مزیت دیگر طرح، بیابان زدایی 
۴۰ درصدی در مناطق کویری شهرستان کاشان است.مدیر اجرایی طرح 
زراعت چوب اداره منابع طبیعی و آبخیزداری کاشان یادآور شد: این طرح 
با همکاری بخش خصوصی و با استفاده از پساب تصفیه خانه شهرستان 
کاشان با اعتبار ۱۵ میلیارد ریال اجرا می شود.در اجرای این طرح تاکنون 
برای ۵۰ نفر به طور مستقیم و برای ۱۰۰ نفر به صورت غیر مستقیم اشتغال 

ایجاد شده است.

رفع تصرف اراضی ملی برای زراعت چوب
رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان کاشان گفت: امسال 
تاکنون بیش از هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی ملی کاشــان در مناطق فین، 
نشلج، مرق و سادیان رفع تصرف شــده و در اجرای طرح زراعت چوب 

مورد بهره برداری قرار گرفته است.
محمدمهدی شریفی افزود: ارزش این اراضی رفع تصرف شده بیش از 

یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال است.
رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری کاشــان ادامه داد: پیش بینی 
می شود در ماه آینده بیش از دو هزار هکتار از اراضی تصرف شده آزاد و به 
بخش کشاورزی این شهرستان ملحق شود و طرح زراعت چوب گسترش 
یابد.شهرستان کاشان با اجرای طرح زراعت چوب می تواند در آینده نقش 
موثری در رفع مشکل کمبود چوب در بازار استان اصفهان و افزایش سرانه 
جنگل ها داشته باشد و الگویی در این زمینه معرفی شود؛ طرحی که اگر به 

درستی اجرا شود آثار مثبت آن در تمام کشور نمایان خواهد شد.

با مسئولان جامعه

مفاد آراء
4/37 آگهی مفاد آراء صادره توسط هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و 

امالک شهرستان مبارکه
نظر به اینکــه طبق آراء صادره توســط هیأت فوق الذکر تصرفــات مفروزی یا 
مشاعی افراد مشروحه ذیل به استناد اسناد مالکیت رسمی مشاعی یا قباله انتقال 
عادی مورد تأیید قرار گرفته اســت لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رســمی ، مفاد آراء صادره در دو نوبت به 
فاصله 15 روز در دو روزنامه اخبار اصفهان و زاینده رود  چاپ و منتشر می گردد 
تا چنانچه شخص یا اشخاصی نسبت به آراء مذکور معترض باشند از تاریخ انتشار 
نوبت اول آگهی روزنامه ظرف مدت دو ماه اعتراض خــود را به اداره ثبت محل 
وقوع ملک تسلیم و رســید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومــی محل نمایدو گواهی 
تقدیم دادخواســت را به اداره ثبت محل تحویل دهد. در اینصورت اقدامات ثبت 
موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود و چنانچه اعتراض در مهلت قانونی 
واصل نگردد یا  معترض ، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه 
 نکند، اداره ثبت محل مبادرت به صدور ســند مالکیت بنام     متصرف می نماید. 
 لیکن صــدور ســند مالکیــت جدیــد مانــع مراجعــه متضــرر بــه دادگاه

 نخواهد بود .
1- رأی شــماره 140060302009000828مــورخ  1400/03/25 آقای امید 
قنبری مبارکه فرزند قربانعلی در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان 
نیمه ساخته به مســاحت  258/08متر مربع مجزی شــده از پالک  990 فرعی 
از دو - اصلی  واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی با واســطه از مالک رســمی 

مشهدی کریم ایرانپور 
2- رأی شــماره 140060302009000829مــورخ  1400/03/25 خانم اکرم 
محمدی مبارکه فرزند شــعبانعلی در ســه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب 
ساختمان نیمه ساخته به مساحت  258/08متر مربع مجزی شده از پالک  990 
فرعی از دو - اصلی  واقــع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی با واســطه از مالک 

رسمی مشهدی کریم ایرانپور 
3- رأی شــماره 140060302009000830مــورخ  1400/03/25 خانــم 
آرزو حقانی مبارکــه فرزند ناصر در ششــدانگ یــک باب مغازه به مســاحت  
28/38متــر مربع مجزی شــده از پــالک  852 فرعی از دو - اصلــی  واقع در 
 بخــش 9 ثبــت اصفهــان انتقالی بــا واســطه از مالک رســمی مشــهدی

 میرزا احمد هیرمند 
4- رأی شماره 140060302009000546مورخ  1400/02/29 آقای داریوش 
ایرانپور مبارکه فرزند عبدالخالق در ششدانگ یک باب خانه نیمه ساز به مساحت  
218/02متر مربع مجزی شــده از پالک  یک - اصلی  واقــع در بخش 9 ثبت 
اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی عباســعلی ایرانپور بموجب سند شماره 

6146 مورخ 1342/06/13 دفتر 86- اصفهان 
5- رأی شــماره 139960302009002727مــورخ  1399/09/09 اقای جواد 
گودرزی ســرارودی فرزند اســداله در ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 
221/80متر مربع مجزی شــده از پــالک  16 - اصلی  واقــع در بخش 8 ثبت 
اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رســمی کریم باقریان سرارودی بموجب سند 

25968 مورخ 1351/03/17 دفتر سه - شهرضا 
6- رأی شــماره 139960302009003465مورخ  1399/11/30 آقای مهدی 
مرادی خولنجانی فرزند رحمت اله در ششــدانگ قســمتی از یک باب خانه به 
مساحت 117/40متر مربع مجزی شده از پالک  12- اصلی  واقع در بخش 8 ثبت 
اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی عبدالعلی باروتی شاه کوچکی بموجب 

سند 4032 مورخ 1348/04/01 دفتر 96 – اصفهان
7- رأی شــماره 139960302009003700مــورخ  1399/12/26 خانم زهرا 

شــیخ فرزند علی در ششــدانگ یک باب خانه مخروبه به مساحت 347/12متر 
مربع مجزی شده از پالک  یک - اصلی  واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی با 
واسطه از مالک رسمی شعبان خالوزاده بموجب سند 55708 مورخ 1351/06/08 

دفتر 29- اصفهان
8- رأی شــماره 139960302009002267مورخ  1399/06/29 آقای فیروز 
عباســیان فرزند مرتضی در ششــدانگ یک باب خانه نیمه ســاز به مســاحت 
208/31متر مربع مجزی شــده از پــالک 17 - اصلی  واقــع در بخش 8 ثبت 
اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی رحمت اله قربانی شاه کوچکی بموجب 

سند 25612 مورخ 1351/03/01 دفتر سه - شهرضا
9- رأی شــماره 14006030200900394مــورخ  1400/02/11 خانم فهیمه 
ضیائی فرزند عوضعلی در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 270/15 متر مربع 
مجزی شده از پالک  1262فرعی از 19- اصلی  واقع در بخش 8 ثبت اصفهان 
انتقالی با واسطه از مالک رســمی رضا قلی خدارحمی بموجب سند شماره 3485 

مورخ 1346/05/04 دفتر 4 شهرضا 
10- رأی شــماره 140060302009000368مــورخ  1400/02/09 خانــم 
زهرا جوادی اســد ابــادی فرزند علــی جان در ششــدانگ یــک قطعه زمین 
محصور با مســتحدثات قدیمی به مســاحت 198/11متر مربع مجزی شــده 
از پالک  11- اصلــی  واقع در بخــش 8ثبت اصفهــان انتقالی با واســطه از 
 مالک رســمی اســداله عســگری  بموجب ســند 762مــورخ 1334/10/09 

دفتر 4- شهرضا
11- رأی شماره 14006030200900544مورخ  1400/02/29 آقای شکراله 
باروتی شاه کوچکی فرزند صفرعلی در ششدانگ یک باب دامداری )گاوداری(به 
مساحت 1786 متر مربع مجزی شده از پالک یک- اصلی  واقع در بخش 9 ثبت 
اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رســمی صفرعلی اسدی بموجب سند شماره 

55779مورخ 1351/06/08 دفتر 29- اصفهان 
12- رأی شماره 14006030200900552مورخ  1400/02/29 آقای محمدرضا 
مردانی فرزند قربانعلی در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 153/78متر مربع 
مجزی شده از پالک  51 - اصلی  واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه 
از مالک رسمی سید کمال موسوی بداغ ابادی بموجب سند شماره 24169 مورخ 

1355/02/13 دفتر 53-اصفهان
13- رای اصالحی : پیروی رای هیات به شــماره 139960302009002746 
مورخ 1399/09/09 بــا توجه به مدارک و مســتندات موجــود در پرونده ، نام 

خانوادگی مالک از جواد فنائی به  جواد ندافی اصالح  می گردد . 
 تاریخ انتشار اول  : 1400/03/30
تاریخ انتشار دوم  : 1400/04/14

م الف: 1150590 مظاهر نصرالهی رییس اداره ثبت اسناد وامالک مبارکه
مفاد آراء

4/45 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر آرا صادره هیــات هاي موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت لذا مشــخصات متقاضیان و 
امالک مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهي مي شود . در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تســلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از 

تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایي تقدیم نماید. 
ردیف 1- راي شــماره 3700 مورخ 1400/03/26 هیات آقای عباس دره شیری 
به شناسنامه شــماره 1313 کدملي 1286424488 صادره اصفهان فرزند علی در 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 56/22 متر مربع قسمتی از پالک شماره 

2609 فرعی از 24 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 
از مورد ثبت صفحه 251 دفتر 1099 امالک 

تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/04/14
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/29

م الف: 1159731  شهریاري رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

4/46 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر آرا صادره هیــات هاي موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت لذا مشــخصات متقاضیان و 
امالک مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهي مي شود . در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تســلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از 

تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایي تقدیم نماید. 
ردیف 1- راي شــماره 3249 مورخ 1400/03/20 هیات دوم خانم هما ملکوتی 
جزی به شناسنامه شماره 632 کدملي 1287928277 صادره اصفهان فرزند حیدر 
در ششدانگ یک باب ساختمان به مســاحت 138/22 متر مربع قسمتی از پالک 
شماره 2587 فرعی از 18 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان از مالکیت لیلی ترکی لمجیری از مورد ثبت صفحه 2587 دفتر 18 امالک 

تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/04/14
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/29

م الف: 1159747  شهریاري رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

4/47 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر آرا صادره هیــات هاي موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت لذا مشــخصات متقاضیان و 
امالک مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عمومــي در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهي مي شــود . در صورتي که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت 
متقاضیان اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهي به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالک تســلیم و پس از اخذ رســید 
 ظرف مدت یکماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع قضایي

 تقدیم نماید. 
ردیف 1- راي شــماره 3267 مورخ 1400/03/20 هیات دوم خانم زهره طاهری 
آفارانی به شناسنامه شــماره 2340 کدملي 1282952366 صادره اصفهان فرزند 
غالمعلی در 13/60 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
612/24 متر مربع قسمتی از پالک شــماره 9920 فرعی از 12 اصلی )قبال پالک 
103/103/9 بوده که استانداردسازی شده است( واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان از  مورد ثبت صفحات 368 و 350 و 123 الی 132 دفاتر 

157 و 271 و 742 امالک
ردیف 2- راي شماره 3264 مورخ 1400/03/20 هیات دوم خانم صدیقه جمشیدی 
آفارانی به شناسنامه شماره 12 کدملي 1290172781 صادره اصفهان فرزند محمد 
علی در 13/60 حبه مشــاع از 72 حبه ششدانگ یک باب ســاختمان به مساحت 
612/24 متر مربع قسمتی از پالک شــماره 9920 فرعی از 12 اصلی )قبال پالک 
12/103/9 بوده که استانداردسازی شده اســت( واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان از  مورد ثبت صفحات 368 و 350 و 123 الی 132 دفاتر 

157 و 271 و 742 امالک

ردیف 3- راي شــماره 3262 مورخ 1400/03/20 هیات خانم عصمت  طاهری 
آفارانی به شناسنامه شــماره 1856 کدملي 1282949624 صادره اصفهان فرزند 
فتح اله در 17/80 حبه مشاع از 72 حبه ششــدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
612/24 متر مربع قسمتی از پالک شــماره 9920 فرعی از 12 اصلی )قبال پالک 
12/103/9 بوده که استانداردسازی شده اســت( واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان از  مورد ثبت صفحات 368 و 350 و 123 الی 132 دفاتر 

157 و 271 و 742 امالک
ردیف 4- راي شماره 3263 مورخ 1400/03/20 هیات دوم آقای مرتضی طاهری 
آفارانی به شناسنامه شماره 33 کدملي 1290070245 صادره اصفهان فرزند اسداله 
در 10/80 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 612/24 
متر مربع قسمتی از پالک شماره 9920 فرعی از 12 اصلی )قبال پالک 12/103/9 
بوده که استانداردسازی شده اســت( واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان از  مورد ثبت صفحات 368 و 350 و 123 الی 132 دفاتر 157 و 271 

و 742 امالک
ردیف 5- راي شماره 3265 مورخ 1400/03/20 هیات دوم آقای مصطفی طاهری 
آفارانی به شناسنامه شــماره 1892 کدملي 1282949985 صادره اصفهان فرزند 
اسداله در 10/80 حبه مشاع از 72 حبه ششــدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
612/24 متر مربع قسمتی از پالک شــماره 9920 فرعی از 12 اصلی )قبال پالک 
12/103/9 بوده که استانداردسازی شده اســت( واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان از  مورد ثبت صفحات 368 و 350 و 123 الی 132 دفاتر 

157 و 271 و 742 امالک
ردیف 6- راي شماره 3266 مورخ 1400/03/20 هیات دوم خانم مهری طاهری 
آفارانی به شناسنامه شــماره 1893 کدملي 1282949993 صادره اصفهان فرزند 
اسداله در 5/4 حبه مشــاع از 72 حبه ششدانگ یک باب ســاختمان به مساحت 
612/24 متر مربع قسمتی از پالک شــماره 9920 فرعی از 12 اصلی )قبال پالک 
12/103/9 بوده که استانداردسازی شده اســت( واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان از  مورد ثبت صفحات 368 و 350 و 123 الی 132 دفاتر 

157 و 271 و 742 امالک
م الف: 1159726  شهریاري رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 

تحدید حدود اختصاصی
4/48 شــماره نامــه: 140085602210002680-1400/04/12 نظر به اینکه 
بموجب رای شماره 139960302210004692-99/12/24  هیات قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی ششدانگ یک باب 
ساختمان بمساحت 50 متر مربع پالک ثبتی 5917 فرعی از 2248 اصلی مفروز و 
مجزی شده از شماره 2248/1186 اصلی مزبور واقع در بخش 6  حوزه ثبتی جنوب 
شرق اصفهان، در مالکیت آقای عباسعلی دادائی به ش.ش 790  فرزند کریم مستقر 
گردید و بلحاظ اینکه پرونده ثبتی مربوط به پالک اولیه فاقد ســابقه تحدید حدود 
می باشد لذا به استناد تبصره ذیل ماده 13 قانون  فوق الذکر و طبق تقاضای مالک 
تحدید حدود ملک مرقوم در روز یکشنبه مورخه 1400/05/10 ساعت 8/30  صبح 
در محل شروع و به عمل خواهد  آمد و بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین 
اعالم می گردد تا در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین 
و مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود 
و فقط تا )30( روز پذیرفته خواهد شــد و معترض طبق ماده 86   آیین نامه قانون 
ثبت باید از تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره، ظرف یکماه دادخواست خود را به 
مرجع ذیصالح قضائی تسلیم و گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این واحد ثبتی 
ارائه نماید، در غیر اینصورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه 
مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواســت را دریافت و به اداره ثبت تسلیم 
نماید و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیــات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه 
می دهد. م الف: 1159449 ناصر صیادی صومعه مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت 

ملک جنوب شرق اصفهان 



متین تکاور ، بازیکن سرعتی زن فصل گذشته تیم والیبال شهرداری گنبد پس از انجام مذاکره با محمدرضا ساکت، مدیرعامل این باشگاه به جمع والیبالیست های 
سپاهان اضافه شد. تکاور سابقه حضور در تیم ملی والیبال نوجوانان و تیم های والیبال جواهری، هاوش و شهرداری گنبد را در کارنامه دارد.

پیوستن»تکاور«  به سپاهان
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»مارتین اودگارد« خداحافظی کرد
مدت زمان حضور اودگارد در آرسنال به پایان رسید. مارتین اودگارد که از ژانویه 2021 به صورت 
قرضی از رئال مادرید به آرسنال پیوســته بود، با انتشار یک پست اینستاگرامی جدایی خود از 
این باشــگاه لندنی را اعالم و با هواداران خداحافظی کرد: به خاطر این 6 ماه خیلی متشکرم. 
زمانی که کنار خانواده آرســنال گذراندم، همیشــه جایگاه ویژه ای در قلب من خواهد داشت. 
می خواهم از تمام افراد داخل و خارج از باشــگاه که از همان روز اول باعث شدند احساس کنم 
جزئی از این خانواده هســتم، تشکر کنم.  همچنین یک تشــکر ویژه دارم از هواداران، با اینکه 
 اغلب فصل شما در اســتادیوم نبودید اما همیشــه حس کردم که کنار من هستید. از سرمربی
 و کادر فنی به خاطــر تمام چیزهایی کــه طی دوران حضــورم در اینجا یاد گرفتــم هم خیلی 
 سپاســگزارم. از هم تیمی هایم بــه خاطر اوقــات خوش داخل و خــارج از زمیــن ممنونم، 
 دلم بــرای همه شــما تنگ می شــود. ممنونــم خانــواده توپچی هــا! همیشــه در قلب من

 حضور خواهید داشت.  

رزرو دستکش طالیی یورو به نام »پیکفورد«
دروازه بان تیم ملی انگلیس در پنجمین بازی متوالی تیمش در یورو 2020 هم کلین شیت کرد.

تیم ملی انگلیس مانند دیگر دیدارهای خود در یــورو 2020، بدون اینکه گلی از حریف دریافت 
کند، موفق به کسب برد شد. این تیم 4 گل به اوکراین در مرحله یک چهارم نهایی زد تا با اقتدار 
به عنوان یکی از 4 تیم نهایی جام، راهی نیمه نهایی شــود.جردن پیکفورد، دروازه بان تیم ملی 
انگلیس با بسته نگه داشتن دروازه خود در این دیدار، شــمار کلین شیت های متوالی خود در 
یورو 2020 را به عدد 5 رساند؛ او از آغاز تورنمنت تا این لحظه هیچ گلی دریافت نکرده است )3 

بازی مرحله گروهی و 2 بازی مرحله حذفی(.
پیکفورد با کلین شیت در بازی اخیر  به اولین دروازه بان تاریخ جام ملت های اروپا تبدیل شد که 
در 5 بازی نخست تورنمنت موفق به بسته نگه داشتن دروازه تیمش می شود. او با تداوم همین 
روند می تواند جایزه ای که هم اکنون به نامش رزرو شــده را به دست بیاورد؛ دستکش طالیی 
یورو 2020.گفتنی اســت که پیکفورد بعد از گوردون بنکس افســانه ای در سال 1966، دومین 

دروازه بان تاریخ فوتبال ملی انگلیس است که موفق به ثبت 7 کلین شیت متوالی می شود.

تونی کروس: 

تقریبا مطمئنم که در رئال بازنشسته می شوم
تونی کروس، هافبــک آلمانی رئال مادرید، اطمینان دارد که در ایــن تیم از فوتبال خداحافظی 
خواهد کرد. بعد از گمانه زنی هــای زیادی که در رابطــه با ادامه کار تونی کــروس در تیم ملی 
آلمان مطرح می شــد، نهایتا این بازیکن بعد از حذف آلمان از رقابت های یورو به شکل رسمی 
بازنشستگی خود را از رقابت های ملی اعالم کرد. تونی کروس حاال در مصاحبه ای با نشریه بیلد 
در رابطه با اینکه تا چه زمانی به فوتبال ادامه خواهد داد، گفت: »فکر می کنم که سال 2023 زمان 
مناسبی خواهد بود؛ موقعی که من 33 ساله خواهم شد.  در آن زمان تصمیم خواهم گرفت که 
یک یا دو فصل دیگر قراردادم را با رئال مادرید تمدیــد کنم یا نه اما در عین حال تقریبا مطمئن 

هستم که در این تیم بازنشسته می شوم.«
تونی کروس در ادامه پیرامون تفاوت های هواداران در فوتبال آلمان و اســپانیا نیز گفت: »من 
نمی خواهم همه را در آلمــان متهم کنم زیرا هــواداران زیادی وجود دارند کــه از من قدردانی 
می کنند؛ اما گاهی اوقات این احساس را داشــتم که برخی از آنچه من در طول 11 سال انجام 
داده ام قدردانی نمی کنند. در اســپانیا متفاوت اســت و همه از اولین مسابقه ام که هفت سال 

پیش بود تا به حال از من سپاسگزار بوده اند.«

ذوب آهن- سایپا؛

جدال تنگاتنگ همسایه ها در هفته بیست و ششم

هفته بیست و ششــم رقابت های لیگ   سمیه مصور
برتر فوتبال، جام خلیج فارس امروز با 
برگزاری یک دیدار آغاز می شــود که در این دیدار تیم فوتبال ذوب 

آهن  در ورزشگاه فوالد شهر میزبان تیم سایپاست.
سبزپوشان اصفهانی در شرایطی آماده یازدهمین دیدار خود در دور 
برگشــت فصل جاری رقابت های لیگ برتر فوتبال کشور می شوند 
که آنها فاصله چندانی با سقوط به دسته پایین تر ندارند و پنج دیدار 

باقی مانده ذوبی ها سرنوشت آنها در لیگ را رقم می زند.
دیدار تیم های ذوب آهن و سایپا یکی از دیدارهای سخت و حساس 
هفته بیســت وششــم رقابت های لیگ برتر فوتبال کشــور است؛ 
دیداری که با توجه به شرایط هر دو تیم در جدول کسب سه امتیاز 
آن از اهمیت باالیی برخوردار بوده و نتیجه این دیدار برای تیم های 

پیکان و نساجی مازندران نیز  حائز اهمیت است.
شاگردان مجتبی حســینی هفته گذشــته با وجود ارائه یک بازی 
نسبتا خوب به دلیل اشــتباه داوری مقابل تیم تراکتورسازی تبریز 
تن به شکست یک بر صفر دادند تا شرایط آنها نابه سامان تر از قبل 
شــود. ذوبی ها هم اکنون با 4 برد ،10 تساوی و کسب 22 امتیاز در 

رده یکی مانده به آخر جدول رده بندی جای گرفته اند. در آن سوی 
میدان تیم سایپا نیز شــرایط خوبی ندارد و خطر سقوط این تیم را 
نیز به شدت تهدید می کند. نارنجی پوشــان پایتخت هم اکنون با  
کسب 5 برد و  ده تساوی و 25 امتیاز  به دلیل تفاضل گل بهتر در رده 

سیزدهم جدول رده بندی قرار گرفته اند. 
ذوب آهن حسینی اگرچه فوتبال باکیفیتی را به نمایش می گذارد 
اما نوع و شیوه بازی این تیم در هفته های گذشته نشان داده است 
که سبزپوشان اصفهانی در ساختار هجومی با ضعف روبه رو هستند 
و یکــی از اصلی ترین دالیــل ناکامی ذوب آهــن در نتیجه گیری، 
ســاختار هجومی ضعیف ایــن تیم اســت. ذوبی ها بــا توجه به 
داشته هایشــان ســعی در ارائه یک فوتبال واکنش گرایانه دارند و 
تالش می کنند با پرس سنگین حریف در میانه میدان، اجازه خلق 
موقعیت خاصی را به تیم مقابل نداده و با حمالت سریع و برق آسا 
به ویژه از جناح راست، از خألهای خط دفاعی تیم مقابل سود ببرند.

سبزپوشــان در خط حمله و میانی از بازیکنان باکیفیتی برخوردار 
بوده و در فاز تهاجمی، موقعیت های بســیاری به وجود می آورند. 
حضور دارکو بیدوف در کنار میالد جهانی، فرشاد محمدی مهر، پیمان 

رنجبری و رضا محمودآبادی شــرایط ذوب آهــن را در فاز هجومی 
بهبود بخشــیده و می تواند تــا حدودی خیال مجتبی حســینی را 
راحت کند. یکی از امتیازهای مثبت ذوب آهن برای تقابل با سایپا، 
برخورداری از هافبک های جنگنده و شوت زن در میانه میدان است 
که می توانند با بازی تخریبی خود کار را برای نارنجی پوشان سخت 
کنند، اما نقطه قوت اصلی تیم حســینی قدرت باالی جناح راست 
این تیم خواهد بود. زوج محمدی مهر-جهانی در جناح راســت که 
این روزها بیشــتر گل های ذوب آهن را به ثمر رســانده اند، اسلحه 
اصلی مجتبی حسینی برای گلزنی به سایپاست. شاگردان حسینی 
در نیم فصــل دوم عملکرد قابل قبولی در فاز دفاعی داشــته و آمار 
نشــان می دهد که شــرایط این تیم در خط دفاع نسبت به گذشته 

بهبود یافته است.
نزدیکی امتیاز دو تیم با یکدیگر و همچنین با تیم های پیکان تهران 
و نساجی مازندران سبب می شود تا جدال این دو تیم در فوالد شهر 
از حساسیت های زیادی برخوردار بوده و پیروزی هر یک از دو تیم 
تا حد زیادی می تواند به بقای آنها در لیگ کمک کند. دیدار رفت دو 

تیم با برتری دو بر یک تیم سایپا به پایان رسید. 

اســتاندار اصفهان در مراسم ضیافت شــام که به 
میزبانی باشــگاه ذوب آهن برگزار شد، اظهار کرد: 
خوشــحالم که در کنار تیم باسابقه و پرافتخار ذوب 
آهن حضور دارم، جلسه ای که در آن پیشکسوتانی 
چون کربکندی و دیگر قدیمی های فوتبال اســتان 
حضور دارند.عباس رضایی با تشــکر از مدیرعامل 
کارخانــه ذوب آهــن گفــت:  می دانیم مشــکل 
 آب و بــرق دارید، اما مــا هم بــا محدودیت هایی

 روبه رو هستیم.استاندار اصفهان تصریح کرد: باید 
از تمام شما بازیکنان، کادر فنی و مسئوالن استان و 
رسانه ها تشکر کنم. مطالبه اصفهانی ها ابتدا زاینده 
رود است که یک بحث جهانی دارد، با باز شدن آب 
و جاری شدن زاینده رود پیام های تبریک از سراسر 
دنیا می گیریم، هر زمان که رودخانه جاری باشــد 
تعداد بیماران قلبی، عروقی و روانی کمتر می شود 
و بالعکس. وی افــزود: در کنار بحــث زاینده رود 
وضعیت دو باشــگاه ذوب آهن و ســپاهان است. 
ما نتوانستیم دل مردم را خوشحال کنیم،طی  53 

سال گذشته چنین وضعیت خشکسالی نداشتیم 
ونگــران وضعیت آب شــرب در پاییز هســتیم. با 
بازشدن این چند روز زاینده رود به دنبال آن هستیم 
که باغات چندین ساله غرب خشک نشود.رضایی 
اضافه کرد: مردم از شما یک دلخوشی می خواهند، 
باشگاه ذوب آهن یکی از قدیمی ترین باشگاه های 
کشور است، باشــگاهی که بیش از نیم قرن سابقه 
دارد، انتظار بیشتری از آن می رود خواهش من این 
است که با تمام وجود و با کار تیمی نتیجه بگیرید، 
از حاشــیه ها دوری کنید و اخالق و اخالق مداری را 
ســرلوحه خود قرار دهید. وی گفت: انتظار داریم و 
از تمام شــما می خواهیم که با تمــام تالش و توان 
خود به میدان بروید و مطئن باشــید در پنج بازی 
باقی مانده بــه برتری خواهید رســید و از مدیریت 
کارخانه می خواهــم که پاداش خوبی برای شــما 
در نظر بگیرند که این حق شماســت، هر چند به ما 
بدهکار هستند. همچنین مدیرعامل کارخانه ذوب 
آهن اصفهان با بیان اینکه همیشه به حمایت نکردن 

متهم شــده ام، خطاب به بازیکنان تیم فوتبال این 
باشگاه گفت: با آرامش و تمرکز بازی های باقی مانده 
را انجام دهید، تمام تالش ما حمایت از شماست و 
مطمئن باشــید هر کاری الزم باشد انجام خواهیم 
داد، بازی های خوبی را از شــما شــاهد هستیم به 
فکر، ساق پا و اراده خود شــک نکنید قطعا پیروز 
میدان های آینده خواهید بــود. منصور یزدی زاده 
اظهار کرد: داشــتن روحیــه و امید بــه موفقیت و 
پیروزی فاکتوری است که در این شرایط به آن نیاز 
دارید و احساس شکست و ناامیدی نداشته باشید، 
تا جایی که بتوانم بازی های شما دنبال می کنم، در 
مقابل تراکتور آن قدر خوب و صاحب میدان بودید و 
تنها نکته این بازی بحث پنالتی و اشتباه داوری بود 

که باید آن را یک اتفاق ناگوار بدانیم.

استاندار اصفهان: 

مردم از ذوب آهن دلخوشی ماندن در لیگ را می خواهند

نقل قول روز

احتمال موفقیت ایران در پرونده »ویلموتس«
 گمانه زنی های بســیاری در خصوص نتیجه پرونده ویلموتس تاکنون صــورت گرفته که همگی 
حکایت از محکومیت طرف ایرانی در این پرونده دارد، اما برخی اخبار غیر رسمی طی روزهای اخیر 
در محافل ورزشی منتشر شده که نشان می دهد ممکن اســت به واسطه نوع دفاع وکالی مارک 
ویلموتس در دادگاه CAS رای نهایی به سود فدراســیون فوتبال تغییر پیدا کند.گفته می شود در 
جلسه رسیدگی به اعتراض ایران به حکم صادره از سوی فیفا در دادگاه عالی ورزش، داور مشخص 
شده از ســوی CAS یک ایراد بزرگ به وکالی ویلموتس می گیرد و به آن ها متذکر می شود اگر 
شما تصمیم به قطع همکاری با فدراسیون فوتبال ایران داشتید، چرا اقدام به برداشت بخشی از 
این مبلغ از حساب زارعت بانک ترکیه کردید؟!گویا داور CAS عنوان داشته اگر ویلموتس قصد 

جدایی داشته چرا از مبلغ واریزی برداشت کرده است؟
  نکته مبهم دیگر اینجاســت که چرا مبلغ واریزی از سوی فدراســیون فوتبال ایران بیش از رقم
  توافق شــده با طرف بلژیکی بوده و این امر بــا واکنش ویلموتس یا وکالی وی رو به رو نشــده

 است؟ کارشناسان حقوقی معتقدند چنانچه یک مربی پول واریزی از سوی باشگاه یا فدراسیون 
طرف قرارداد خود را برداشت کند، این اتفاق به معنای پذیرش و تملک آن پول به حساب می آید 
و قانونا باید به تعهدات خود پای بند باشد.با این تفاسیر اگر این اتفاقات رخ داده باشد، امیدواری 
برای تغییر رای در پرونده مارک ویلموتس وجود دارد، اما تا زمانی که رای نهایی از ســوی دادگاه 

CAS به طرفین ابالغ نشود نمی توان با قاطعیت درباره آن صحبت کرد.

تکذیب مذاکره یک مدافع با استقالل
مدافع ایرانی فصل گذشته ام صالل، مذاکره ای با باشگاه استقالل برای بازگشت به این تیم نداشته 
است.روزبه چشــمی پس از یک فصل حضور در ام صالل تصمیم به جدایی از این باشگاه گرفت 
تا فصل آینده احتماال در یک تیم قطری به میدان برود؛ اما در روزهای گذشته شایعاتی مبنی بر 
بازگشت او به استقالل مطرح شد که این موضوع صحت ندارد.ملی پوش سابق استقالل در فصل 
اخیر عملکرد موفقی در ام صالل قطر داشــت و نقش پررنگی در بقای این تیم در لیگ ستارگان 
ایفا کرد ولی در نهایت و با اتمام قراردادش تصمیم به جدایی گرفت و تمدید قراردادی انجام نداد 
که همین موضوع موجب شــد تا شایعات بازگشت او به فوتبال ایران شــکل بگیرد.در واقع خبر 
 بازگشت و مذاکره چشمی با باشگاه های ایرانی ازجمله استقالل صحت ندارد و این بازیکن هیچ

 صحبتی با مدیران و ســرمربیان مختلف برای ادامه فعالیت در فوتبال ایران نداشــته اســت؛ 
 موضوعی کــه مدیر برنامه ایــن بازیکن هــم آن را تایید می کند و باشــگاه اســتقالل هم آن را 

عنوان کرده است.

مخالفت با جدایی »الهامی« از نساجی
 ساکت الهامی که پس از دیدار اخیر نســاجی مازندران مقابل پیکان از سمت خود استعفا کرده

  بود، عصر شنبه  در جلسه ای با رضا حدادیان مالک باشــگاه نساجی حضور یافت تا دغدغه های 
 خود را بــه وی عنوان کــرده و دلیل جدایی خــود را بگوید.الهامی در نشســت خبــری پس از 
دیدار اخیرشــان با پیکان در اعتــراض به عدم تصمیم گیری کمیته اســتیناف و طوالنی شــدن 
رسیدگی به پرونده مسابقه پیکان و سایپا، از ســمت خود کناره گیری کرده بود که مالک باشگاه 
 نســاجی با تصمیم او مخالفت کرد.حدادیان در جلسه اخیر با ســاکت الهامی وعده مساعدت و 
پیگیری جدی از کمیته اســتیناف فدراســیون فوتبال در پرونده دیدار پیکان و سایپا را داشت و 
همچنین ادامه حمایت از این سرمربی و بازیکنان نساجی برای تداوم موفقیت در لیگ بیستم را 
اعالم کرد.تمرین چند روز اخیر نساجی مازندران بدون حضور ساکت الهامی برگزار شده، اما قرار 
است وی در جمع شــاگردانش حضور یافته تا تیمش را آماده دیدار حساس روز سه شنبه مقابل 

صنعت نفت آبادان کند.

مستطیل سبز

نایب قهرمان کشتی آزاد المپیک 2004:

 کشتی بین 3 تا 4 مدال 
المپیک می گیرد

نایب قهرمان کشتی آزاد المپیک 2004 تاکید 
کرد که با توجه به زحماتی که برزگر و خودش 
کشــیده بود و همچنین باوری که سرمربی 
تیم ملی بــه او داده بود، پیش بینی کســب 
مدال در آتن را می کرد.علیرضــا رضایی  در 
مورد انتخاب ملی پوشان اعزامی به بازی های 
المپیک توکیو، اظهار داشت: من برای تیمی 
که انتخاب شده آرزوی موفقیت می کنیم، نه 
تنها من، همه جامعه کشتی آرزوی سربلندی 
تیم کشتی کشورمان را دارند و دعا می کنیم 
که در مسابقات المپیک بهترین نتیجه ممکن 
را بگیرنــد. وی در مورد شــانس های مدال 
کشــتی آزاد در توکیو، تصریح کــرد: به نظر 
من همه بچه ها شایســتگی این را دارند که 
روی سکو بروند، ولی رسیدن به این مهم به 
خیلی عوامل بستگی دارد. همه لیاقت دارند 
که مدال بگیرند، من فکر می کنم کشتی ما 
بین 3 تا 4 مدال بگیرد.سرمربی پیشین تیم 
ملی کشتی آزاد امید در پاسخ به این سوال که 
آیا پیش از المپیک 2004 پیش بینی کسب 
مدال را برای خود می کرد، گفت: سال قبلش 
روی ســکو رفته بودن را زیر نظــر کادرفنی 
انجــام دادم، به همین دلیل مــدال گرفتنم 
محتمل بود. منصور برزگر واقعا برای من در 
آن دوره زحمت کشید و تاکید بر این داشت که 
توانایی کسب مدال را دارم. من برای خودم 
این شــانس را متصور بودم؛ امــا رنگش را 
نمی دانستم. تمام سعی ام این بود که  حتما 
روی سکو بروم. بچه ها باید ذهنیت شان این 
باشد که لیاقت کسب مدال را دارند و از هیچ 
حریفی نترســند.رضایی در خصوص اعالم 
چرخه جهانی نروژ و اینکه شانس حضور در 
این رقابت ها از برخی مدعیان گرفته شــده، 
تاکید کرد: نظر خاصی ندارم، دوستان حتما به 
صورت کارشناسی بررسی کردند. باالخره این 
طرح هم نقاط قوت و ضعفی دارد. ان شاءا... 
همه اینها منجر به ایجاد یــک قانون کلی و 
مدون برای سال های آینده کشتی شود که به 

صورت سراسری به اجرا در آید.

ذوب آهن حسینی اگرچه فوتبال باکیفیتی را به نمایش 
می گذارد اما نوع و شیوه بازی این تیم در هفته های 
گذشته نشان داده است که سبزپوشان اصفهانی در 
ساختار هجومی با ضعف روبه رو هستند و یکی از 
کامی ذوب آهن در نتیجه گیری،  اصلی ترین دالیل نا

ساختار هجومی ضعیف این تیم است

فوتبال جهان

وز عکس ر

اتحاد و خوشحالی 
پسران مسی برای پدر

بعــد از پیــروزی آرژانتیــن مقابل 
اکوادور، تصویری از خوشــحالی 3 
پسر مسی در فضای مجازی منتشر 
شد که در حمایت از پدر خوشحالی 
می کردند و از درخشش پدرشان به 

وجد آمده بودند.



دوشنبه 14 تیــــر  1400 / 24 ذی القعده 1442 / 05 جوالی 2021 / شماره 3293

توجه به وضعیت فرونشست زمین در برنامه اصفهان 1405
معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار اصفهان گفت: مطالعات انجام شده پیرامون 
وضعیت فرونشست شــهر اصفهان در برنامه اصفهان ۱۴۰۵ مورد استفاده قرار گرفت. وی  اظهار 
کرد: در این مطالعه، نقاط مختلف فرونشســت در محدوده شــهر اصفهان مشخص و در برنامه 
۱۴۰۵ مورد استناد قرار گرفت و البته در برنامه جامع نیز اســتفاده خواهد شد.علیرضا صادقیان 
با بیان اینکه اصفهان شرایط آبی مناسبی ندارد، از این سو خشکسالی های اخیر و از سوی دیگر 
خشکی زاینده رود و شرایط فضای سبز این کالن شهر شرایط ویژه ای را برای شهر به وجود آورده 
اســت، تصریح کرد: با این وضعیت نگهداری فضای ســبز با آب خام، آب چاه یا رودخانه برای 
شهرداری امکان پذیر نیست. معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار اصفهان تاکید 
کرد: در سال های اخیر بر اساس مطالعه ای که در خصوص وضعیت آب انجام شد، استفاده از آب 
خاکستری و فاضالب تصفیه شده در دستور کار قرار گرفت که خوشبختانه طی سه سال گذشته 
ایجاد تصفیه خانه ها مورد توجه قرار گرفت.وی ادامه داد: بر اســاس برنامه اصفهان ۱۴۰۵ جهت 
آبیاری فضای سبز شهر به سمت استفاده از آب خاکستری و فاضالب تصفیه شده حرکت می  کند؛ 
از سوی دیگر استفاده از گونه های گیاهی کم نیاز آبی در دستور کار قرار گرفته که همه این اقدامات 
نتیجه مطالعات انجام شده اســت.صادقیان با اشاره به مطالعات ســند آینده پژوهی جمعیت 
اصفهان، گفت: در سال ۱۴۳۰ اصفهان پیرتر می شود و یکی از شــهرهای پیر کشور خواهد بود که 
این موضوع مشکالتی را به همراه خواهد داشت از این رو در برنامه ۱۴۰۵ برای زیست پذیری شهر 
اصفهان باید قشر سالمند جامعه را می دیدیم به همین دلیل اصفهان شهر دوستدار سالمند شد.

وی تصریح کرد: باید در سال ۱۴۰۵ تمام زمینه ها و زیرساخت های شهر زیست پذیر را فراهم کنیم 
تا سالمندان بهتر بتوانند زندگی کنند.یکی از تفاوت های جدی برنامه اصفهان ۱۴۰۵ با برنامه های 
قبلی این است پروژه هایی که تا سال ۱۴۰۵ تعریف شــده که تحقق پذیر، سنجش پذیر و نتیجه 
محور باشــد و در حال حاضر برآورد مالی اجرای پروژه ها با قیمت فعلی حدود ۷۵ هزار میلیارد 

تومان است تا در افق ۱۴۰۵ اصفهان زیست پذیرتر و رقابت پذیرتر شود.

 اجرای ۷۷ قرارداد پروژه های مشارکتی در 
شهرداری اصفهان

معاون مالی و اقتصادی شهردار اصفهان گفت: در مدت چهار ســال اخیر ۷۷ قرارداد پروژه های 
مشارکتی در شهرداری به سرانجام رسیده که ارزش سرمایه گذاری آنها به قیمت قرارداد یک هزار 
و ۸۳۰ میلیارد تومان بوده است.مرتضی طهرانی اظهار کرد: یکی از منابع درآمدی شهرداری اجرای 
پروژه های مشارکتی است؛ به این صورت که شهرداری زمین و پروانه را به عنوان سهم آورده خود به 
مشارکت می گذارد و سرمایه گذار نیز هزینه ساخت پروژه را پرداخت می کند و در نهایت شهرداری 

در سود پروژه شریک می شود که این اقدام به نوعی از خام فروشی زمین جلوگیری می کند.
وی با بیان اینکه در این دوره مدیریت شــهری روش های مشــارکت در اجرای پروژه ها اصالح و 
شفاف شده که افزایش استقبال ســرمایه گذاران را به همراه داشته است، افزود: شفافیت بدان 
معناست که تمام پروژه های مشارکتی شــهرداری را به روش اعالم فراخوان عمومی از طریق دو 
روزنامه و سایت سازمان سرمایه گذاری منتشر می کنیم تا افراد واجد صالحیت در این فراخوان ها 
شــرکت کنند.معاون مالی و اقتصادی شهردار اصفهان تصریح کرد: در ســال ۹۶ تنها ۱۳ قرارداد 
مشارکتی در شهرداری وجود داشت که در سال ۹۷ این تعداد به ۱۹ قرارداد، سال ۹۸ به ۲۱ قرارداد 
و در سال گذشته به ۲۴ قرارداد رسید و در سال جاری نیز تاکنون تعداد قراردادها خوب بوده است.

وی تاکید کرد: برای تمــام قراردادها و فروش زمین ها یا پروژه های مشــارکتی، فراخوان انجام 
داده و از هیچ گونه ارتباط ویژه ای در این راستا اســتفاده نشده که پیمانکار، شرکت یا مشاوری از 
ارتباط خاصی برخوردار شود.طهرانی گفت: شهرداری باید زیرساخت های شهری را محقق کند تا 

بستر الزم برای فعالیت سرمایه گذاران فراهم باشد و شاهد فرار سرمایه گذاران از شهر نباشیم.

در هشتاد و نهمین برنامه » هر یکشنبه،یک افتتاح« صورت گرفت؛

افتتاح۳۳۰میلیاردریالپروژهدرمیدانمرکزیمیوهوترهبار

پیش از ظهر دیروز در هشــتاد و نهمیــن برنامه »هر یکشــنبه، یک 
افتتاح« با شعار »اصفهان در مســیر امید«، بهره  برداری از پروژه های 
عمرانی و خدماتی سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل 
شهری شامل نیروگاه انرژی خورشیدی و افتتاح تاالر ۲۵ با هزینه ای 
بالغ بر ٣٣٠ میلیارد ریال انجام شــد.افتتاح تاالر ۲۵ میدان مرکزی 
میوه و تره بار یکی از پروژه های آماده سازمان میادین میوه و تره بار و 
ساماندهی مشاغل شهری شهرداری است که با بهره برداری از آن ۲۸ 

غرفه به ظرفیت غرفه های این میدان اضافه خواهد شد.
تاالر ۲۵ در زمینی به مســاحت چهــار هزار و ۵۰۰ متــر مربع و صرف 
اعتباری حدود ۲۵ میلیــارد تومان همراه با محوطه ســازی احداث 

شده است.
احداث نیروگاه خورشیدی ۲۶۰ کیلوواتی میدان مرکزی میوه و تره بار 
از دیگر پروژه های آماده افتتاح است؛ این پروژه با اعتبار چهار میلیارد 
تومان روی بام تاالر ۲۵ میدان مرکزی ایجاد شده که نخستین و بزرگ 
ترین نیروگاه خورشــیدی در شهرداری های کالن شــهرهای کشور و 
نخستین پروژه در میادین مرکزی میوه و تره بار کشور به شمار می آید.

احداث نیروگاه خورشیدی ۲۶۰ کیلوواتی میدان مرکزی میوه و تره بار 
افزایش دو برابری انرژی های تجدید پذیر را در شهرداری اصفهان به 
همراه خواهد داشــت. یکی دیگر از پروژه های آماده افتتاح، احداث 
سقف قسمت شرقی محوطه ســبزی میدان مرکزی میوه و تره بار با 
متراژ پروژه چهار هزار و ۵۰۰ مترمربع است که با صرف اعتباری بالغ بر 
چهار میلیارد تومان افتتاح می شود تا کشــاورزانی که در این محل به 
صورت مستقیم بارهای خود را عرضه می کنند، در زمستان و تابستان 
از بارش باران و تابش مستقیم آفتاب در امان باشند و با مسقف کردن 

این قسمت فضای بهتری برای فعالیت آنها فراهم شود.
مدیر عامل سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری 
شــهرداری اصفهان با اشاره به احداث مســقف کردن قسمت شرقی 
محوطه سبزی میدان مرکزی میوه و تره بار، گفت: این پروژه با متراژ 
چهار هزار و ۵۰۰ متر مربع با صرف اعتباری بالغ بر چهار میلیارد تومان 
اجرا شــده تا کشــاورزانی که در این محل به صورت مستقیم بارهای 
خود را عرضه و در زمستان و تابستان از بارش باران و تابش مستقیم 
آفتاب در امان نبودند با مسقف کردن این قسمت فضای بهتری برای 

فعالیت داشته باشند.
 محمد مجیری با بیان اینکه عملیات عمرانی احداث تاالر ۲۳ میدان 
مرکزی میوه و تره بار با اعتباری بالغ بر ۲۲ میلیارد تومان آغاز شــده 
است، تصریح کرد: این محل بارانداز شــیالت مرکز کشور خواهد بود 
و می تواند در تامین ماهی بخش مرکزی کشــور نقش موثری داشته 

باشد.
مجیری با بیان اینکه سوله های شــماره ۹ تا ۱۲ میدان مرکزی میوه و 
تره بار با اعتباری بالغ بر ۳۰ میلیارد تومان در حال احداث است، گفت: 
۳۳ میلیارد تومان پروژه در میدان مرکزی میوه و تره بار افتتاح شد و 
عملیات اجرایی و عمرانی ۵۵ میلیارد تومان پروژه نیز اخیرا آغاز شده 

تا خدمت رسانی بهتری به مردم را شاهد باشیم.
وی از افتتاح اتــاق مانیتورینگ میدان مرکزی میــوه و تره بار در روز 
چهارشــنبه هفته جاری خبر داد و افــزود: روز جمعــه هفته جاری 
بهره برداری از طرح دسترنج و بازار بعثت را که با اقدامات صورت گرفته 
مسقف شده و مردم در شرایط بهتری در آن اقدام به خرید و فروش 

کاال می کنند را شاهد خواهیم بود.

مدیــرکل کتابخانه هــای عمومی اصفهــان گفت: 
کتابخانه های این اســتان در ســه ســال اخیر با 
برگزاری جشنواره های مختلف موفق به جذب ۵۰۰ 

هزار جلد کتاب از سوی خیران شدند.
امیر هالکویی با بیان اینکه اصفهان در جذب کتاب 
و تعداد کتابخانه در کشــور پیشــتاز است، افزود: 
جذب ۵۰۰ هزار جلد کتاب طی ســه ســال در این 
استان در حالی صورت گرفته که استان های دیگر 

در این مدت ۵۰ هزار جلد کتاب جذب کردند.
وی با اشــاره به وجود افزون بر چهارمیلیون و ۲۰۰ 
هزار جلد کتاب در کتابخانه هــای اصفهان، خاطر 
نشــان کرد: این اســتان با داشــتن ۲۱۰ کتابخانه 
نهادی و ۱۱۰ کتابخانه مشــارکتی بیشترین تعداد 

کتابخانه در کشور دارد و استان های فارس و تهران 
در رتبه های بعدی هستند.

به گفته وی، ساالنه بین ۶۰ تا ۱۰۰ هزار کتاب جدید 
در کشــور چاپ می شــود اما با توجه به مشــکل 
اقتصادی، کمبود اعتبار و گرانــی کتاب خرید این 
کتاب ها از سوی سه هزار کتابخانه کشور امکان پذیر 
نیســت و تنها راه جذب، برگزاری جشــنواره نذر 
کتاب، جهاد کتاب و اهدا از ســوی خیران و مردم 
است و امسال نیز دوره سوم جشنواره در اصفهان 

کلید خورد.
مدیرکل کتابخانه های عمومی اصفهان به موضوع 
دسترســی مردم و عالقه مندان به کتاب اشــاره و 
اضافه کرد: بر پایه آخرین آمار ســال ۱۳۹۴ فقط 
۲۰ درصد مردم به کتابخانه ها دسترسی دارند و ۸۰ 
درصد دسترسی ندارند و می طلبد با کمک خیران 
با افزایش فضــای کتابخانه ها آمار دسترســی ها 

افزایش یابد.
هالکویی، سرانه پیش بینی شــده کتابخانه برای 
ســال ۱۴۰۰ را هشــت متر مربع برای هــر ۱۰۰ نفر 

جمعیت اعالم و تاکید کرد: هم اکنون سرانه استان 
اصفهان بــرای هر ۱۰۰ نفر جمعیــت ۲.۵ مترمربع 
است که از میانگین کشــوری بهتر است و پیش از 

این ۲۵ شهر استان کتابخانه نداشتند.
وی خاطر نشــان کــرد: بــا اســتفاده از اعتبارات 
دولتی و کمک و مســاعدت خیران نزدیک به ۵۰ 
کتابخانه در اصفهان ایجاد و در ســال ۱۳۹۸، ۱۳ 
کتابخانه و در سال ۱۳۹۹، ۲۲ باب کتابخانه  افتتاح 
شد، چند طرح نیز در دســت اجراست و زیربنای 
کتابخانه های استان به ۱۴۴ هزار متر مربع رسیده 

است.
مدیرکل کتابخانه های عمومی اصفهان درباره نحوه 
خدمات دهی کتابخانه ها در زمان شــیوع ویروس 
کرونا و بیماری کووید ۱۹ اظهار داشت: تالش شده 
در این دوران که امکان حضور عالقه مندان به کتاب 
در کتابخانه ها وجود ندارد با اجرای جشنواره های 
مختلف و از طریق فضای مجازی پویایی کتابخانه 
حفظ و دسترســی مردم به متــن کتاب ها فراهم 

شود.

کتابخانه های اصفهان طی سه سال 500 هزار کتاب جذب کردند

۳۳ میلیارد تومان پروژه در میدان مرکزی میوه و تره 
بار افتتاح شد و عملیات اجرایی و عمرانی ۵۵ میلیارد 
تومان پروژه نیز اخیرا آغاز شده تا خدمت رسانی بهتری 

به مردم را شاهد باشیم

 برگزاری رویداد باغ جست با افتتاحیه ای متفاوت 
عمارت سعدی حوزه هنری استان اصفهان عصر روز جمعه با حضور هنرمندان تجسمی و صنایع دستی 
و قلمکاران اصفهانی شاهد افتتاحیه ای متفاوت بود. این افتتاحیه به دلیل افتتاح همزمان دو نمایشگاه 
»باغ جست« و »حاشیه«، ارائه ویدئو آرت و چیدمان های خاص مرتضی بصراوی و همچنین چاپ مهر 
قلمکار به جای بریدن ربان نمایشــگاه و امضای پارچه های قلمکار توســط مهمانان مدعو متفاوت تر از 
افتتاحیه های دیگر بود.»باغ جست« عنوان نمایشگاهی از پرده های قلمکار نقاشی شده از گذشته تاکنون 
است، این نمایشگاه منتخبی از مجموعه پرده های قلمکار از مجموعه شخصی مرتضی بخردی است که 
برخی از آنها توسط حسن پورصناعی هنرمند قلمکار کشیده شده اند و برخی نیز در چند سال قبل توسط 
سحرموسوی مرقوم و توسط استاد بطالنی قلمکاری شده اند.عالوه بر نمایش این پرده های قلمکار قدیمی، 
نمایشگاه »باغ جست« با ارائه متفاوت این آثار با چیدمان جدیدی از مرتضی بصراوی و نمایش ویدئو آرت 
تهیه شده توسط رسول کمالی و مرتضی بصراوی به بیان مفاهیم جدید برای مخاطبان پرداخت. در این 
مراسم همچنین عرشیا ملتجی نیز با الهام از آثار این نمایشگاه به تک نوازی با کمانچه پرداخت.ساعت ۱۸ 
بعدازظهر روز جمعه ۱۱ تیرماه مراسم افتتاحیه این رویداد هنری در فضای باز عمارت سعدی برگزار شد. در 
این مراسم آزاده کوفگر، مدیر گالری ها و خانه نقاشی حوزه هنری اصفهان با اشاره به رویکرد جدید حوزه 
هنری در تعامل با موزه داران و مجموعه داران اصفهانی گفت: مجموعه »باغ جست« شامل بیست و پنج 
پرده  قلمکار نقاشی از گالری دار پیشکسوت اصفهانی مرتضی بخردی است که در گالری های گلستان و 
بوستان به نمایش درآمده اند و مجموعه »حاشیه« شامل ۱۵۰ قالب قلمکار از مجموعه دار اصفهانی پارسا 
پورابراهیم است که در گالری تک اثر یا نقطه به نمایش درآمدند.وی افزود: امیدوارم با برگزاری این رویداد و 
چنین حرکت هایی گام های مثبت و موثری در پیشبرد هنر و فرهنگ اصفهان برداریم، حوزه هنری اصفهان 

با این رویداد به مدت یک ماه تا ۱۳ مردادماه پذیرای عالقه مندان است.
در ادامه مرتضی بخردی مجموعه دار اصفهانی تصریح کرد: به یاد دارم حدود ۷۰ سال پیش زمانی که ۶ یا ۷ 
ساله بودم، همزمان با ایام عید که خانه تکانی انجام شده بود، پدرم با بقچه ای که در آن سه پرده قلمکاری 
شده بود وارد منزل شــد و من با دیدن این پرده ها مجذوب هنر و نقاشی آن شدم. یکی از این پرده ها به 
داستان یوسف و زلیخا و دیگر یبزم شــاه عباس را روایت می کرد. این اولین آشنایی من با پرده قلمکار 
بود.این گالری دار پیشکسوت اصفهانی تصریح کرد: چیت سازی یا قلمکارسازی یکی از کارهای تاریخی 
است و چیت سازان فتوت نامه دارند و پیشینه این هنر به زمان امام علی )ع( بازمی گردد.وی ادامه داد: 
اغلب پرده های قلمکار با موضوعات شاعرانه و عاشقانه ، رزم و بزم و طبیعت کار  شده و در خانه ها آویخته 
می شدند و به دلیل پدیده مدرنیسم اکنون ما برخی از هنرهای خود را از دست داده ایم ، قلمکار نقاشی 

ادامه ندارد اما هنوز قلمکار وجود دارد.

با مسئولان
س: ایمنا

عک

گزارش

گمانه زنی ها درباره گزینه های 
شهردار اصفهان صحت ندارد

خبر ویژه

عضو منتخب ششــمین دوره شورای اسالمی 
شهر اصفهان با اشاره به شایعه انتخاب شهردار 
اصفهان طی روزهای گذشته گفت: گمانه زنی ها 
درباره گزینه های شهردار اصفهان صحت ندارد 
و اعضای منتخب شــورای شــهر اصفهان در 
این زمینه هنــوز روی مصادیق ورود نکرده اند.

احمدرضا مصور درباره دغدغه اش در شــورای 
شــهر اصفهان اظهار داشــت: حدود ۲۰ سال 
است با شهرداری ارتباط دارم و در شورای شهر 
دوره دوم و در منطقه ۷ شــهرداری و معاونت 
شهرداری و ســازمان قطار شــهرداری حضور 
داشته ام و همیشه دغدغه ام این بوده که حق 
اصفهان بیشتر از این هاست.وی با بیان اینکه 
اصفهانی ها به هر دلیلی حق شان خیلی از دست 
رفته اســت، افزود: برخی مجموعه ها همیشه 
اصفهان را برخوردار تلقــی کرده اند اما واقعیت 
این است که همیشه بیشترین مالیات را شهر 
اصفهان داده اما در بودجه هــای عمرانی جزو 
ردیف های آخــر تخصیص بودجه هســتند. 
مصور وی با بیان اینکه بدنه شــهرداری قابل 
اتکا است اما هدایت مهم است، گفت: باید به 
جایی برسیم که شهروند ما وقتی تصمیم به 
ساخت و ساز می گیرد، خودش بتواند عوارض 
را حساب کرده و همه مراحل کار خود را ببیند و 

لزوم به حضور در شهرداری نباشد.

 مرمت و بازســازی برج های کبوترخانه چهاربرج فالورجــان از دوره صفویه در اســتان اصفهان پایــان یافت.رییس اداره میراث فرهنگی، گردشــگری
  و صنایع دســتی شهرســتان فالورجان گفت: مرحله چهارم و نهایی مرمت برج هــای کبوترخانه چهاربرج این شهرســتان با همــکاری دهیاری بخش 
 پیربکران و نظارت اداره میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی شهرســتان اجرا شــد.حافظ کریمیان افزود: برای مرمت این اثر تاریخی ارزشمند 
 بیش از ۳ میلیارد ریال هزینه شــد. وی گفت: ســبک ســازی بام، بازســازی بخش های تخریب شده، اســتحکام بخشــی برج، اجرای عایق سنتی
  و آجر فرش از جمله مراحل مرمت این بنای تاریخی اســت.»کبوترخانه چهار برج« یکی از بزرگ ترین و بی نظیرتریــن کبوترخانه های جهان از قدمتی

 ۴۵۰ ساله برخوردار است.

پایان مرمت و بازسازی برج های کبوترخانه چهاربرج فالورجان

مزایده اموال منقول )خودرو(
4/49 آگهی مزایده پرونده به شماره بایگانی 9900925 واحد اجرای اسناد رسمی 
شاهین شــهر با عنایت به محتویات پرونده اجرایی کالسه فوق، وراث حمیدرضا 
بهروز جزی از پرداخت دین و بدهی مهریه به فرشته حسینعلی پورجزی، ممانعت 
نموده و نامبرده نسبت به بازداشــت اموال زوج از جمله ششــدانگ یکدستگاه 
خودروی سواری پراید به شماره انتظامی 43 ایران 869ل23 رنگ نقره ای مدل 
1389 شماره موتور 3773192 و شماره شاســی S3482289328358 اقدام و 
خود روی فوق جهت ارزیابی به کارشــناس رسمی دادگســتری ارجاع که طبق 
گزارش مورخ 1400/02/22 به شرح ذیل خودروی مزبور مورد بازدید قرار گرفت. 
اتومبیل دارای وضعیت ظاهری و فنی )اتاق و موتور( مستعمل و نوع خودرو 141 
ای ایکس، با 50 درصد آج الستیک و از ناحیه پهلو راست درب های جلو و عقب 
خوردگی دارد. بطور کلی خودروی مذبور مستعمل ارزیابی و گزارش شده است. 
با عنایت به سوابق و مراتب فوق در نظر داشتن شرایط بازار فعلی خرید و فروش 

خودرو پایه قیمت مبلغ شــصت میلیون تومان معادل 600000000 ریال تعیین 
می گردد که پس از ابالغ مبلغ ارزیابی و عــدم اعتراض طرفین در مهلت قانونی 
ارزیابی مذکور قطعی گردیده و طبق اعالم کارشناس رسمی دادگستری خودرو 
تا تاریخ 1400/12/15 دارای بیمه خسارت می باشد که با عنایت به مراتب فوق 
مزایده مورد بازداشــت از ساعت 9 الی 12 روز یکشــنبه مورخ 1400/05/03 از 
مبلغ پایه 600000000 ریال )شصت میلیون تومان( در اداره ثبت اسناد و امالک 
 شاهین شــهر،واحد اجراء از طریق مزایده برگزار و به باالترین قیمت پیشنهادی

 فروخته می شــود الزم به ذکر اســت پرداخت بدهی هــای مالیاتی و عوارض 
شهرداری، هزینه پارکینگ ، خالفی هزینه تعویض پالک و نقل و انتقال و غیره 
تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده 
مزایده اســت و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق 
از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شــد. ضمنا آگهی فقط یک نوبت در 
روزنامه چاپ اصفهان مورخ 1400/04/14 درج و منتشــر می کردد و در صورت 

تعطیلی ، مزایده به روز بعد موکول می گردد. توضیحًا شــرکت در جلسه مزایده 
بعنوان خریدار منوط به پرداخت 10 درصد از مبلغ پایه مزایده به حســاب سپرده 
ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده به همراه تقاضای کتبی 
و ارائه کارت شناســایی معتبر الزامی بوده و برنده ی مزایده مکلف اســت مابه 
التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حســاب صندوق 
ثبت تودیــع نماید و در صورتی کــه ظرف مهلت مقرر مانده فروش به حســاب 
سپرده ثبت واریز نکند ده درصد واریز شده قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه 
 واریز خواهد شــد. در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده 

تجدید می گردد. 
تاریخ مزایده : 1400/05/03
تاریخ انتشار: 1400/04/14

م الف : 1159808 عباسعلی عمرانی از طرف رشید توکلی رییس اداره  ثبت 
اسناد و امالک شاهین شهر  

اعالم مفقودی 

 PARS XU7 برگــه کمپانی خودرو پــژو پارس تیــپ
 مدل 1394 بــه رنگ ســفید روغنــی به شــماره پالک

 ایران 53-955 ل 51 و شــماره موتور 124K0691857 و 
شماره شاسی NAAN01CE4FH248323 و شناسه 
ملــی خــودرو IRFC941V1T8248323 به مالکیت 
محمد صدری نیا مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.
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صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود   
جانشین مدیرمسئول: بهمن زین الدین

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

تلفن: 8-36284167-031     فکس: 36284166

   

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

بعد از یک دوره رکود به واســطه شــیوع کرونا، بار دیگر چراغ هنر تئاتر 
در نصف جهان پرفروغ شــده و دفتر تخصصی تئاتر وابسته به سازمان 
فرهنگی اجتماعی ورزشــی شــهرداری اصفهان چتر حمایت مادی و 
معنوی اش را روی این هنر گسترانده است.مدیر تاالر هنر با اشاره به آغاز 
برنامه های نمایشی تاالر هنر پس از کم شدن محدودیت های کرونایی 
گفت: تئاتر»بیداری به وقت خون« به کارگردانی احسان جانمی اولین 
نمایشی بود که در اردیبهشت ماه به مدت 15 شب روی صحنه رفت و در 
ادامه نیز تئاتر »مکث روی ریشتر هفتم« به کارگردانی جواد ایزددوست 
خردادماه اجرا شد.سعید امامی اظهار داشــت: تئاتر »با گارد باز گوشه  
رینگ« نیز به کارگردانی نورا لک از 31 خرداد اجرا شده و تا 11 تیر در سالن 

تماشای تاالر هنر از ساعت 19 به روی صحنه  رفت.
وی به اجرای تئاتر »حادثه در عمارت آقای میم ف«نیز اشاره کرد و افزود: 
این نمایش به نویســندگی و کارگردانی هادی عسگری تولید شده که 
در پی تعامل تاالر هنر با حوزه هنری اســتان اصفهان تا 18 تیر در سالن 

تماشاخانه حوزه هنری اجرا می شود.
مدیر تاالر هنر با بیان اینکه طی برنامه ریزی های انجام شــده، پس از 
پایان هر تئاتر، تئاتر دیگری به روی صحنه می رود، تصریح کرد: همزمانی 
اجرای چندین نمایش در سطح شهر، چراغ تئاتر شهر اصفهان را روشن 
کرده و پس از یک سال و چند ماهی که چراغ تئاتر کم سو شده بود، امید 

به اهالی تئاتر بازگشته است.
امامی گفت: اثر نمایشــی متفاوت »ننه دالور به روایت دالور 30 ساله« 
برگرفته از نمایشــنامه ننه دالور نوشته برتولت برشت نیز عنوان دیگری 
اســت که تا 23 تیر در محیط پشــت بام تاالر هنر اجرا می شود و دالور 

خسرونیا، نویسندگی و کارگردانی آن را برعهده دارد.
وی بیان داشت: این اثر تجربی و دانشــجویی در فضای غیر متداولی 
اجرا و بلیت فروشی آن از طریق سایت تیوال انجام می شود که از همه 
هنرمندان و اهالی تئاتر دعوت شده به نمایش این اثر متفاوت بنشینند.

به گفتــه وی، از 10 تا 25 تیر نیز از ســاعت 17، تئاتر »نــدای درون« به 
کارگردانی و نویسندگی احمد شــاهین به روی صحنه می رود که کاری 

دراماتیک و ارزشی بوده و به جریان مقاومت اشاره دارد.

»سه مونولوگ برای پل«؛ موضوعی جذاب برای اصفهانی ها
امامی تاکید کرد:  تئاتر »سه مونولوگ برای پل« نوشته محمد بابایی و به 
کارگردانی نویدبانی تا 25 تیر از ساعت 19 در سالن تماشای تاالر هنر اجرا 
می شود که موضوع آن برای اصفهانی ها جذاب خواهد بود و پیش بینی 

می شود استقبال قابل توجهی از این اثر صورت گیرد.
وی افزود: پس از تئاتر »سه مونولوگ برای پل«، نمایش »دوئیچلند« به 
کارگردانی هومن حیدری به روی صحنه خواهد رفت که از جمله کارهای 

تولیدی نمونه تاالر هنر است.
مدیرتاالر هنر با بیان اینکه به طور مســتمر بازبینی آثار نمایشــی در 

حال انجام است، اظهار داشت: در تالش هســتیم تمرکز اجرا صرفا در 
سالن های تاالر هنر نباشد و دیگر سالن های شهر نیز که قابلیت اجرای 
صحنه ای دارند به چرخه اجرا وارد شوند و همچنین از ایده های متفاوتی 

که محیط اجرای غیر متداولی دارند، نیز استقبال می شود.
امامی ادامه داد: شورای تخصصی تاالر هنر که از اساتید و کارشناسان به 
نام شهر تشکیل شده، هر هفته دو جلسه برگزار می کند که این جلسات 
به رصد تولید آثار نمایشی، بازبینی آثار متقاضی اجرا و ارائه پیشنهادات 

برای ارتقای کیفی اثر اختصاص دارد.
وی به فراخوان سال گذشته در خصوص تولید نمایش های بیرونی تاالر 
هنر اشــاره کرد و گفت: پس از اعالم فراخوان و دریافت ایده های اولیه، 
برخی از ایده ها پذیرفته شدند که مرحله اول اجرا به ایام نوروز اختصاص 
داشت که شــاهد نمایش عروســکی، کارناوال نمایشــی و نمایش 
ابرعروسک ها بودیم . این آثار از جمله تولیدات تاالر هنر بود که برای اجرا 

توسط دیگر مراکز شهرداری اصفهان حمایت شدند.
وی تصریح کرد: مرحله دوم اجرای نمایش های بیرونی به زودی آغاز 
می شود و ایده های تایید شده در مرحله بازبینی، اصالح و ترمیم هستند 
که امیدواریم با حمایت خوبی که از دیگر مراکز و سازمان های شهرداری 

انجام می شود، شاهد اجرای این نمایش ها در سطح شهر باشیم.
مدیر تاالر هنر افزود: شــهرداری اصفهان در مــدت تعطیلی اجراهای 
نمایشی به دلیل شرایط کرونایی، خانواده بزرگ تئاتر که دچار تنگناهای 
اقتصادی شده بودند را عزت مندانه با حمایت آثار تولید و اجرا شده آنها 
مورد حمایت مالی قرار داد تا چراغ این هنر اصیل در نصف جهان روشن و 
پرفروغ بماند و اصفهان به شهر پیش رونده ای در عرصه تئاتر تبدیل شود.

امامی تاکید کــرد: در نظر داریم که مخاطب تئاترهایــی که در تاالر هنر 
تولید می شوند، عموم شهروندان باشــند و تئاتری برای گروه یا سلیقه 
خاصی اجرا نمی شــود بنابراین از شــهروندان اصفهانی برای تماشای 
آثار نمایشی دعوت می کنیم و امیدوار هستیم تماشای تئاتر نیز در سبد 
فرهنگی خانواده ها قرار گیرد.وی با برشــمردن خدمات ارائه شده تاالر 
هنر به گروه های تئاتری گفت: تمام پالتوها و امکانات تاالر هنر در اختیار 
گروه های نمایش است و به طور همزمان و بر اساس زمان بندی، بالغ بر 
40 گروه از خدمات و امکانات تاالر هنر استفاده می کنند.وی ادامه داد: 
کارگاه عروسک سازی زیر نظر مجید شفیعی از اساتید مطرح عروسک 
سازی استان برپاست که به طور رایگان با گروه های تئاتری همکاری دارد 
و کارگاه ساخت دکور نیز به طور مستمر در حال فعالیت است، همچنین 
اتاق گریم و آرشــیو لباس تاالر هنر نیز خدمات مورد نیاز را به گروه های 

تئاتری شهر ارائه می دهد.
مدیر تاالر هنر به برگزاری دوره های آموزشــی در این مرکز نیز اشــاره و 
خاطرنشان کرد: دوره های آموزشی این مرکز نیز با استقبال خوبی مواجه 
شده که دوره بازیگری ویژه بانوان و آقایان و دوره های فیلمنامه نویسی 

و نمایشنامه نویسی از آن جمله است.

چراغ تئاتر اصفهان پر فروغ شد

افغانســتان هم مثل ایران در جهان چهره خطرناک و دور از 
دسترسی دارد؛ اما باز هم مثل ایران سرشــار از جاذبه های 
بی نظیر تاریخی و طبیعی است. این را هم از جست وجوهای 
اینترنتی و هم از سفرنامه های مســافران افغانستان که در 
رسانه های مختلف منتشر می شود، می توان فهمید.حتی با 
وجود اینکه افغانستان از همســایه های شمال شرقی ایران 
محسوب می شــود، اطالعات کافی درباره این کشور خوش 
منظره نداریم و همچنان اخبارهای دردناک جنگ و ناامنی اش 
به گوش مان می رسد. بنابراین در این متن می خواهیم گشتی 
در طبیعت زیبای افغانستان بزنیم و مناظر زیبای این کشور 
را ببینیم. حتی اگر عالقه مند به شــنیدن ماجرایی از سفر به 
افغانستان هستید، می توانید قســمت اول رادیو ماجرا را از 
زبان دختر ایرانی که به این دیار ســفر کرده بشنوید.ساختار 
زمین شناختی افغانســتان در غرب این کشور شبیه به ایران 
و در بخش شرقی اش شبیه نظام کوهستانی هیمالیاست. 
کوهستان هندوکش برجسته ترین عارضه طبیعی افغانستان 

است که ارتفاعش بین 4 تا بیش از 6 هزار متر است.
رشته کوه هایی از جمله سپین غر، سلیمان و خواجه عمران، 
افغانستان را از پاکستان جدا می کند و رشته کوه های پغمان 
و گل کوه در داخل سرزمین از شمال شرقی رو به جنوب غربی 
امتداد دارد. به همین ترتیب، نواحی بدخشــان و نورستان 

در دو ســمت هندوکش و هزاره جات در بخــش مرکزی، از 
رشته کوه های دیگری پوشیده شده است که همراه با دیگر 
شاخه های هندوکش و امتداد غربی آن، کوه بابا، سیاه کوه و 
سفید کوه، مجموعه کوهستانی پیچیده ای را تشکیل می دهند. 
در غرب هندوکش، ارتفاع کمتر و زمین هموارتر است، تا جایی  
که در برخی نواحی حتى به بیابان های هموار منتهی می شود. 
بخش های هموار و دشتی افغانستان شامل 3 منطقه است:

بند امیر؛ اولین پارک ملی افغانستان: بند امیر مجموعه ای 
به هم پیوسته آبی از 6 دریاچه کوچک با بندهای طبیعی بین 
آن است که در بامیان، مرکز افغانستان واقع شده است. نام 
این بند به امام اول شیعیان )حضرت علی)ع(( برمی گردد 
زیرا مردم محلی باور دارند که این بندها توسط امیرالمومنین 
)ع( ساخته شده که سبب ایجاد این دریاچه شده است. این 
پارک و فضای اطرافش به عنوان اولین پارک ملی افغانستان 

به ثبت رسیده است.
کوه های قرمز رنگ موسی قلعه: موسی قلعه در شمال هلمند 
افغانستان قرار گرفته که کوه هایی قرمز رنگ در اطرافش دارد.

بدخشان؛ ســرزمین لعل و الجورد: ایــن والیت افغانستان 
عالوه بر داشتن منابع سرشار طبیعى از جمله معادن لعل و 
الجورد  ، آثار باستانی فراوانی دارد که قدمت تاریخی منطقه را 
نشان می دهد. این والیت در 470 کیلومتری کابل )پایتخت 

افغانستان( قرار گرفته که مناظر زیبای تپه های سبز را در خود 
جای داده است.

 ولسوالی بلخاب: ولســوالی بلخاب در شمال افغانستان از 
مناطق سرسبز و بسیار زیبای افغانستان محسوب می شود  
که در والیت سرپل قرار دارد. در این منطقه چشمه آبگرم هم 

وجود دارد.
دره انگشت شاه: این دره هم در منطقه سرپل افغانستان قرار 
دارد و چشمه های فراوانش باعث ایجاد مناظر بسیار زیبایی 

شده است.
 دره واخان؛ دومین پارک ملی افغانستان: واخان هم از مناطق 
بدخشان افغانستان اســت که دره ای تنگ و طوالنی دارد و 
بین پاکستان و تاجیکستان قرار گرفته است. این دره ساالنه 

گردشگران بسیاری را به خود جذب می کند.
حوض الالن: این دریا که به حوض الالن معروف اســت در 
والیت پنجشیر افغانستان قرار گرفته است. برای رسیدن به 
این دریاچه باید از روستای عبدا... خیل عبور کرده و حدود 6 

ساعت پیاده روی کنید.
نورستان؛ سومین پارک ملی افغانســتان: پس از بند امیر و 
دره واخان، نورستان ســومین پارک ملی افغانستان است. 
والیت نورستان در شرق افغانستان قرار گرفته و مناظر طبیعی 

بسیاری دارد.

آشپزی
نان موزی

مواد الزم: تخم مرغ یک عدد، ماست دو قاشق غذا خوری، 
شکر دو قاشق غذا خوری، کره دو قاشق غذا خوری،وانیل شکری یک 

بسته 5 گرمی )معادل یک قاشق چای خوری(، بکینگ پودر یک بسته 10 گرمی 
)معادل دو و نیم قاشق چای خوری(،آرد2 تا 3 لیوان  مواد داخل نان موزی: موز دو 
عدد،پنیر لبنه250 گرم،پودر نارگیل دو قاشق غذا خوری،پودر قند دو قاشق غذا خوری

طرز تهیه: ابتدا یک کاسه برداشته و تخم مرغ، ماست، شکر، کره نرم شده و وانیل را داخل ظرف 
می ریزیم و با دست مخلوط می کنیم. سپس آرد را کم کم اضافه می کنیم و ورز می دهیم تا خمیر 

لطیفی به دست آید.مقدار آرد بستگی به جنس آرد و سایز تخم مرغ دارد. به همین دلیل آرد را کم کم 
اضافه می کنیم تا جایی که خمیری به دست آید که به دست نچسبد. در این مرحله، مواد داخل نان را 

تهیه می کنیم. برای این کار، موزها را له می کنیم.سپس داخل ظرفی می ریزیم و پنیر لبنه را به آن اضافه 
می کنیم. پودر نارگیل و پودر قند را هم اضافه می کنیم. همه مواد را له می کنیم و بعد آن ها را با هم 

مخلوط می کنیم. از خمیر تکه هایی بزرگ تر اندازه گردو جدا می کنیم و آن ها را گرد می کنیم. سپس 
با وردنه به شکل دایره باز می کنیم و داخل آن را از مواد موزی پر می گذاریم. در ادامه خمیر را 

به شکل موز و به حالت خمیده شکل، می بندیم و شکل می دهیم. داخل سینی فر کاغذ 
روغنی پهن کرده  و خمیر ها را می چینیم. حاال آن ها را داخل فر از قبل گرم شده با 
دمای 170 درجه سانتی گراد به مدت 15 تا 20 دقیقه قرار می  دهیم تا موقعی که 

تغییر رنگ دهند. بعد آن را خارج کرده و روی آن را پودر قند می پاشیم 
و وقتی که از دما افتاد، در ظرف مناسب سرو می کنیم.

چشم اندازهای طبیعت افغانستان که کمتر آنها را می شناسیم!

 »حجازی فر« و »محمدزاده«
 داوران یک رویداد هنری شدند

»محسن تنابنده« اولین بازیگر فیلم 
»هومن سیدی« شد

کیومرث مرادی، هادی حجازی فر، امیرحسین حریری، نوید 
محمدزاده و معصومه رحمانی مسئولیت داوری آثار بخش 
صحنه ای بیست و سومین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی 
ایران را برعهده گرفتند. این رویداد که اجراهای بخش صحنه ای 
و تجربه های اجرای خود را از 11 تیر آغاز کرده ، تا 19 تیر میزبان 
عالقه مندان به هنرهای نمایشی است. بیست و سومین جشنواره 
بین المللی تئاتر دانشگاهی در حال برگزاری است.

پیش تولید فیلم سینمایی »جنگ جهانی سوم«، ششمین ساخته 
سینمایی هومن سیدی آغاز شد.سیدی پس از موفقیت چشمگیر 
سریال »قورباغه« در نمایش خانگی، این روزها پیش تولید فیلم 
جدیدش را آغاز کرده و  محسن تنابنده نخستین بازیگری است که 
حضورش در فیلم قطعی شده است.همچنین پیمان شادمانفر )مدیر 
فیلمبرداری(، محمدرضا شجاعی )طراح صحنه( و الهام معین )طراح 
لباس( هم در این فیلم با سیدی همکاری می کنند.
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