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»شای ابوسجاد …شای ابوسجاد …تفضل یا زائر…« و ما مگر چیزی بیشتر از 
سمیه پارسادوست

این می خواســتیم؟ از دور صدای پیرمرد می آمد که زوار آقا را به چای عراقی 
دعوت می کرد. راه مان را کج می کردیم سمت یک موکب. منقل بزرگ آتش که یک کنده تقریبا حجیم در آن 
در حال سوختن بود و چندکتری بزرگ که روی آتش سیاه شده بودند و یک کتری کوچک دست نوجوانی که 
چای می ریخت. چای را می ریخت داخل یک استکان کمر باریک و از داخل سبد یک قاشق می گذاشت داخل 
آن، نعلبکی سفید و قرمز را تعارف می کرد سمت ما و بعد هم نوشیدن چای و تمام گرمای موکب که یکجا به 
 جانت می نشست... خســتگی یادمان می رفت چای ابوســجاد را که می خوردیم. نه خستگی این راه که 
 بی اغراق ؛ تمام مسیر شور و اشتیاق رسیدن بود و تجربه شــیرین عشقی مدام. خستگی همه این سال ها 
درمی رفت؛ خستگی از زندگی در محاصره سیمان و دود ، از روزمرگی های شهری که دودش از نفس انداخته 
ما را ... و ما که »هوای حرم« همیشه درمان دردمان بود و امسال نشد که زائرت باشیم حضرت ارباب؛ حضرت 

عیسی تر از مسیح، حضرت جان و جانان، حضرت عشق!
همه خاطرات تلخ مــان در هیاهوی صدای موکب دارها کــه فریاد می زدند: »هله بيكم يــا زائر، اهال بيكم 
 يا زوار ابو ســجاد، هله يا زوار ابوســجاد، اشرب شای، اشــرب شــای ابوعلی و...« محو می شد. مزه همه 
 تلخی ها با خوردن چای تلخ عراقی، شــیرین می شــد به خودت قسم که امســال زیارت صحن و سرای

 آسمانی ات نصیب مان نشد...
حاال این روزها که گذشت فقط به کوله خالی گوشه اتاق مانده نگاه کردیم. دلتنگی مان را کجا ببریم آقا؟ کربال راه ها 
بسته است و مشهد رواق ها...حاال ما به آغوش امن کدام عشق پناه ببریم از حجم این همه دلتنگی و حسرت؟

»و البکین علیک بکاء االفاقدین«... دلم برای تو اشک می خواهد؛ گریه های بلند بلند...و امسال و این روزها 
راستش بیشتر از همیشه محتاج زیارتت بودم؛ محتاج نفس کشیدن در هوای حرمت. گفتم همه دلتنگی ها 
و دل شکستگی ها را برایت می آورم و یقین دارم آرام می گیرم و مرهم می شوی مثل همیشه. اما گفتند »از 

خانه زائر باشید«. 
راســتش ما نایب الزیاره هم نمی خواهیم. پای پیاده در مســیرنجف-کربال؛  باید بی تاب شوی تا بفهمی 
این سفر از آن سفرهایی نیست که دلت را به نایب الزیاره ها خوش کنی. باید خودت تجربه اش کنی تا اصال 
بعد از اولین سفر پیاده روی، تقویم زندگیت بشود »اربعین« : این قدر از اربعین گذشته ، این قدر به اربعین 

مانده. به قول شاعر »اصال حسین جنس غمش فرق می کند«؛ اين راه عشق پيچ و خمش فرق می کند...
حاال که قسمت مان نشد، نام ما جامانده ها را هم در لیست قربانیان کرونا بنویسید؛ ما دست خالی مانده ها 

از چای تلخ عراقی و عطر اقاقی در مسیر عشق ابدی که »عشق یعنی به تو رسیدن« . 
هرسال شلوغی حرم اربعین می ماند برای رفته ها ، دل و سه کنج اتاق و اوج خلوتش برای جامانده ها. نماز 
عشق باالی »سر«،  برای طلبیده ها بود و سجده های مکرر به تربتش برای در حسرت مانده ها. امسال اما 
الُم َعَلى َأِسيِر  حال همه ما مشترک است؛ درد همه ما یکی است. »جا مانده ایم«. و به تو از دور سالم... السَّ

اْلُكُرَباِت َو َقِتيِل اْلَعَبَراِت
من ایرانم و تو عراقی؛ چه فراقی چه فراقی
بگیر از دلم یه سراغی؛ چه فراقی چه فراقی

دوری و دوستی سرم نمیشه و هیچ کجا واسم حرم نمیشه و…
از تو دورم باورم نمیشه و دارم میمیرم

کربال واسم ضروریه حسین؛ اربعین اوضاع چجوریه حسین؟
کار من امسال صبوریه حسین؛ دارم میمیرم

من ایرانم و تو عراقی؛ چه فراقی چه فراقی
بگیر از دلم یه سراغی؛ چه فراقی چه فراقی

جوونیم فدا سر ساقی؛ چه فراقی چه فراقی

به تو از دور سالم؛

 من ایرانم و تو عراقی...
چه فراقی
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انتصاب شهردار جدید بیشکک توسط معترضان
در قرقیزستان اعتراضات مردمی علیه نتایج انتخابات جریان دارد.به گزارش اسپوتنیک، در قرقیزستان 
شرکت کنندگان اعتراضات علیه نتایج انتخابات پارلمانی شــهردار جدید را منصوب کردند. به گفته 
مشاور شهردار، ساختمان شهرداری توسط حدود 30 نماینده حزب مخالف تصرف شد ولی هیچگونه 
 درخواستی فعال مطرح نشده است.در شهرداری گفته شد که جوشبک کانعلییف نامزد حزب بازنده 
» جمهوری« شهردار بیشکک اعالم شده است. او تا انتصاب شهردار جدید وظایف شهرداری را به انجام 
خواهد رساند. معترضان دفتر شهردار را تصرف کردند و قصد دارند با کارمندان جلسه ای تشکیل بدهند.

شکایت پلیس پاکستان علیه »نواز شریف« 
شــکایت از نواز شــریف به اتهام شــورش و بلوا از سوی پلیس پاکســتان درســت چند روز مانده به 
راهپیمایی های اپوزیسیون برای براندازی دولت کنونی در این کشور مطرح شده و حامیانش می گویند که 
دولت، نواز شریف را بابت انتقاد از ارتش هدف قرار داده است.پلیس پاکستان علیه نواز شریف، نخست 
وزیر سابق این کشور و اعضای حزبش»مسلم لیگ پاکستان«شاخه نواز شامل مریم نواز، دخترش به 
اتهام شورش و بلوا شکایت کرده است.این شکایت درست چند روز مانده به راهپیمایی برنامه ریزی شده 
اپوزیسیون علیه عمران خان، نخست وزیر کنونی پاکستان تنظیم شده است.پلیس الهور شکایت خود 
را علیه بیش از ۴0 تن دیگر از مقام ها و رهبران حزب نواز شریف تنظیم کرده و گفته است: نواز شریف یک 
فرد محکوم است که نهادهای دولتی را بدنام کرده و توده مردم را برای شورش علیه ارتش و دولت از طریق 
سخنرانی هایش از لندن برانگیخته است.مقام های پاکستانی، نواز شریف را به توطئه چینی علیه کشور 

و تالش برای بدنام کردن پاکستان به عنوان یک کشور سرکش، متهم کرده اند.

کانادا، صادرات سالح به ترکیه را تعلیق کرد
کانادا صادرات سالح به ترکیه را متوقف کرد و در عین حال، مدعی شد که فناوری حس گر  پهپاد توسط 
کمپانی کانادایی به صورت نادرست در جریان درگیری های ارمنستان و جمهوری آذربایجان استفاده 
شده؛ دولت آنکارا هم به این اقدام کانادا اعتراض کرد.فرانسوا فیلیپ شامپاین، وزیر خارجه کانادا پس از 
دستور برای انجام تحقیقات درباره استفاده »نامناسب« از فناوری حس گر پهپادی ساخت یک کمپانی 
در اونتاریوی کانادا اعالم کرد که صادرات سالح به ترکیه تعلیق می شود.وی به درخواست ناظران کنترل 
سالح، ارامنه ساکن کانادا و نودموکرات ها در تعلیق صادرات حس گرهای هدف گیر ساخت این کمپانی 
تسلیحاتی کانادایی این دستور را صادر کرد که گفته بودند این حس گرها در پهپادهای تهاجمی ترکیه 
استفاده می شود.ترکیه یکی از متحدان ناتو به شمار می رود و با اتهام دست داشتن طی درگیری های 
بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان در منطقه قره باغ روبه روست.وزیر خارجه کانادا گفته که مجوزهای 

صادرات سالح به ترکیه را با توجه به وضعیت کنونی منطقه تعلیق می کند.

نخست وزیر سنگاپور به دادگاه رفت
نخست وزیر سنگاپور بابت پرونده ای وارد دادگاه شد که در آن از یک وبالگ نویس به خاطر به اشتراک 
گذاشتن یک مقاله آنالین که در آن نخست وزیر را به رسوایی پولشویی صندوق دولتی ۱MBD مالزی 
پیوند می دهد، شکایت کرده است.»لی هسین لونگ«، ۶۸ ساله، به عنوان پردرآمدترین رهبر سیاسی 
جهان و رییس دولتی که وعده عدم تساهل در مورد فساد را داده است، به عنوان فردی که برای حفاظت 
از خود زیاد وارد مجاری قضایی می شود، مشهور اســت.لی از »لئونگ ژه هیان«، یک مشاور مالی 
۶۶ ساله به خاطر اشتراک یک پست فیس بوکی در نوامبر ۲0۱۸ شکایت کرده که به یک مقاله سایت 
خبری مالزیایی به نام »کاورج« پیوند داشته است.وکالی لی گفتند که این مقاله حاوی ادعاهای غلط 
و بی اساس بوده و لئونگ را به این متهم کردند که این پست را بدخواهانه و به منظور آسیب رساندن 

بازنشر کرده است. 

 با هدف ایجاد تحول در قوه مقننه در مجلس یازدهم  صورت گرفت؛ 

10 بسته پیشنهادی برای تقویت شفافیت و نظارت 
اصالح و بازنگری در آیین نامه داخلی مجلس با هدف ایجاد تحول در 
قوه مقننه در مجلس یازدهم کلید خورد؛ تقویت شفافیت و نظارت دو 
محور عمده این تغییرات است.»حداقل50 درصد فعالیت های مجلس 
دقیقا مرتبط با آیین نامه داخلی است.« این را نمایندگانی که چندین 
دوره حضور در مجلس شورای اسالمی را تجربه کرده اند، می گویند. از 
ابتدای تشکیل مجلس شورای اســالمی تاکنون، دو آیین نامه داخلی 
در سال های ۱3۶۲ و ۱3۷۹ به تصویب مجلس شورای اسالمی رسیده 
است. آیین نامه داخلی کنونی مجلس نیز که در سال ۱3۷۹ به تصویب 
رســیده، به دفعات مورد اصالح و بازبینی مجلس قرار گرفته است.با 
این همه در آیین نامه داخلی فعلی مجلــس با وجود اصالحات مکرر 
اما به دلیل تغییر اقتضائات زمانی و ضعف در اعمال نظارت و شفافیت 
همچنــان نواقصی وجــود دارد. طبیعتا بروز مســائل جدید، افزایش 
تجربیات، تغییر در ساز و کارها بر مبنای تکنولوژی نیز مضاف بر دالیل 
دیگر بازنگــری در آیین نامه داخلــی را ضــروری می کند.نمایندگان 
مجلس یازدهم هم اصالح آیین نامه داخلی را در قالب چند طرح دنبال 
می کنند. تا کنون در این دوره از مجلس  طرح اصالح موادی از آیین نامه 
داخلی مجلس شورای اسالمی مصوب ۱3۹۷/۱/۲0 و قانون نظارت بر 
رفتار نمایندگان مجلس مصوب۱3۹۱/۱/۱5)ارتقای شفافیت مجلس 
شورای اسالمی( که روز 30 شهریور ماه اعالم وصول شده، طرح اصالح 
قانون آیین نامه داخلی مجلس شــورای اسالمی اعالم وصولی ۸ مهر 
ماه، طرح اصالح موادی از آیین نامه داخلی مجلس شــورای اسالمی 
مصوب ۱3۷۹/۱/۲0و قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس مصوب 
۱3۹۱/۱/۱5 )ارتقای شفافیت مجلس شــورای اسالمی( به ۲0 مرداد 
اعالم وصول شــده و طرح اصالح مواد )۷۲( و )۸0( قانون آیین نامه 
داخلی مجلس شورای اسالمی که ۲۴ تیر ماه اعالم وصول شده، برای 

اصالح و بازنگری در آیین نامه داخلی تدوین شده است. 

 خیز مجلس یازدهم برای یک اصالح همه جانبه در آیین نامه داخلی
از سوی دیگر بر اســاس ماموریتی که محمدباقر قالیباف به کمیسیون 
آیین نامه مجلس داده، این کمیسیون نیز بر اساس ۱0 محور پیشنهاد 
اصالح و بازنگری در آیین نامه را دنبال می کند.در همین راستا رییس 
مجلس شورای اســالمی در نشست پنجشــنبه، ۱0 مهرماه کمیسیون 
تدوین آیین نامه داخلی مجلس شورای اسالمی با موضوع اصالح آیین 
نامه داخلی مجلس در راستای ایجاد تحول در قوه مقننه حاضر شد و 
گفت: مجلس شورای اسالمی بر اساس قانون اساسی ستاد اصلی اداره 
کشور و به تعبیر رهبر معظم انقالب ریل گذار کشور است.قالیباف در ادامه 

با بیان اینکه مجلس برای منابع مالی و اولویت های کشور تصمیم گیری 
کرده و بر اجرای آن نظارت می کند، اظهار داشت: با ربع قرن بررسی که 
در حوزه حکمرانی مجلس صورت داده ام به این نتیجه رسیده ام که این 
نهاد هنوز در مدار یاد شده قرار نگرفته که یک دلیل آن آیین نامه و دلیل 

دیگر نوع رفتار نمایندگان در اجرای این قانون است.

 ایرادات ماهیتی آیین نامه و نابسامانی هایی که ایجاد کرده
وی در ادامه تمام هیمنه مجلس را آیین نامه داخلی آن دانست و افزود: 
آیین نامه صرفا به صورت شکلی رعایت می شود و در ماهیت ایراد دارد 
که باعث بروز برخی نابسامانی ها در قوای ســه گانه کشور شده است 
لذا بعد از اصالح آن باید به صورت ماهیتی به آیین نامه اعتقاد داشــته 
باشیم.قالیباف همچنین با تاکید بر ضرورت اصالح آیین نامه داخلی 
مجلس بعد از بازنگری آن، یادآور شــد: تا کنون اصالحات زیادی روی 
این قانون در ادوار مختلف مجلس صورت گرفته که به صورت سلیقه ای 
بوده است از این رو باید بدانیم روش اصالح آیین نامه مهم است و نباید 
یک ماهه آن را به پایان رساند.رییس نهاد قانون گذاری کشورمان نحوه 
ارائه طرح ها و لوایح و اعالم وصول آنها را محل اشکال دانست و افزود: 
مجلس ستاد اداره کشور است و می تواند مشکالت اقتصادی که دلیل 

بروز آن صرفا اقدامات آمریکا نیست را برطرف کند؛ البته این امر نیاز به 
اصالح بروکراسی دارد.وی تاکید کرد: موارد اصالح آیین نامه باید اولویت 
بندی شــود و زمان بر شــدن آن ایرادی ندارد.رییس مجلس شورای 
اسالمی در پایان خاطرنشان کرد: قانون آیین نامه داخلی مجلس باید 
با کمک تمامی نمایندگان اصالح شود تا به فهم مشترک و اقناع میان 

نمایندگان در مسائل مختلف بیانجامد.

  اصالح آیین نامه داخلی مجلس در 10 بسته پیشنهادی
کمیســیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس طی هفته های اخیر در 
قالب کارگروه این کمیسیون کار رسیدگی به ۱0 بسته پیشنهادی اصالح 
آیین نامه داخلی مجلس را آغاز کرده که این بســته ها پس از بررسی 
کارشناسی در جلســات هفتگی این کمیســیون برای تصویب به رای 
گذاشته خواهد شد.سمیه محمودی، نماینده مردم شهرضا و سخنگوی 
کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس در این مورد می گوید: پس 
از سرکشی نمایندگان به حوزه های انتخابیه و برگزاری جلسات صحن 
و کمیسیون ها نتیجه بررسی های کارگروه برای تصویب در کمیسیون 
به رای گذاشته خواهد شد و بســته های پیشنهاد ی برای تصویب همه 
نمایندگان به صورت جداگانه به صحن علنی مجلس ارائه خواهد شد.

چین و ۲5 کشور دیگر خواستار لغو فوری تحریم های 
آمریکا و کشــورهای غربی بــرای تضمین واکنش 
موثر به پاندمی کووید-۱۹ شدند.ژانگ جون، سفیر 
چین در ســازمان ملل از طرف ۲۶ کشور در نشست 
کمیته حقوق بشر مجمع ملی ســازمان ملل گفت: 
اقدامات اجباری یک جانبه نقض منشــور سازمان 
ملل و چندجانبه گرایی هستند و با جلوگیری از »رفاه 
جمعیت در کشورهای آسیب دیده« و تضعیف حق 
بهداشت مانع از حقوق بشر می شــود.در این بیانیه 
مشترک آمده است: همبستگی جهانی و همکاری 
بین المللی قوی ترین تسلیحات در مبارزه و غلبه بر 
کووید-۱۹ هستند. ما از این فرصت استفاده کرده و 
خواستار لغو کامل و فوری اقدامات اجباری یک جانبه 
به منظور تضمین واکنــش موثــر و کارآمد تمامی 

اعضای جامعه بین الملل برای کووید-۱۹ هستیم.در 
بین این کشورها که از این بیانیه حمایت کردند شش 
کشوری وجود دارند که با تحریم های آمریکا، اتحادیه 
اروپا یا دیگر کشورهای غربی مواجه هستند که شامل 
کوبا، کره شــمالی، ایران، روسیه، ســوریه و ونزوئال 
می شــوند.این بیانیه تاکید دارد که آنتونیو گوترش، 
دبیرکل ســازمان ملل و میچل باچله، کمیســیونر 
عالی شورای حقوق بشر ســازمان ملل خواستار لغو 
تحریم هایی شــده اند که ظرفیت یک کشــور برای 
واکنش به پاندمی کرونــا را متزلزل می کند.این در 
حالی است که نمایندگی آمریکا در سازمان ملل هیچ 
واکنشی به این بیانیه نشان نداده  است.کریستوف 
هیوسگن، سفیر آلمان در ســازمان ملل در نشست 
شورای امنیت حول محور سوریه در ماه مه به مسئله 

تحریم ها اشاره کرده و گفت: تحریم های اتحادیه اروپا 
تاثیری بر ارسال کمک های بشردوستانه یا داروهایی 
که برای درمان کووید-۱۹ استفاده می شوند، ندارد.

این ۲۶ کشور همچنین به تبعیض نژادی ریشه دار و 
مزمن، خشــونت پلیس و نابرابری اجتماعی اشاره 
کــرد. آنها به تیرانــدازی پلیس بــه آمریکایی های 
سیاه پوست از جمله جورج فلوید اشاره داشتند. در 
این بیانیه آمده است: نرخ مرگ و میر بر اثر کووید-۱۹ 
در میان اقلیت ها به ویــژه آفریقایی تبارها در برخی 

کشورها به طور نامتناسبی باالست.

 درخواست 26 کشور برای لغو تحریم های غرب 
جهت مقابله با کرونا

نمایندگان مجلس شورای اسالمی از لغو جلسه سران قوا توسط دولت به بهانه بازدید میدانی رییس مجلس از بیمارستان امام خمینی )ره( انتقاد کردند.پس از 
بازدید سرزده ریس مجلس شورای اسالمی از بیمارستان امام خمینی)ره( به منظور بررسی روند رسیدگی به مبتالیان کرونا و مشکالت کادر درمان، دولت جلسه 
سران قوا را که قرار بود سه شنبه ۱5 مهر ماه به میزبانی مجلس برگزار شود با بهانه احتمال انتقال کرونا از دکتر قالیباف، به رییس جمهور لغو کرد.تعدادی از نمایندگان 
در توئیتر نسبت به لغو جلسه سران قوا از سوی دولت، واکنش نشان داده و از آن انتقاد کردند.سید محسن دهنوی، عضو هیئت رییسه مجلس شورای اسالمی و 
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسالمشهر و پردیس در واکنش به لغو جلسه سران قوا در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت:»رییس جمهور، جلسه سران 
قوا را که قرار بود در مجلس برگزار شود، لغو کرده است. او در بحبوحه مشکالت معیشتی و آمارهای ناامیدکننده اقتصادی و در شرایطی که مردم به تدبیر رییس دولت 
احتیاج دارند، فقط دغدغه سالمتی خود را دارد. آیا این هم تقصیر واشنگتن است؟«همچنین احمد امیرآبادی فراهانی نماینده مردم قم و عضو هیئت رییسه مجلس 
نیز از لغو جلسه سران قوا توسط دولت انتقاد کرد و در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: »قالیباف با رعایت پروتکل های بهداشتی از بیمارستان بازدید می کند. 

رییس دفتر رییس جمهور طی تماسی با مجلس لغو جلسه سران قوا را اعالم می کند.دلیل: احتمال انتقال کرونا از قالیباف به روحانی.واقعا خجالت آور است«.

چهره روزواکنش مجلسی ها به لغو نشست سران قوا

وز عکس ر

نصب تصویر 
بزرگی از حاج 

قاسم و ابومهدی 
در مسیر کربال

اربعیــن امســال زوار عراقی 
کربــال یــاد شــهیدان بزرگ 
اســالم، حاج قاسم سلیمانی 
و ابومهــدی المهندس را زنده 

نگه داشتند.

 دو سامانه راداری هوافضای سپاه به شبکه پدافندی 
الحاق شد

دو سامانه راداری قدیر ساخته شده توسط نیروی هوافضای سپاه با حضور فرمانده قرارگاه پدافند 
هوایی خاتــم االنبیا )ص( و ســردار امیرعلی حاجی زاده به شــبکه پدافند راداری کشــور الحاق 
شــد.رادار ســه بعدی قدیر برای اولین 
بار در ســال ۹۲ توسط ســپاه رونمایی 
شد و تاکنون هشت ســامانه از این نوع 
رادارها در سراسر کشور نصب و راه اندازی 
شده است.رادار قدیر از نوع آرایه فازی با 
ترکیب پرشماری از فرستنده ها و گیرنده 
ها به صورت چهار وجهی بدون چرخش 
و حرکت مکانیکی، پوشش 3۶0 درجه 
و برد هــزار ۱000 کیلومتری را داراســت.

از ویژگی های برجسته این رادار کشف 
انواع هواپیماهای پنهان کار ، قابلیت مقابله با جنگ الکترونیک، ارزانی، تولید بومی بوده و با سه نفر 
عملیاتی می  شود.جمهوری  اسالمی ایران در تامین انواع رادارهای جست وجو و کشف خودکفا بوده 

و در بین ۲0 کشور رادار ساز عمده جهان ، در رتبه و موقعیت  ۱0 دنیا قرار دارد.

موضع وزیر دفاع درباره مناقشه قره باغ 
وزیر دفاع در خصوص مناقشات آذربایجان و ارمنستان گفت: جان شهروندان و امنیت خاک مقدس 
ایران اسالمی یک موضوع مهم و حیاتی است و به هیچ وجه قابل قبول نیست که به علت کم دقتی 
و بی توجهی کشورهای طرف مناقشه، گلوله ای به خاک کشورمان اصابت کند.امیر سرتیپ حاتمی 
در مشهد مقدس با اشاره به مناقشات اخیر کشورهای آذربایجان و ارمنستان با بیان اینکه امنیت 
مرزهای جمهوری اسالمی ایران برای نیروهای مســلح مقتدر و شجاع کشور یک موضوع اصلی، 
حیاتی و بسیار مهم است گفت: در این حادثه گاهی به خطا گلوله هایی به مرزهای جمهوری اسالمی 
ایران اصابت کرد که تذکرات الزم به هر دو کشور داده شد.وی با بیان اینکه جمهوری اسالمی ایران 
مناقشــات را در منطقه به دقت رصد و دنبال می کند، تصریح کرد: جان شهروندان و امنیت خاک 
مقدس ایران اسالمی یک موضوع مهم و حیاتی است و به هیچ وجه قابل قبول نیست که به علت 

کم دقتی و بی توجهی گلوله به خاک کشورمان اصابت کند.

ارائه طرح اصالح قانون انتخابات ریاست جمهوری 
سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور از نهایی شدن طرح اصالح قانون انتخابات ریاست 
جمهوری در کمیسیون خبر داد و گفت: این طرح به زودی به هیئت رییسه ارائه می شود تا در صحن 
بررسی شــود.»علی حدادی« درباره طرح اصالح قانون انتخابات ریاست جمهوری اظهارداشت: 
این طرح در کمیسیون شــوراها و امور داخلی کشور نهایی شــده و به زودی به هیئت رییسه ارائه 
می شود تا در صحن بررسی شود.وی در خصوص شــرایط نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری 
وآخرین تغییرات آن گفت: سن ۴5 تا ۷0 سال برای نامزدهای انتخابات در این طرح در نظر گرفته 
شده است. عالوه بر این نامزد انتخابات ریاست جمهوری باید حداقل ۸ سال مناصب مختلفی را 
تجربه کرده باشد. سخنگوی کمیسیون شــوراها و امور داخلی افزود: برنامه محور بودن نامزدهای 
ثبت نام کننده در انتخابات ریاست جمهوری پیش بینی شده است که این برنامه محوری باید در 
بخش های مختلف سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سایر حوزه ها تعریف شود. عالوه بر 
این در این طرح باید برنامه نامزدها، شاخص ارزیابی داشته باشد. زیرا خیلی مهم است فردی که 

به عنوان رییس جمهور در این جایگاه قرار می گیرد برای برنامه هایی که ارائه کرده، پاسخگو باشد.

کافه سیاست

مشاور مقام معظم رهبری:

 مناطق اشغالی آذربایجان 
باید تخلیه شود

 مشــاور مقــام معظــم رهبــری در امــور 
بین الملل بــا بیــان اینکه ما کامــال نگران 
سرنوشت آذربایجان هســتیم و معتقدیم 
تمامیت ارضی آن باید حفظ شــود و مناطق 
اشــغالی اش تخلیه شــود، گفــت: راه حل 
مناقشه قره باغ نظامی نیســت بلکه باید از 

طریق سیاسی حل شود.
علی اکبر والیتی تاکید کرد: مــا بر هر اقدام 
نظامی از طرف هر که باشد مخالفیم؛ چرا که 
بازنده این جنگ مردم هســتند به خصوص 
این که در ایــن اواخر مناطق مســکونی نیز 
بمباران می شــود. این جنگ خالف مصالح 
مردم دو کشور و خالف امنیت منطقه است. 
برخی از خارج نیز جنــگ افروزی می کنند، 
مثل رژیم صهیونیستی و ترکیه. وی افزود: 
امیدواریــم که خبــر ورود تروریســت های 
تکفیری به این منطقه صحیح نباشــد. اگر 
این طور باشد تمام کســانی که محرک این 
رویداد بوده اند تا افراطیون القاعده و داعشی 
وارد این منطقه حساس شــوند، مسئولند.

والیتی ادامه داد: داعش و افراطیون وهابی 
ابزار دست آمریکایی ها هستند. باید جلوی 
آنهــا را گرفت و قطعــا مــردم آذربایجان و 
ارمنستان به هیچ وجه راضی نیستند به اینکه 
این افراد، که سابقه بسیار سوئی دارند، با این 
سابقه سیاه در منطقه ای که منطقه حساسی 
وارد شوند.  این به مصلحت هیچ یک از این 
دو کشور نیست که تکفیری ها اینجا باشند. 
مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل 
گفت: قصد کســانی که تکفیری ها را به این 
منطقه می آوردند این است که سوءاستفاده 
کنند و با حضور این افراد در این منطقه نفوذ 

داشته باشند.

بین الملل
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رفع تصرف از 16 هزار متر مربع اراضی ملی در استان اصفهان
مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت:اراضی ملی به ارزش ۵۱ میلیارد ریال در استان اصفهان رفع 
تصرف شد.علیرضا قاری قرآن ادامه داد: برای صیانت ازاراضی دولتی چهار مورد رفع تصرف از اراضی ملی 

در شهرستان های خوانسار، آران و بیدگل 
و سمیرم با هدف حفظ حقوق بیت المال 
اجرا و به دولت بازگردانده شد.قاری قرآن 
با بیان اینکه وسعت اراضی بازپس گیری 
شــده حدود ۱۶ هزار مترمربع بوده است 
گفت: این اراضی شــامل ۲ هزار مترمربع 
در هرســتانه خوانســار، ۲ هزار مترمربع 
اراضی در شهرک سلیمان صباحی آران و 
بیدگل، ۵ هزار مترمربع در فاز پنج عالقه بند 
آران و بیدگل و ۷ هزار متر مربع در خیابان 

میرزا رضا کرمانی سمیرم می شود.وی  افزود: تیم های گشت و مراقبت یگان حفاظت اراضی به صورت 
شبانه روزی و مستمر عرصه های دولتی را رصد و پایش و در صورت مشاهده هرگونه تخلف با متخلفان 

برخورد قانونی می کنند.

سخنگوی ستاد استانی مقابله با کرونا در اصفهان:
نظارت و بازرسی در اصفهان شدت می گیرد

سخنگوی ســتاد اســتانی مقابله با کرونا در اصفهان از اعمال شــدت نظارت و بازرسی در استان 
خبر داد و گفت: در آخرین جلسه ســتاد اســتانی فقط به موضوع نظارت و بررسی پرداخته شد و 
در همین راستا اقداماتی انجام می شود.حجت ا... غالمی با اشــاره به برخورد با کسانی که به طور 
عمد دســتورالعمل های بهداشــتی را رعایت نمی کنند، اظهار داشــت: تا زمانی که دارو و واکسنی 
برای ویروس کووید ۱9 ساخته نشود، برای کنترل بیماری هیچ راهی به غیر از رعایت پروتکل های 
بهداشتی وجود نخواهد داشت.وی افزود: در جلسه اخیر ستاد استانی کرونا فقط به موضوع نظارت 
و بازرسی پرداخته شد و مقرر شد دستگاه های اجرایی و صنوف به صورت خاص و ویژه شدت عمل 
بیشتری را در همین هفته که محدودیت ها را ایجاد کرده ایم، اعمال کنند.وی تصریح کرد: استفاده 
از دانشجویان پزشــکی، نیروهای هالل احمر و نیروهای داوطلب برای فعال کردن گشت ارشادی 

کرونا از دیگر اقدامات ستاد مقابله با کرونا در استان اصفهان است.

80 هزار تن گندم در شهرستان اصفهان تحویل دولت شد
مدیر بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: با توجه به شرایط کم آبی، کشت  و 
تولیدات خوبی در شهرستان اصفهان انجام شد؛ حدود 80 هزار تن گندم تحویل دولت شده است و 
بالغ بر 8 هزار هکتار ذرت علوفه ای که ۵ هزار آن ناشی از بازگشایی آب و همچنین آبیاری تکمیلی از این 
صورت بوده، به دست آمده است.اصغر رستمی اظهار کرد: در شهرستان اصفهان به صورت معمول و در 
سال های نرمال آبی حدود ۱00 هزار هکتار سطح زیر کشت در کشت های پاییزه و بهاره و باغات وجود 
دارد. رستمی تصریح کرد: در سال هایی که رودخانه زاینده رود بسته و مشکالت آبی وجود داشته باشد 
این سطح زیر کشت به 30 تا 3۵ درصد کاهش پیدا می کند.وی افزود: این کاهش به این علت است که 
منابع آبی در بسیاری از بخش ها در شهرستان مستقیم یا غیر مستقیم به  آب رودخانه وابسته هستند؛ 
خوشبختانه از اواخر سال 9۷ که آب باز شد، تاثیر بسزایی در منابع آبی زیر زمینی و در کمی و کیفی تولید 
محصوالت کشاورزی گذاشت.رستمی در ادامه عنوان کرد: امسال در آب پاییزه و بهاره تقریبا دو سوم 
اراضی کشاورزی در شهرستان اصفهان در پاییز و تابستان به کشت محصوالت اختصاص پیدا کرد که 

این میزان کشت در حدود ۷0 تا ۷۵ هزار هکتار در کشت پاییزه و بهاره است.

آپارتمان زیر یک میلیارد در اصفهان نداریم؛

وقتی »پول« باد هوا می شود!

شاید زمانی خانواده ها و جوانان می توانستند 
مرضیه محب رسول

روی پس انداز چند ساله  و فروختن طالها و 
نهایتا خودروی خود برای خرید خانه حساب کنند و در نهایت پس از مدتی 
اجاره نشینی خانه دار شوند؛ اما قیمت ها هم اکنون آنچنان افزایش یافته 
است که به نظر می رسد مستاجران هر چه بدوند به گرد پای خانه دار شدن 
هم نمی رسند. نه درآمدها با تورم هم خوانی دارد و نه حقوق بگیری فرصتی 
برای پس انداز ایجاد می کند و در این میان انگار خانه دار شدن هر لحظه 
رویایی تر می شود. قیمت های مســکن حاال آنقدر باال رفته است که یک 
عضو هیئت مدیره انجمن انبوه ســازان اســتان اصفهان می گوید دیگر 
آپارتمان زیر یک میلیارد به ندرت در اصفهــان داریم، این یعنی اینکه اگر 
فردی با پس انداز دو میلیون تومان در ماه بخواهد خانه دار شود حداقل سی 
سال طول می کشد تا شاید مبلغ مورد نیاز برای خرید یک آپارتمان نقلی را 
بتواند بپردازد. طی یک سال اخیر اغلب فعاالن حوزه مسکن نسبت به گرانی 
هشدار دادند و هیچ راهکاری برای آن اندیشــیده نشد، حاال کار به جایی 
رسیده که میانگین یک مترمربع مسکن در اصفهان بین ۱3 تا ۱۴ میلیون 
تومان شده است با این شرایط آپارتمان های کمتر از یک میلیارد تومان به 
ندرت یافت شود و شاید تنها یک آپارتمان ۷0 متری چند سال ساخت در 
مناطق ۷  یا ۱۴ اصفهان را بتوان با قیمت 900 میلیون و یا یک میلیارد تومان 
خریداری کرد. در همین ارتباط عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان استان 
اصفهان می گوید، تا ثباتی در بازار نداشته باشیم نه تنها در ساخت و ساز بلکه 

در هیچ کسب و کاری نمی توانیم شاهد پایداری و رونق باشیم.مهدی شیخ 
ســجادیه ،  با بیان اینکه زمین، پروانه، مصالح و دستمزد ارکان تشکیل 
دهنده ساختمان هستند، افزود: به جز حقوق دولتی )پروانه ساختمان( 
متاســفانه ســه متغیر دیگر روزانه افزایش قیمت دارند که بیشترین آن 
مربوط به مصالح ساختمانی است.وی با انتقاد بر اینکه متاسفانه امروز 
قیمت مصالح ساختمانی هیچ حساب و کتابی ندارد، افزود: به عنوان مثال 
اگر امروز دالر افزایش ۵ درصدی داشته باشد، مصالح ساختمانی ۲0 درصد 
گران می شود و متاسفانه هیچ نظارت و کنترلی بر حوزه مصالح ساختمان 
وجود ندارد و قیمت آن طی ۶ ماه اخیر بیش از دو برابر افزایش داشته است.
عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان اســتان اصفهان با بیان اینکه البته 
برخی مصالح ساختمانی بین 80 تا ۲00 درصد گران شده است، گفت: باید 
توجه داشت که امروز در حوزه مصالح مشکل وجود دارد، اینکه فروشندگان 
مصالح همانند سازندگان ساختمان تولیدکننده نیستند و اکنون به شدت 
با کمبود مصالح در حوزه ساختمان مواجه هستیم.شیخ سجادیه تاکید 
کرد: متاسفانه تولید مصالح ساختمانی حدود ۴0 درصد در اصفهان افت 
پیدا  کرده که دلیــل آن کمبود مواد اولیه تولید بــه خصوص در حوزه مواد 
پتروشیمی اســت.به گفته عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان استان 
اصفهان، در حال حاضر بیشترین افزایش قیمت مصالح ساختمانی مربوط 
به سیم و کابل، لوله و اتصاالت و ... است.وی با بیان اینکه در این شرایط 
دارندگان زمین، با توجه به افزایش قیمت مصالح ساختمانی نرخ زمین را 

افزایش می دهند، توضیح داد: بعد از این اتفاقات، شــاهد موج افزایش 
قیمت در حوزه پیمانکاری مسکن هستیم.  در این شرایط سازندگان دیگر 
رغبتی برای ساخت و ساز نخواهند داشت و به جای انبوه سازی ترجیح می 
دهند زمینی با قابلیت ســاخت ۵ واحد را در مدت زمان یک ســال برای 
کاهش ریسک افزایش قیمت ها و سودآوری ســریع تر، بسازند.شیخ 
سجادیه با تاکید بر اینکه از ابتدای امسال تاکنون میزان ساخت و ساز در 
استان اصفهان به شدت کاهش یافته است، اظهار کرد: اگرچه صدور پروانه 
در اصفهان افزایش داشته، اما میزان ســاخت و ساز در اصفهان به شدت 
کاهش یافته است.وی توضیح داد: »طی برنامه ای قرار بود در سال جاری 
بین 900 تا یک میلیون واحد مسکونی در کشور تولید شود که سهم اصفهان 
۴0 هزار واحد بود، درحالی که پیش بینی می شود ساخت و ساز در کشور 
به ۲۵0 هزار واحد هم نرسد و ساخت و ساز در اصفهان نیز همانند کشور به 
یک چهارم کاهش می یابد«. عالوه بر این مشــکالت، فعاالن مسکن در 
اصفهان معتقدند هنوز بخشی از گرانی های به وجود آمده طی چند هفته 
اخیر تاثیر خود در بازار مسکن را نگذاشته است. به عقیده این افراد،بخشی 
از گرانی های بازار و مصالح ساختمانی در قیمت امروز مسکن اعمال نشده 
چرا که زمان خواهد برد تا مسکن هایی که با این افزایش قیمت مصالح 
 ساختمانی تولید شده است در بازار عرضه شود. آنچه امروز در بازار عرضه 
می شود تولیدات گذشته است در نتیجه باید منتظر افزایش قیمت های 

بیشتری در حوزه مسکن بود.

نایب رییس اتحادیه فروشندگان و تعمیرکنندگان 
لوازم خانگی اصفهان گفت: در حالی که در ماه صفر 
قرار داریم و تقاضا در بازار کم اســت اما همچنان 
در بازار شــاهد افزایش قیمت هســتیم؛ وقتی با 
تولیدکنندگان صحبت می کنیم علت این افزایش 
را نداشــتن قطعه در برخی از سبدهای خود عنوان 
می کنند.علیرضــا قندی اظهــار کرد: متاســفانه 
افزایش قیمت ها در لوازم خانگی همچنان ادامه 
دارد و شرکت ها به خاطر کمبود قطعات تولیدی، 

با کمبود تولید و افزایش قیمت مواجه هستند.
نایب رییس اتحادیه فروشندگان و تعمیر کنندگان 
لــوازم خانگــی اصفهــان تصریح کــرد: کاالهای 
اساســی که بایــد در بازار باشــد، آنگونــه که الزم 
اســت، وجود ندارد، به خصوص کاالهایی که مورد 
توجه مصرف کننده اســت.وی افــزود: همچنان 
در بازار شــاهد افزایش قیمت هســتیم؛ وقتی با 
تولیدکنندگان صحبت می کنیم علت این افزایش 
 را نداشــتن قطعه در برخی از سبدهای خود عنوان

 می کنند.
قنــدی در ادامه عنوان کــرد: قیمت هــا افزایش 
پیــدا کــرده و همچنین قــدرت خرید مــردم کم 
شــده اســت؛ اگر بتوانیــم بــرای تولیدکنندگان 
تمهیداتی در نظر بگیریــم که آن ها بتوانند قطعات 
خود را تامیــن کنند، قطعــا در نرخ گــذاری تاثیر 

گــذار خواهــد بود.علیرضا قندی گفــت: تا زمانی 
که برنــد »ال جی« و سامســونگ در بــازار فعال 
بود، مصــرف کننده بیشــتر تمایل داشــت از این 
دو برند کاالی خــود را تهیه کند؛ امــا پس از رفتن 
 ایــن دو برنــد و تغییــر نامــی که شــکل گرفت، 
 نام های جدیــد در بین مردم جا نیفتاده اســت؛
  ال جی با نام جی پالس و سامســونگ در بازار با 
برند ســام وجــود دارد کــه در بین مــردم هنوز 
ناشــناخته اســت و البته تولیدات ایــن دو برند 
جدیــد هم بســیار محــدود اســت.قندی گفت: 
از ایــن رو مــردم بــرای خریــد رو بــه کاالهای 
خارجــی آورده انــد  که همیــن باعث شــده کاال 
بــه هــر طریقــی وارد بــازار شــود و قیمت ها بر 
 اســاس دالر ســنجیده و طبیعتــا بــا افزایــش

 رو به رو باشد.

کسادی بازار هم ترمز افزایش قیمت لوازم خانگی را نکشید خبر روز

ینکه  ا دارد،  وجود  لح مشکل  مصا در حوزه  امروز 
ساختمان  سازندگان  نند  هما لح  مصا فروشندگان 
تولیدکننده نیستند و اکنون به شدت با کمبود مصالح در 

حوزه ساختمان مواجه هستیم

نایب رییس اتحادیه گوشت قرمز اصفهان:

اگر قدرت خرید باال بود، هر کیلو گوشت 150 هزار تومان می شد
نایب رییس اتحادیه گوشــت قرمز اصفهان گفت: قدرت خرید مردم نســبت به گذشته کم شده 
است و شاید اگر قدرت خرید برای مردم وجود داشت، قیمت گوشت اکنون باالی ۱۵0 هزار تومان 
بود.عبدالرضــا آقاجانی اظهــار کرد: در 
حال حاضر مدتی اســت قیمت گوشت 
گوســفند در بــازار بدون تغییــر عرضه 
می شود؛ اما گوشت گوساله با افزایش 
۷ تا 8 هزار تومان همراه بوده است.نایب 
رییس اتحادیه گوشــت قرمز اصفهان 
تصریح کرد: گوشــت هــای برزیلی در 
حال حاضــر وارد نمی شــود و اگر وارد 
شود نیز با این قیمت دالر گران تر خواهد 
بود از ایــن رو همه به مصرف گوشــت 
داخلی روی آوردند.وی افزود: امور پشــتیبانی دام نیز برای تنظیم بازار کشتاری انجام داد و برای 
تنظیم بازار بســته بندی کرد که هنوز موقع این توزیع با توجه به بازار نرسیده است.آقاجانی ادامه 
داد: قدرت خرید مردم نسبت به گذشته کم شده است و شاید اگر قدرت خرید برای مردم وجود 
داشت، قیمت گوشت اکنون باالی ۱۵0 هزار تومان بود.نایب رییس اتحادیه گوشت قرمز اصفهان 
عنوان کرد: گوشت گوســفند درجه یک در حال حاضر ۱03 هزار تومان، درجه دو 9۵ و درجه سه ۷0 
 هزار تومان در بازار عرضه می شــود، همچنین گوشت گوســاله مخلوط 90 هزار تومان و لخم 9۵ و

 ران ۱00 هزار تومان است.

چرا »آناناس« در بازار نایاب شد؟
نایب رییس اتحادیه میادین میوه و تره بار اصفهان گفت: به نظر می رسد بازرگانان به دلیل نوسانات 
نرخ ارز، در واردات آناناس دچار مشکل شــده اند.محمدصادق ریاحی اظهار کرد: متاسفانه میوه 
آناناس در میدان میوه و تره بار اصفهان اصال موجود نیست و در تهران نیز به ندرت و با قیمت بسیار باال 
یافت می شود.وی گفت: به نظر می رسد بازرگانان به دلیل نوسانات نرخ ارز، در واردات آناناس دچار 
مشکل شده اند.نایب رییس اتحادیه میادین میوه و تره بار اصفهان توضیح داد: متاسفانه به نظر 
می رسد تجار در تامین نرخ ارز برای واردات آناناس دچار مشکل شده اند.وی تاکید کرد: با توجه به 
شیوع کرونا و توصیه برخی پزشکان در استفاده از میوه آناناس برای بهبود شرایط بیماران، تقاضا برای 
خرید این محصول بسیار زیاد شده است، اما در اصفهان این محصول موجود نیست.ریاحی گفت: در 
کشور تولید آناناس نداریم، اما اینکه در برخی مغازه های تهران این میوه دیده می شود، به این دلیل 

است که این محصول به صورت مسافری وارد کشور شده که با قیمت بسیار باال فروخته می شود.

حباب سکه 200هزار تومان افزایش یافت
نایب رییس دوم اتحادیه طال و جواهر تهران با اشاره به تغییر جهت بازار طال  گفت: بر خالف روند چند 
روز گذشته، بازار طال وارد فاز افزایشی شد به طوری که قیمت طال و سکه نسبت به چند روز  گذشته 
حدود ۵0 و ۶۵0هزار تومان گران تر شده است.محمد کشتی آرای درباره وضعیت بازار طال توضیح داد: 
بهای اونس در ابتدای معامالت کاهش یافت و در حال حاضر دوباره به سطح ۱900 دالری برگشته، 
اما بازار طالی متاثر از رشد مجدد نرخ ارز وارد فاز افزایشی شد.وی افزود: بر همین اساس قیمت 
طال در مقایســه با چند روز اخیر حدود ۵0 هزار و ســکه طرح جدید ۶۵0 هزار تومان افزایش یافته 
است.کشتی آرای گفت: همچنین حباب سکه هم نسبت به گذشته با ۲00 هزار تومان افزایش به یک 

میلیون و ۲80 هزار تومان رسید.

کافه اقتصاد

اخبار

عرضه شاسی بلند 
چینی بومی سازی 

شده!
نخســتین  تولیــد  پــروژه 
خــودروی SUV )شاســی 
بلند( آفرودی با نشان ایرانی 
در گروه خودروســازی سایپا 

کلید خورده است.

وز عکس ر

دبیر ستاد تنظیم بازار:

تعیین قیمت برخی 
کاالهای اساسی به 
استان ها واگذار شد

دبیر ســتاد تنظیم بازار گفت: به درخواست 
استان ها برخی تعیین قیمت های کاالهای 
اساســی در حیطــه اختیارات اســتان ها 
قــرار گرفت.محمدرضا کالمی در حاشــیه 
جلسه ســتاد تنظیم بازار افزود: با دعوت از 
کارگروه های اســتانی تنظیم بــازار مباحث 
و مشــکالتی کــه در اســتان های مختلف 
ایجاد شده بود مطرح شد و به عنوان نمونه 
مسئوالن اســتان اصفهان مشکالت خود را 
مطرح کردند.وی گفت: اســتان ها خواهان 
اختیاراتی ویژه هستند تا در مقاطع مختلف 
زمانی که دولت کاال توزیع می کند در تعیین 
قیمت آن نقش داشــته باشــد.دبیر ستاد 
تنظیم بازار افزود: در این زمینه مصوب شد 
تا کارگروه های اســتانی اجازه داشته باشند 
تا در مواقعی که سهمیه ای از سوی کارگروه 
ملی تنظیم بازار در زمینه توزیع برنج، شکر، 
گوشت مرغ، گوشــت قرمز و سایر اقالم به 
اســتان ها تخصیص پیدا می کند، در تعیین 
قیمت آن نقش داشته باشند.کالمی گفت: 
اختیــار  اینکه چه میــزان در بخش صنوف 
و صنعت و چه میــزان در بخــش خانوار و 
شبکه های منتخب توزیع هر استان از سوی 
کارگروه های تنظیم اســتان مطرح شــود ، 
تفویض شد.وی افزود: درخواست دیگری 
که مطرح شــد در خصــوص قیمت گذاری 
کاالهایی اســت که به صورت استانی توزیع 
می شــوند و از آن جایی که قیمت گذاری در 
استان های مختلف متفاوت است و ممکن 
است در اســتانی قیمت باالتر باشد، همین 
امر باعث می شود تا کاال برای فروش به آن 
اســتان ها برده شــود و این قابل اجرا نبود.

دبیر ستاد تنظیم بازار گفت: قیمت گذاری در 
استان ها عمال با سیاست های تعادل عرضه 
و تقاضا دچار آســیب است، اما در خصوص 
تعیین قیمت عوامل توزیع به عنوان نمونه در 
انبارهای پشتیبانی دام و هزینه های حمل و 

نقل، تعیین قیمت به استان ها واگذار شد. 

شهرداری شاهین شهر به استناد مجوز مورخ 99/0۴/۲۵ هیئت عالی سرمایه گذاری و مصوبه شماره ۱۱۵9/ش مورخ 99/0۶/۱۱ شورای محترم اسالمی 
شهر شاهین شهر در نظر دارد پروژه احداث و بهره برداری از تونل ارتباطی برای برقراری ارتباط شبکه فیبر نوری را به روش BOLT به سرمایه گذار واجد شرایط 

واگذار نماید. 
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق فراخوان می بایستی در ساعات اداری به دفتر طرح، برنامه و سرمایه گذاری شهرداری مراجعه و پیشنهادهای 
خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز یک شنبه مورخ 99/0۷/۲۷ به دبیرخانه حراست تحویل نمایند. شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.

                     آگهی فراخوان عمومی انتخاب سرمایه گذار)نوبت دوم(

احمدرضا پری تبار – سرپرست شهرداری شاهین شهر م الف:1006655

چاپ دوم
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کشاورزی مدرن، رمز خروج از بحران بیکاری؛

سیاستی که در چهارمحال و بختیاری باید مورد توجه قرار گیرد

چهارمحال و بختیاری 979 هزار نفر جمعیــت دارد که 656 هزار نفر در 
بخش شهری و 322 هزار نفر در بخش روستایی است.این استان 66 
هزار بهره بردار کشــاورز دارد، 20 رودخانه دائمی در استان جاری است 
و 338 چشمه و 826 رشــته قنات، 4048 چاه عمیق و نیمه عمیق در 
این استان وجود دارد.بیشتر کشاورزی در بخش خشک استان توسعه 
یافته است که در همین راستا می طلبد در بحث آبیاری های نوین برنامه 
ریزی مناسبی صورت گیرد.68 هزار و 428 هکتار از اراضی این استان 
تحت اجرای سیســتم آبیاری قرار گرفته که نیمی از اراضی آبی استان 

را شامل می شود.

56 درصد از اراضی آب تحت اجرای سیستم آبیاری قرار گرفت
تولید محصوالت زراعی در استان 938 هزار تن، محصوالت باغی 189 
هزار تن، دام و طیور 321 هزارتن، شــیالت 22 هزار تــن ، گلخانه های 
سبزی و صیفی جات 3455 تن و 6 هزار تن هم تولید قارچ دکمه ای 
از تولیدات بخش کشاورزی این استان است که در آمد این بخش 24 
هزار میلیارد تومان خواهد بود.27 هزار و 400 تن گوشت قرمز، 25 هزار 
تن مرغ، 3 هزار تن تخم مرغ ، 258 هزار تن شیر، 1244 تن عسل که 
در مجموع  بیش از 309 هزار تــن تولید محصوالت در بخش واحد دام 
و طیور است.این استان 405 مزرعه پرورش ماهی دارد که 22 هزار تن 

تولیدات شیالتی در این استان است.178 هزار تن گندم، 250 هزارتن 
علوفه، 68 هزار تن سیب درختی، 40 هزار تن هلو و 50 هزار تن انگور از 
دیگر تولیدات بخش کشاورزی و باغداری این استان است که بخشی 

از آن ها برای استان مزیت به شمار می آید.
 این اســتان توانســته اســت رتبه نخســت در تولید بــادام  و تولید
  ماهیان ســردآبی، رتبــه 6 تولید قارچ، رتبــه 7 تولید هلــو، رتبه دوم
  سرانه شــیر و محصوالت لبنی ، رتبه 3 ســرانه تولید گوشت قرمز را از

 آن خود کند.

حفظ یکپارچگی اراضی برای تداوم تولید و 
تامین امنیت غذایی باید صورت گیرد

مدیر کل جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: ما در بخش 
کشــاورزی به تفکیک وظایفی که داریم، در امور اراضی اجرای قانون و 
رفع تداخل اراضی که تعیین تکلیف کند، کار انجام می دهیم.ابراهیمی 
با اشاره به اینکه تولیدات دامی در این استان در طول سا لهای متمادی 
تکمیل شــده و امروز نیز در اولویت کار ماســت، بیان داشت: پایداری 
تولیدات دامی از سیاســت های کلی، اصالح نــژاد دام بومی، ترکیب 
ژنتیکی دام های پر بازده ، توســعه گاوهای شیری- گوشتی، تجمیع 
واحدهای دامپروری و دامداری جز اولویت های جهادکشاورزی استان 

اســت.وی ادامه داد: در بحث تولیدات زراعی توسعه کشت دانه های 
روغنی در اولویت است مثل کلزا که 800 هکتار دانه های روغنی در سطح 
استان کشت شده که سال آینده تولید خوبی در سطح زیر کشت داشته 
باشــیم.این مقام مســئول عنوان کرد: افزایش بهروری آب و خاک و 
اصالح الگوی کشت جزو سیاست های ما در بخش کشاورزی است.
ابراهیمی با اشاره به اینکه در بحث باغبانی و توسعه گلخانه ها یا کشت 
های متراکم برنامه هایی را در دستور کار قرار داده ایم، عنوان کرد: حدود 
30 هزار سطح زیر کشــت و توســعه گلخانه ای را مد نظر داریم .وی با 
تاکید بر اینکه توســعه باغات در اراضی شیب دار یکی از سیاست های 
ما در استان اســت اظهار کرد: هدف ما حفظ آب و خاک در بستر تولید 
اســت.ابراهیمی با بیان اینکه برای  42 هزار هکتار از باغات این استان  
برنامه منسجمی تدوین شده است، گفت: توسعه باغات تقاضا محور 
است.رویکرد ما این است که در اراضی که پتانسیل دارد توسعه باغات 
را افزایش دهیم.ابراهیمی یادآور شــد: در بحث آب و خاک و توسعه، 
آبیاری نوین جزو برنامه های اساسی ماست.وی افزود: ایجاد شهرک 
بادام  در این استان ضرورت دارد چراکه این استان رتبه نخست تولید 
بادام مامایی را دارد.همچنین توسعه کشت گیاهان دارویی با نگاه بومی 
به ظرفیت اســتان با نگاه به تولید انبوه به بخش زراعی در این استان 

باید شکل گیرد.

 کشف محموله 10 میلیارد ریالی کاالی قاچاق
 در چهارمحال و بختیاری

فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری گفت: در پی کسب خبری مبنی بر انتقال یک محموله کاالی 
قاچاق به استان، موضوع در دستور کار ماموران قرار گرفت.منوچهر امان اللهی افزود: ماموران پاسگاه 
انتظامی دوراهان در شهرستان بروجن طی عملیات ایست و بازرسی در محور لردگان به بروجن به یک 
دستگاه کامیون ایسوزو مشکوک و پس از اخذ مجوز قضایی آن را متوقف کردند.وی خاطرنشان کرد: در 
بازرسی از این کامیون،  14 هزار و 500 عدد سرپیچ المپ، دو دستگاه پرس کامل و 38 بسته پیچ همگی 
فاقد مدارک گمرکی به ارزش تقریبی 10 میلیارد ریال کشــف و راننده کامیون دستگیر شد.امان اللهی 
هشدار داد: نیروی انتظامی برای تحقق منویات مقام معظم رهبری در زمینه اقتصاد مقاومتی، جهش 

تولید و گسترش اشتغال، با تمام توان با این افراد سودجو برخورد قانونی خواهد کرد.

کاهش 11 درصدی صادرات کاال از چهارمحال و بختیاری
مدیرکل گمرک چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه امسال صادرات کاال از استان 11 درصد کاهش 
یافته است، اظهار داشــت: شــیوع کرونا و اعمال تحریم ها از مهم ترین دالیل کاهش صادرات در این 
استان است.اسماعیل الله دادی افزود: از ابتدای امسال 23 میلیون دالر کاال از چهارمحال و بختیاری 
صادر شده اســت. وی اضافه کرد: وزن کاال های صادراتی از چهارمحال و بختیاری 334 هزار و 283 
هزار تن بوده  و افغانســتان، عراق، هند، چین، امارات متحده عربی و ارمنستان مهم ترین کشور های 
هدف صادراتی در این استان بوده اند.الله دادی گفت: بیشترین محصوالت صادراتی این استان شامل 

سیمان، بادام، خوراک آبزیان، سنگ های تزئینی و لوازم خانگی است.

 تولید 20 هزار تن شیر و لبنیات توسط عشایر
 در چهارمحال و بختیاری

معاون توسعه و عمران امور عشایر چهارمحال و بختیاری گفت: عشایر در زمان استقرار در مناطق ییالقی 
استان 20 هزار تن شــیر و لبنیات تولید می کنند.یدا...چراغپور  افزود: چرای دام عشایر در مراتع بکر و 
عاری از هرگونه آلودگی از کود شیمیایی و سم گیاهی، همچنین نگهداری از دام های بومی محلی سالم 
با نظارت کامل شبکه دامپزشــکی، از عمده دالیل مرغوبیت محصوالت پروتئینی و لبنی عشایر استان 
است.چراغپور اضافه کرد: دام های سبک عشایر کوچروی این استان در زمان استقرار در مناطق ییالقی 
250 تن پشم گوسفند و 50 تن نیز کرک و مو بز تولید می کنند.وی، سیاه چادر های هر یک از عشایر استان 
را یک کارگاه تولیدی اقتصاد مقاومتی دانســت و ادامه داد: بیش از 80 درصد از 15 هزار خانوار جمعیت 
عشایر کوچروی شناسایی شده استان، در تولید صنایع دستی گلیم، جاجیم، چوقا و چادر و سبد بافی 
سهیم هستند.چراغپور، از ابالغ و اولویت گذاری خرید و ذخیره سازی بیش از پنج هزار تن محصول جو 
خارجی و داخلی خوراک دام، با قیمت مصوب دولتی برای زمان میان بند و فصل گرم و کم علوفه خبر داد 
و گفت: امسال نیز درخواست 500 میلیارد ریال اعتبار ارزان قیمت به منظور حمایت و تکمیل زنجیره تولید 
گوشت قرمز مکاتبه با امور عشایر کشور انجام شده است.این تسهیالت در راستای خرید و تامین علوفه 
دام و کوتاه کردن دست دالالن به عشایر در نظر گرفته شده که پارسال نیز 350 میلیارد ریال به متقاضیان 

دارای شرایط پرداخت شد.

خانمیرزا؛ قطب تولید نهال مثمر چهارمحال و بختیاری
مدیر جهادکشاورزی خانمیرزا گفت: این شهرستان امسال با تکمیل و راه اندازی نهالستان کشت بافت 
و کشــت بذری با ظرفیت 450 هزار نهال، به قطب تولید نهال مثمر اســتان تبدیل شده است.محمد 
صادق خانجانی  با اشاره به نیاز ساالنه استان به 600 هزار نهال مثمر اصالح شده ،افزود:  این شهرستان 

موفق به تامین بیش از 70 درصد از نهال مثمر گواهی در 10 گونه و 15 رقم شده است.

خبرخوان

178 هزار تن گندم، 250 هزارتن علوفه، 68 هزار تن 
سیب درختی، 40 هزار تن هلو و 50 هزار تن انگور از دیگر 
تولیدات بخش کشاورزی و باغداری این استان است که 

بخشی از آن ها برای استان مزیت به شمار می آید

بام ایران

مفاد آراء
7/72 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 اینکه طبق آراء صادره توســط هیأت فوق الذکر تصرفات مفروزی یا مشاعی افراد 
مشروحه ذیل به استناد اسناد مالکیت رسمی مشــاعی یا قباله انتقال عادی مورد تأیید قرار 
گرفته است لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی ، 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 خود را به اداره ثبت محل 
وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت 
به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایدو گواهی تقدیم دادخواست 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 سند مالکیت بنام متصرف می 

نماید. لیکن صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .
1- رأی شــماره 139960302009000468مورخ  1397/02/29 خانم زهره کیانی فرزند 
خداداد درسه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  160 متر مربع مجزی 
شده از پالک  یک- اصلی  واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی بموجب قباله عادی از مالک 
رسمی بختیار دهقانی به موجب سند رسمی 52498مورخ 1350/11/4 دفتر 29 – اصفهان

 2- رأی شــماره 139960302009000467مورخ  1397/2/29 آقای هادی مالکی شیخ 
آبادی فرزند امان اله  درسه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب ساختمان  به مساحت  160 
متر مربع مجزی شده از پالک یک- اصلی  واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی بموجب 
قباله عادی  از مالک رسمی بختیار دهقانی  به موجب سند رسمی 52498مورخ 1350/11/4 

دفتر 29 – اصفهان
3- رأی شماره 139960302009002299مورخ  1399/6/31 آقای بهنام مرتضائی  فرزند 
ابراهیم در0ششدانگ یک درب باغ  به مساحت  2445/40 متر مربع مجزی شده از پالک  
505- اصلی  واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه  از مالک رسمی خیراله اسدی به 

موجب سند رسمی 21459مورخ 1346/04/30 دفتر 86 – اصفهان
4- رأی شــماره 139960302009002271مورخ  1399/6/29 آقای علیرضا حســامی 
اسماعیل ترخانی  فرزند شکراله در1556 سهم مشــاع از 2556سهم ششدانگ یک قطعه 
زمین کشاورزی مشجر به مساحت  2556متر مربع مجزی شده از پالک  17- اصلی  واقع در 
بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه  از مالک رسمی صفرعلی باروتی به موجب سند رسمی 

25107مورخ 1351/02/05 دفتر3 – شهرضا
5- رأی شــماره 139960302009002272مورخ  1399/6/29 خانم زهرا اکبری بیشه  
فرزند امیر قلی در1000 سهم مشاع از 2556سهم ششــدانگ یک قطعه زمین کشاورزی 
مشجر به مساحت  2556متر مربع مجزی شده از پالک  17- اصلی  واقع در بخش 8 ثبت 
اصفهان انتقالی با واسطه  از مالک رسمی صفرعلی باروتی به موجب سند رسمی 25107مورخ 

1351/02/05 دفتر3 – شهرضا
6- رأی شــماره 139960302009002270مورخ 1399/6/29آقــای مهدی محمدی 
فرزند فیض اله درششدانگ یک باب خانه قدیمی به مســاحت  403/94متر مربع مجزی 
شــده از پالک  ده - اصلی  واقع در بخش 9ثبت اصفهان انتقالی بموجــب قباله عادی از 
 مالک رســمی خیراله احمدپور مبارکه به موجب ســند رســمی 17343مورخ 1339/2/6 

دفتر 62- اصفهان
7- رأی شماره 139960302009001874مورخ 1399/5/30 آقای نبی اله رهبری فرزند 
عبداله درششدانگ یک باب خانه  به مساحت  154/41متر مربع مجزی شده از پالک  368 
فرعی از 19- اصلی  واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی ابراهیم 

خدارحمی قهنویه 
8- رأی شماره 139960302009001043مورخ 1399/4/31 خانم سیما ابراهیمی وینچه  
فرزند نعمت اله درششدانگ یک باب خانه  به مســاحت  238/55متر مربع مجزی شده از 
پالک  یک - اصلی  واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی بموجب قباله عادی از مالک رسمی 
شعبانعلی فخاری مبارکه  به موجب سند رسمی 5845مورخ 142/06/13 دفتر 86- اصفهان
9- رأی شــماره 139960302009001868مورخ1399/5/30خانم نرگس ترکی فرزند 

محمد درششدانگ یک باب خانه  به مساحت  157/71متر مربع مجزی شده از پالک 153 
فرعی از یک - اصلی  واقع در بخش 8ثبت اصفهان انتقالی با واســطه از مالک رسمی رضا 

مداحی دهنوی 
10- رأی شماره 139960302009001045مورخ 1399/4/31آقای خانم گالبتون عسگری 
قهنویه فرزند اسداله درششدانگ یک باب خانه   به مساحت  143/83متر مربع مجزی شده 
از پالک  496فرعی از 19- اصلی  واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک 

رسمی علی اکبر صفائی 
11- رأی شماره 139960302009000032مورخ 1399/01/18آقای رضا غفاری فرزند 
عوضعلی در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت  195/41متر مربع مجزی شده از پالک302 
فرعیاز  یک - اصلی  واقع در بخش 8ثبت اصفهان انتقالی بموجب قباله عادی از مالک رسمی 

امیدعلی محب به موجب سند رسمی 42706مورخ 1335/08/27 دفتر 3– شهرضا
12- رأی شــماره 139960302009000030مورخ 1399/1/18 آقای رضا غفاری فرزند 
عوضعلی در ششدانگ یک باب خانه به مساحت  170/42متر مربع مجزی شده از پالک  239 
فرعی از 1 - اصلی  واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی بموجب قباله عادی از مالک رسمی 
ناصرقلی نصوحی دهنوی به موجب سند رسمی 35930مورخ 1350/05/5 دفتر 5– اصفهان

13- رأی شــماره 139960302009001841مورخ 1399/5/30آقای امین رضا صالحی 
مبارکه فرزند یداله درسه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه  به مساحت  195/32متر مربع 
مجزی شــده از پالک یک- اصلی واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک 
رسمی امیرقلی محمدی به موجب سند رسمی 52167مورخ 1350/11/4 دفتر 29– اصفهان
14-  رأی شماره 139960302009001841مورخ 1399/5/30خانم رقیه گلخنی مبارکه 
فرزند صفرعلی درسه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه  به مساحت  195/32متر مربع 
مجزی شــده از پالک یک- اصلی واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک 
رسمی امیرقلی محمدی به موجب سند رسمی 52167مورخ 1350/11/4 دفتر 29– اصفهان

15-  رأی شماره 139960302009000608مورخ 1399/4/1آقای ولی اله حقیقی فرزند 
هدایت اله درششدانگ یک باب خانه  به مساحت  233/11متر مربع مجزی شده از پالک  
494 فرعی از19- اصلی  واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با واســطه از مالک رسمی 

صغری بیگم برومند قهنویه 
16- رأی شــماره 139960302009000042مــورخ 1399/1/18خانــم فاطمه امینی 
فرزندحسنعلی در چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  181/63متر 
مربع مجزی شده از پالک  یک- اصلی  واقع در بخش 9ثبت اصفهان انتقالی بموجب قباله 
عادی  از مالک رسمی رجبعلی ایرانپور به موجب سند رسمی 55881مورخ 1351/06/08 

دفتر 29 – اصفهان
17- رأی شــماره 139960302009001877مورخ 1399/5/30آقای علی اکبر سلیمانی 
شیخ آبادی  فرزند خیراله در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت  242/41متر مربع مجزی 
 شــده از پالک یک- اصلی  واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالــی بموجب قباله عادی از 
مالک رسمی احمد ایرانپور مبارکه به موجب سند رسمی 52429مورخ 1351/11/04 دفتر 

29  – اصفهان
18- رأی شماره 139960302009000044مورخ 1399/1/18آقای سید محمد موسوی 
مبارکه فرزند سید علی  در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت  285/50متر مربع مجزی شده 
از پالک یک- اصلی  واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی بموجب قباله عادی از مالک رسمی 

شکراله نصرالهی به موجب سند رسمی 52233مورخ 1350/11/04 دفتر 29  – اصفهان
تاریخ انتشار اول :99/7/16
تاریخ انتشار دوم  :99/8/1 

م الف: 1010756 مظاهر نصرالهی رییس اداره ثبت اسناد وامالک مبارکه
حصر وراثت

7/73 آقا/خانم حمید رضا چراغ بکی زارع به شناســنامه شــماره 1260507475 به شرح 
دادخواست به کالسه 1525/99 از این شــورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان علی آقا چراغ بکی به شماره شناسنامه 159 در تاریخ 98/11/15  
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1(ام 
البنین کردمیل موخر فرزند علی به ش.م 1262177820 همسر متوفی. 2(حسین چراغ بکی 
زارع فرزند علی آقا به ش.ش 1263484700. 3(زهرا چراغ بکی زارع فرزند علی آقا به ش.ش 
1260584690. 4(روح اله چراغ بکی زارع فرزند علی آقا به ش.ش 1260607186. 5(طیبه 
چراغ بکی زارع فرزند علی آقا بــه ش.ش 1260607178. 6(مهدی چراغ بکی زارع فرزند 

علی آقا به ش.ش 1260473041. 7(حمید رضا چــراغ بکی زارع فرزند علی آقا به ش.ش 
1260507475. 8(عباســعلی چراغ بکی زارع فرزند علی آقا بــه ش.ش 1260438082. 
فرزندان متوفی والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
و یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ازمتوفی/ متوفیه نزد 
 او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهی صادرخواهد شد. 

م الف: 1010631 قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف کاشان 
حصر وراثت

7/74 آقا/خانم معصومه احمدی حســن آبادی به شناســنامه شــماره 1261017927 به 
شرح دادخواست به کالسه 1445/99 از این شــورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شــادروان فاطمه نادعلی زاده فینی به شماره شناسنامه 22 در تاریخ 
1388/12/21 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به: 1(سید عباس احمدی حسن آبادی فرزند سید حسین به ش.م 1262723159 همسر 
متوفی. 2(سید مهدی احمدی حسن آبادی فرزند سید عباس به ش.م 1261017935. 3(مریم 
سادات احمدی حسن آبادی فرزند سید عباس به ش.م 1262971799. 4(معصومه سادات 
احمدی حسن آبادی فرزند ســید عباس به ش.م 1261017927. 5(زینب سادات احمدی 
حسن آبادی فرزند سید عباس به ش.م 1263563546. 6(اعظم سادات احمدی حسن آبادی 
فرزند عباس به ش.م 1262953855. 7(سید محمد احمدی حسن آبادی فرزند سید عباس به 
ش.م 1261023218. 8(سید علی احمدی حسن آبادی فرزند عباس به ش.م 1262886287. 
همگی فرزندان متوفی والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت و یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ازمتوفی/ متوفیه 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادرخواهد شد. 

م الف: 1010613 قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف کاشان 
حصر وراثت

7/75 آقا/خانم ابوالفضل دل داده آرانی به شناسنامه شــماره 1652 به شرح دادخواست به 
کالسه 1544/99 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان رخ خانم ابراهیمی نژاد به شماره شناسنامه 1526 در تاریخ 92/13/17 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1(ابوالفضل دل 
داده آرانی بــه ش.ش 12618929029 فرزند متوفی. 2(حســین دل داده آرانی به ش.ش 
1260573176 فرزند متوفی. 3(فاطمه دل داده آرانی به ش.ش 1260447154 فرزند متوفی. 
4(کبری دل داده آرانی بــه ش.ش 1260573168 فرزند متوفی. 5(حمید دل داده آرانی به 
ش.ش 1262321611 فرزند متوفی. 6(نرجــس دل داده آرانی به ش.ش 1262339881 
فرزند متوفی. 7(ســیف اله دل داده آرانی به ش.ش 619902304 همسر متوفی. 8(زینب 
دل داده آرانی بــه ش.ش 1261782062 فرزند متوفی. 9(احمــد مطهری تبار به ش.ش 
6199471415 فرزند متوفی. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت و یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ازمتوفی/ متوفیه 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادرخواهد شد. 

م الف: 1010644 قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف کاشان 
حصر وراثت

7/76 آقا/خانم محمود کمال زاده به شناسنامه شماره 37174 به شرح دادخواست به کالسه 
1628/99 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
اعظم کمال زاده به شماره شناسنامه 1019 در تاریخ 1335 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1(کبری خانم نصیر آبادی به ش.ش 
1260113477 مادر متوفی. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت و یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ازمتوفی/ متوفیه 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادرخواهد شد. 

م الف: 1010653 قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف کاشان 
حصر وراثت

7/77 آقا/خانم محمود کمال زاده به شناسنامه شماره 37174 به شرح دادخواست به کالسه 
1618/99 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
کبری خانم نصیر آبادی به شماره شناسنامه 11450 در تاریخ 73/10/30 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1(محمود کمال زاده به 
ش.ش 1260361764 فرزند متوفی. 2(تقی کمال به ش.ش 1261470133 فرزند متوفی. 
3(اکبر کمال زاده بــه ش.م 1261420195 فرزند متوفی. 4(اصغــر کمال زاده به ش.ش 

1261445211 فرزند متوفی. 5(طاهره کمال زاده به ش.ش 1261308751 فرزند متوفی. 
6(ناهید کمال زاده خرم به ش.ش 0058975365 فرزند متوفی. اینک با انجام تشــریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت و یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه ازمتوفی/ متوفیه نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد واال گواهی صادرخواهد شد. م الف: 1010663 قاضی شعبه ششم شورای 

حل اختالف کاشان 
تحریر ترکه 

7/78 در تاریخ 99/6/30 آقا /خانم علی اکبر کاســیان فرزند عباس دارای شماره شناسنامه 
618 صادره از کاشــان دادخواســتی مبنی بر تحریر ترکه مرحوم خانم فرهنگ سلمانیان 
فرزند تقی که در تاریخ 97/11/17 فوت شــده اند با احراز ســمت متقاضی مستندا به مواد 
209 و 210 قانون امور حبسی ، قرار تحریر ترکه صادر شده است لذا برای اجرای قرار تحریر 
ترکه بدین وسیله نسبت به نشر آگهی اقدام تا کلیه ورثه قانونی نمایندگان آنها بستانکاران 
مدیونین به متوفی و یا هر کس حقی به ترکه دارد در تاریخ 99/8/20 ســاعت 9 صبح برای 
 تحریر ترکه در مجتمع شورای حل اختالف واقع در خیابان بابا افضل حضور بهم برسانند . 

م الف: 1010684 قاضی شعبه چهارم شورای حل اختالف کاشان
تحریر ترکه 

7/79 کالســه 9900442/97در تاریخ 99/6/30 آقا /خانم علی اکبر کاسیان فرزند عباس 
دارای شماره شناسنامه 618  صادره از کاشان دادخواستی مبنی بر تحریر ترکه مرحوم عباس 
کاسیان فرزند حسن که در تاریخ 95/4/4  فوت شده اند با احراز سمت متقاضی مستندا به مواد 
209 و 210 قانون امور حبسی ، قرار تحریر ترکه صادر شده است لذا برای اجرای قرار تحریر 
ترکه بدین وسیله نسبت به نشر آگهی اقدام تا کلیه ورثه قانونی نمایندگان آنها بستانکاران 
مدیونین به متوفی و یا هر کس حقی به ترکه دارد در تاریخ 99/8/20  ســاعت 9/30  برای 
 تحریر ترکه در مجتمع شــورای حل اختالف واقع در خیابان بابا افضل حضور بهم برسانند. 

م الف: 1010685 قاضی شعبه چهارم شورای حل اختالف کاشان
تحدید حدود اختصاصی

7/80 شماره نامه : 139985602024006967-1399/07/13 نظر به اینکه به موجب رای 
شماره 139960302024000566 مورخ 1399/02/13 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ششدانگ یکبابخانه به مساحت 120/40 متر مربع 
تحت شماره فرعی 4630 از اصلی 4483 مفروز و مجزی شده از شماره 40 فرعی از اصلی 
مزبور  واقع در بخش 5 ثبت اصفهان در مالکیت آقای محمد جواد سلطانی قلعه فرزند فیروز 
مستقر گردید و پرونده ثبتی فاقد سابقه تحدید حدود می باشد لذا به استناد تبصره ذیل ماده 
13 قانون فوق الذکر و  طبق تقاضای مالک تحدید حدود ملک مرقوم در روز دوشنبه مورخ 
1399/08/12 ساعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد و به موجب 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 قانــون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس 
تحدید حدود و فقط تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و معترض طبق ماده 86  آئین نامه قانون ثبت 
باید از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره، ظرف یک ماه دادخواست خود را به مرجع ذیصالح 
قضائی تسلیم و گواهی تقدیم دادخواســت را اخذ و به این واحد ثبتی ارائه نماید، درغیر این 
صورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه  مربوطه مراجعه و گواهی عدم 
تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم نماید و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض 
عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه میدهد.  م الف: 1012279 قویدل رئیس منطقه 

ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
حصر وراثت

7/81  خانم فاطمه کاظمی فرزند حســن باستناد شــهادت نامه و گواهی فوت و رونوشت 
شناسنامه ورثه طی درخواستی به شماره کالســه 358/99 به این شورا چنین اشعار داشته 
است که شادروان حســن کاظمی فرزند قربانعلی در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده و ورثه 
حین الفوت آن مرحوم عبارتند از: 1- محمدکاظمــی، ش.ش 54 متولد 1346/6/6 فرزند 
2- فاطمه کاظمی، ش.ش 85 متولــد 1354/4/10 فرزند 3- ابوالفضل کاظمی، ش.ش 1 
متولد 1351/9/27 به جز افراد فوق الذکر وارث دیگری ندارد. لذا مراتب جهت نشر در یکی از 
روزنامه های کثیراالنتشار ارسال می گردد تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر 
خواهد شد. م الف: 1012677 شعبه اول مجتمع شماره یک شورای حل اختالف بخش 

امام زاده )بادرود(
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قائم مقام رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

 بیمارستان های اصفهان نیاز مبرم به دستگاه کمک 
تنفسی دارند

قائم مقام رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در امور مشارکت های اجتماعی از نیاز مبرم بیماران 
مبتال به کرونا و بیمارستان های این استان به دستگاه کمک تنفسی )ونتیالتور( خبر داد و از خیران 
خواست تا برای رفع این نیاز، همت کنند.محمد صافی دستجردی با اشاره به افزایش چشمگیر موارد 
ابتال به بیماری کرونا و بیماران بدحال در استان اصفهان، افزود: با توجه به باال رفتن میزان بستری ها 
به ویژه در بخش مراقبت های ویژه )ICU( به شدت به دستگاه کمک تنفسی نیاز داریم و از خیریه ها و 
خیران می خواهیم که برای تامین این دستگاه کمک بیشتری کنند.به گفته وی، میزان نیاز به بستری 
در میان بیماران مبتال به کرونا آنچنان زیاد شده که ممکن است بیماری چند ساعت در آمبوالنس منتظر 
خالی شدن تخت بیمارستانی شود به همین دلیل یاری رساندن در این زمینه کمک بسیاری به تامین 
ظرفیت مناسب برای پذیرش بیماران خواهد کرد.صافی دستجردی با اشاره به اینکه خیران می توانند 
دستگاه های کمک تنفسی را به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان یا هالل احمر تحویل دهند، اظهار داشت: 
مراکز درمانی و بیمارستان های استان به دلیل شدت گرفتن شیوع بیماری کرونا همچنان نیاز مبرمی 
به اقالم محافظتی یک بار مصرف مانند انواع ماسک پزشکی، لباس گان و مواد ضد عفونی کننده و 

همچنین تخت بستری و آی سی یو و تشک مواج نیز دارند.

احداث 13 خانه بهداشت عشایری در اصفهان 
مدیرکل امور عشــایر اصفهان گفت: سازمان عشــایر با هماهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی، ۱۳ نقطه در مناطق عشایرنشین استان را برای احداث خانه های بهداشت مصوب کرده است.

مختار اسفندیاری افزود: این خانه های بهداشت براســاس نیاز هر منطقه در قالب کانکس، چادر و 
ساختمان ایجاد می شود و مقرر شد بهورزان این مراکز بهداشتی از فرزندان عشایر جذب شود و با آنان 
به مناطق کوچ کنند.وی یادآور شد: وزارت بهداشت مجوز استخدام ۴۰۰ نفر از این بهورزان را در کشور 
صادر کرده است.مدیرکل امور عشایر استان اصفهان همچنین از توزیع اقالم بهداشتی در گلوگاه ها و 
اماکن استقرار عشایر در این منطقه خبرداد و تصریح کرد: از ابتدای شیوع کرونا در کشور و به منظور 
پیشگیری از ابتال به ویروس کرونا با کمک شبکه بهداشت و درمان، فرمانداری ها و سایر دستگاه های 
مرتبط مناطق عشایرنشین استان ضدعفونی و گندزدایی شد.وی با اشاره به فعالیت ۲۰ گروه در مناطق 
عشایری استان در همین رابطه بیان کرد: بسته های بهداشتی و آموزشی با کمک شبکه بهداشت و سپاه 

توزیع و دستورالعمل های بهداشتی هم به خانوارهای عشایر آموزش  داده شد.

»پویش طریق الحسین مسیر مهربانی« آغاز به کار کرد
پویش طریق الحسین مسیر مهربانی به مناســبت ایام اربعین حسینی کار خود را در اصفهان آغاز 
کرد. با توجه به فرارسیدن ایام اربعین حسینی و همزمان با آن، تشدید بحران شیوع کرونا در کشور 
و کشورهای همســایه از جمله عراق امکان حضور مردم ایران در همایش پیاده روی اربعین وجود 
ندارد.بر این اساس موسســه خیریه امام حسین علیه الســالم تخصصی حوزه مسکن، پویش 
»طریق الحسین، مسیر مهربانی« را با شعار نذر قدم هایم برای حل مشکل مسکن زنان سرپرست 
خانوار باشــد، راه اندازی کرده تا همه افرادی که امسال موفق به حضور در راهپیمایی عظیم اربعین 
نشدند بتوانند با مشارکت در این پویش بخشی از دین خود به امام حسین علیه السالم که همان 
گرفتن دست مردمان نیازمند امت امام حسین علیه الســالم است را  ادا  کنند.از این رو هر یک از 
شــهروندان که تمایل به مشــارکت در این پویش دارند، می توانند میزان کمک مورد نظر خود را با 
اســتفاده از 5۰۴۱7۲۱۰75۴۳۴۲۰۰ بانک قرض الحسنه رسالت و 6۱۰۴۳۳77۴۳۲6۰7۱۱ بانک 
ملت و یا کد دستوری #۱۳6۱*6655* برای حل مشکل مسکن زنان سرپرست خانوار در اصفهان 

پرداخت کنند.

مجازات های جایگزین حبس در اصفهان اعمال خواهد شد؛

»تادیب« منهای زندان

سال هاســت که نســبت به میزان باالی 
پریسا سعادت

مجازات زنــدان در قانون قضایی کشــور 
انتقاداتی مطرح می شــود. اثرات زیان بار حبس برای مجرمان دارای 
جرائم غیر سنگین، تاثیرات روحی و روانی شدید بر فرد زندانی و البته 
هزینه ها و آثار اجتماعی از جمله مضراتی است که در برخی از موارد می 
تواند بر منافع حبس پیشــی بگیرد. هر چند در قانــون کیفری، قانون 
کاهش حبس در نظر گرفته و تدوین شده است؛ اما برخی از حقوقدانان 
معتقدند در قانون کاهش مجازات حبس، قانون گذار به هر شــیوه ای 
متوسل می شــود تا جمعیت زندانیان کاهش یابد و متاسفانه کاهش 
جمعیت زندانیان با کاهش مجازات مجرمین اشتباه شده و تبدیل به 
یک مجازات از یک درجه ای به درجات پایین تر می شود. در صورتی که 
کاهش حبس زندانیان با تبدیل مجازات حبــس به جزای نقدی و یا 
ســایر مجازات تکمیلی نیز امکان پذیر بوده و توجیهی در این کاهش 

مجازات وجود ندارد.
 هر چند تا پیش از پر شدن ظرفیت زندان ها و کمر شکن شدن هزینه 
های نگهداری از زندانیان همچنان بســیاری از قضــات تنها راه تادیب 
مجرمان را زندان می دانســتند؛ اما کم کم با تغییرات ایجاد شــده در 
سیستم قضایی کشور و جوان شدن قضات و البته تالش برای کم کردن 

هزینه زندان ها بعضا مجازات هــای جایگزین حبس و حبس زدایی 
از سیستم قضایی شروع شد. این رویه طی دو سال اخیر با داغ شدن 
بحث زندانیان مهریه و تقاضای فعــاالن اجتماعی و رییس جدید قوه 
قضاییه شــدت گرفت و پس از آن کرونا هم این رویه را تسریع کرد. بر 
اساس آمار استفاده از مجازات های جایگزین حبس طی پنج ماه اول 

امسال نسبت به سال قبل ۱۰ درصد رشد داشته است.
این مجازات هاشــامل ارائه خدمات عمومی ، جبران خسارت جریمه 
های مالی، اســتفاده از پابندهای الکترونیک و حبس خانگی و... می 
شود. بر اســاس اعالم قاضی امیر احمدی، امســال با توجه به شیوع 
بیماری کرونا و وضعیت نامناسب اقتصادی که در اثر شیوع این بیماری 
در کشور حاکم شده، تصمیم گرفتیم برای تعدادی از پرونده ها به جای 
اینکه متهمین را که عموما افراد جوان و فاقد ســابقه کیفری هستند و 
موضوع پرونده آن ها هم موضوعات کم اهمیت و گاهی خانوادگی است، 
به مجازات حبس محکوم کنیم، برای آنها مجازات مالی در نظر بگیریم. 
مجازات های جایگزین حبس البته گاهی می تواند تاثیرات زیادتری از 
مجازات های مالی هم داشته باشد. به عنوان مثال حکمی که در مورد 
تصادف پورشه و پراید در اصفهان که کشته شدن یک جوان را به دنبال 
داشت،صادر  شد  نمونه ای بارز از تصمیم قاضی برای تنبیه متهمی بود 

که می توانست با پرداخت جریمه مالی به راحتی از بار مسئولیت قانونی 
شانه خالی کند؛ اما صدور رای ارائه خدمات اجتماعی برای فرد خاطی 

گزینه خوبی جهت متنبه شدن این فرد به نظر می رسید. 
این رویه البته در اصفهان ادامه دار شــده و حاال کار به جایی رســیده 
که رییس کل دادگســتری اســتان اصفهان اعالم کرده مجازات های 
جایگزین حبس در بحران کرونا مورد توجه اســت.محمدرضا حبیبی 
همچنین با اشاره به شــیوع بیماری کرونا در کشور استفاده حداکثری 
از نهادهــای ارفاقی و جایگزین حبــس به ویژه پابنــد الکترونیکی را 
جهت کاهش جمعیت کیفری زندان موثر دانســته و خواستار اهتمام 
همکاران قضایی در اســتفاده از این نهادها در آرای خود شد. همچنین 
معاون قضایی رییس کل دادگستری استان، استفاده از ظرفیت های 
موجود در دستورالعمل ها و استفاده از نهادهای ارفاقی و مجازات های 
جایگزین حبس را جزو برنامه ها و اولویت های محاکم مرکز اســتان 
برشمرد و گفت: تا کنون بالغ بر ۳5۰ مورد دادرسی الکترونیکی توسط 
محاکم اصفهان انجام شــده و همچنین تعداد یک هزار و ۴۰۲ فقره آرا 
مجازات جایگزین حبس و آزادی مشــروط و ۳۸ مــورد آزادی تحت 
 نظارت )پابند الکترونیکی( توســط قضات محاکم کیفری ۲ اصفهان 

صادر شده است.

اســتفاده از مالچ نفتی به اعتقاد بسیاری از صاحب 
نظران، مشکالت اقتصادی و زیست محیطی برجا 
می گذارد در حالی که برخی معتقدند مالچ نفتی به 
تثبیت تپه های ماسه ای و اجرای جنگل های دست 
کاشت کمک می کند. همین نظرات متفاوت سبب 
شد تا مالچ پاشــی در اصفهان پس از ارزیابی نتایج 
متوقف شود.طبق برآوردها، فرسایش بادی ساالنه 
۱۲۴ میلیارد تومــان به منابع زیســتی و اقتصادی 
اســتان اصفهان خســارت می زند. طرح مقابله با 

بیابان زایی از سال ۱۳۴7 تاکنون در استان اصفهان 
اجرا می شود و از آن سال تاکنون برای تثبیت تپه های 
ماسه ای ۳۰ هزار هکتار مالچ پاشی و در کنار آن بیش 
از ۳۰7 هزار هکتار جنگل دســت کاشــت در اراضی 
بیابانی اســتان ایجاد شده اســت.محمد حسین 
شاملی، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان 
اصفهان می گوید: سال گذشــته با مصوبه مجلس 
و تایید ســازمان حفاظت محیط زیســت عملیات 
مالچ پاشی در ابوزید آباد اجرا شد و پس از آن عملیات 
را متوقف کردیم تا نتایج آن ارزیابی شود.وی با بیان 
اینکه در حال حاضر طرح مالچ پاشــی در اســتان 
اصفهان در دستور کار نیســت، می افزاید: بذرکاری، 
نهالکاری، کنتــرل هرزآب و مدیریــت جنگل های 
دست کاشــت از جمله طرح هایی اســت که برای 

مقابله با بیابان زایی در اصفهان پیگیری خواهیم کرد 
و طرح های زیادی در دست اجرا داریم که مالچ پاشی 
نیاز نیست.شاملی خاطرنشان می کند: طی 5۲ سال 
گذشته که طرح های مقابله با بیابان زایی در استان 
اصفهان اجرا شده است، مالچ پاشی پنج درصد آن 
طرح ها نبوده در حالی که ۹5 درصد اقدامات در این 
زمینه ایجاد جنگل های دست کاشت مانند بذرکاری و 
نهالکاری موفق بوده است.وی ادامه می دهد: تاکنون 
هر شرکتی که مالچ غیرنفتی معرفی کرده اعرصه در 
اختیارشان قرار دادیم تا طرح خود را اجرا کنند؛ اما از 
استفاده هیچ کدام این نوع مالچ ها جواب قطعی به 
دست نیامده اســت در حالی که اگر استفاده از یک 
نوع مالچ غیرنفتــی در عرصه ها جواب دهد اولویت 

سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری خواهد بود. 

آیا مالچ پاشی در اصفهان برای همیشه متوقف می شود؟

با تغییرات ایجاد شده در سیستم قضایی کشور و جوان 
شدن قضات و البته تالش برای کم کردن هزینه زندان ها 
بعضا مجازات های جایگزین حبس و حبس زدایی از 

سیستم قضایی شروع شد

برخورد شدید 
خودروی سمند با 
گاردریل در مبارکه

مدیرعامــل ســازمان آتش 
نشــانی و خدمــات ایمنــی 
شهرداری مبارکه گفت:برخورد 
شــدید خــودروی ســمند با 
گاردریل در مبارکه یک کشته 

بر جای گذاشت.

رییس پلیس راهور استان  اصفهان:

 فرصت شهرداری برای ساماندهی میدان امام حسین)ع(
 به پایان رسید

رییس پلیس راهور استان  اصفهان گفت: فرصت ۴5 روزه شهرداری اصفهان برای عملیات اجرایی 
ساماندهی میدان امام حسین)ع( به پایان رسید.سرهنگ محمدرضا محمدی با بیان اینکه تنها 
نقطه ای در شهر اصفهان که محدودیت ترافیکی در آن وجود دارد، میدان امام حسین )ع( است، 
اظهار داشت: این در حالی اســت که فرصت ۴5 روزه شــهرداری اصفهان برای عملیات اجرایی 
ساماندهی میدان امام حسین )ع( به پایان رسیده است.وی اضافه کرد: درپی اتمام فرصت ۴5 
روزه عملیات اجرایی میدان امام حسین )ع( و مطالبات شدید مردمی و وجود مشکالت ترافیکی 
هسته مرکزی شهر ضروری است که شــهرداری اصفهان با اقدامی جهادی هر چه سریع تر از این 
پروژه بهره برداری کند.رییس پلیس راهور اســتان اصفهان گفــت: درصورت عدم اتمام پروژه در 

روزهای آینده برابر با ماده ۲۱۱ و۲۱۲ آیین نامه راهور اقدام خواهد شد.

6 میلیارد سرقت در زمان مرخصی از زندان در اصفهان
رییس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان اصفهان از دستگیری اعضای باند ۳ نفره ای که 
در زمان مرخصی از زندان خود اقدام به ســرقت 6 میلیارد ریالی اموال از منازل شهروندان کرده 
بودند، خبر داد.حسین ترکیان اظهار داشت: در پی شکایت یکی از شهروندان مبنی بر سرقت پول، 
طال، دالر، لپ تاپ و گوشی تلفن همراه از منزل وی بررسی موضوع در دستور کار کارآگاهان پایگاه 

جنوب پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان اصفهان قرار گرفت.
 رییــس پلیس آگاهــی فرماندهی انتظامی اســتان اصفهان افــزود: در بررســی های علمی و
  تخصصی صورت گرفته مشخص شد این ســرقت توســط اعضای یک باند ۳ نفره انجام شده

  و متهمان برای انجام نقشــه خود از یک دســتگاه خودروی پژو ۴۰5 که دارای پالک ســرقتی 
 بوده اســتفاده کرده و بعــد از اطمینــان از خالی بــودن منزل مــورد نظر خود با شــیوه تراس
  روی و تخریب درب آپارتمان وارد آن شــده و اقدام به ســرقت کردند.وی گفت: پس از تکمیل
  شــدن تحقیقات، تیم های ویژه ای در این خصوص فعال شــده و به جســت وجوی خودروی
  ســارقان پرداختــه کــه در نهایــت خــودروی مذکــور در یکــی از مناطق شــهر شناســایی و

  متوقف شــد.ترکیان بیان داشــت: در این عملیات هر ۳ متهم دســتگیر و در تحقیقات صورت 
گرفته با اعتراف به بزه انتســابی به ۴ فقره سرقت اموال منازل شــهروندان با هم دستی یکدیگر 

اعتراف کردند.

توقيف 11 دستگاه وسيله نقليه هنجارشكن در شاهين شهر 
فرمانده انتظامی شهرســتان شاهین شــهراز اجرای طرح برخورد با مخالن نظم عمومی و قانون 
شكنان و کشف ۱۱ دستگاه وسیله نقلیه هنجارشــکن خبر داد. سرهنگ »علی صادقی« در گفت 
و گو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس اظهار داشــت: در راســتای ارتقای احساس آرامش عمومی 
و امنیت شهروندان در شهرســتان »شاهین شــهر«طرح برخورد با مخالن نظم عمومی و قانون 
شکنان اجرایی شد.وی افزود: ماموران پس از هماهنگی های الزم در خصوص برخورد با رانندگان 
قانون شــكن،مزاحم و ناهنجار، تعداد ۱۱ دستگاه وسیله شامل ۸ دســتگاه خودروی سواری و 
۳ دستگاه موتورسیكلت قانون شــكن را که با رفتارهای ناهنجار برای شهروندان مزاحمت ایجاد 
می کردند، توقیف و اعمال قانون کردند.فرمانده انتظامی شهرستان شاهین شهر در پایان خاطر 
 نشــان كرد :هدف اصلی از اجرای طرح برخورد با قانون شــكنان كه با بازخورد مثبت شهروندان

 روبه رو شد،برخورد با مخالن نظم و آسایش عمومی در ســطح شهرستان بوده و پلیس به هیچ 
عنوان اجازه فرصت طلبی به افراد با رفتارهای ناهنجار دربین شهروندادن را نخواهد داد.

با مسئولان جامعه

وز عکس ر

چهره روزناجا
استاندار:

اصفهان به لحاظ شیوع 
کرونا شرایط خوبی ندارد

اســتاندار اصفهان گفت: ضرورت هماهنگی 
و همدلــی بیشــتر در خصــوص کرونا بین 
فرمانداران الزم اســت چراکه شــرایط این 
استان به لحاظ شــیوع کرونا خوب نیست.

عبــاس رضایی در حاشــیه ســمینار ویدئو 
کنفرانس فرمانداران شهرستان های استان 
در سالن اجتماعات کتابخانه مرکزی افزود: 
این جلســه با هدف آمادگی برای انتخابات 
۱۴۰۰، پیگیری پروژه هــای مختلف عمرانی 
و هماهنگی در بخش های سیاسی، امنیتی 
و اقتصــادی برگزار شــده است.اســتاندار 
اصفهان با بیان اینکه در زمان حاضر نیروهای 
بهداشت و درمان و پرســتاران و پزشکان با 
مشکالت متعددی مواجه هستند، ادامه داد: 
فرمانداران در خــط مقدم جبهه های اجرایی 
هستند که باید در این ارتباط هماهنگی های 
الزم صورت می گرفت.وی بیان کرد: با توجه 
به شــیوع کرونــا نتوانســتیم صحبت های 
فرمانداران و مشکالت و مسائل شهرستان ها 
را از نزدیک بشنویم به همین دلیل با رعایت 
پروتکل هــای بهداشــتی و فاصلــه گذاری 
اجتماعی این جلسه برگزار شد.رضایی اظهار 
کرد: با توجه به اینکه ســال جاری به لحاظ 
کرونا و تحریم های ظالمانه دشوار است باید 
هماهنگی ها با فرمانداران شهرستان ها که در 
جبهه مقدم خطوط اجرایی هستند، صورت 
بگیرد.اســتاندار اصفهان ادامه داد: مسئله 
گرانی و گران فروشی از جمله مسائل موجود 
اســت از این رو وظیفه اصلــی فرمانداران و 
استانداری به عنوان مدیران عالی دولت در 

شهرها، هماهنگی و همدلی است.

دبیر شورای هماهنگی سازمان های مردم نهاد زیست محیطی استان اصفهان گفت: مدیران حوزه آب کشور به زاینده رود به مثابه یک موجود زنده نگاه نمی کنند، 
به طوری که طی دو دهه اخیر کارکرد این رودخانه حیات بخش مرکز ایران، تا حد یک کانال انتقال آب کشــاورزی تقلیل یافته است.حشمت ا... انتخابی با بیان 
اینکه مسئوالن باید به عنوان یک موجود زنده به آن نگاه کنند، خاطرنشان کرد: همه ذی نفعان در خصوص این زیست بوم باید توجه و دقت داشته باشند که حیات 
این رود نه تنها برای حیات همه موجودات حوضه زاینده رود، بلکه برای رفع بســیاری از مشکالت اجتماعی الزم است.وی ادامه داد: بر اساس مصوبات دولت و 
از جمله شورای عالی آب، تامین نیاز آبی رودخانه ها و تاالب ها بعد از آب آشــامیدنی باید در اولویت قرار گیرد و پس از آن به دیگر بهره برداران از جمله کشاورزی 
و صنعت توجه شود. دبیر شورای هماهنگی سازمان های مردم نهاد زیست محیطی استان اصفهان تصریح کرد: در مدت سه سال گذشته، در سال آبی ۹6-۹7 
کمترین بارش را طی پنجاه سال اخیر در این حوضه داشته ایم و بر عکس سال ۹۸-۹7 جزو پربارش ترین سال ها بود و در سال آبی ۹۹-۹۸ بارشی نزدیک به 
نرمال داشتیم که بر این اساس باید مدیریت منابع و مصارف حوضه با دوراندیشــی و همه جانبه نگری انجام شود، ولی با وجود بارش های خوب طی دو سال 

گذشته، چندبار شاهد قطع جریان آب در رودخانه بوده ایم.

دبیر شورای هماهنگی سازمان های مردم نهاد زیست محیطی استان:
باید به زاینده رود به عنوان یک موجود نگاه کرد



تصمیم گیری نهایی درخصوص برگزاری یا لغو مسابقات جهانی کشتی باز هم به تعویق افتاد.در حالی که اتحادیه جهانی کشتی ابتدا دهم مهر و سپس چهاردهم 
این ماه را برای اعالم خبر قطعی برگزاری یا عدم برگزاری این رقابت ها مشخص کرده بود؛ اما به نظر می رسد تغییرات مداوم در میزان همه گیری ویروس کرونا 
در سراسر جهان و عدم اطمینان قطعی بسیاری از کشورها از امکان حضور در رقابت های جهانی، اتحادیه جهانی کشتی را نیز در تصمیم گیری نهایی دچار تردید 
کرده است.اتحادیه جهانی کشتی تا تاریخ ۱۷ مهر ماه به تمامی فدراسیون های عضو فرصت داده تا صراحتا اعالم کنند که درصورت برگزاری رقابت های جهانی 

در تاریخ های از پیش تعیین شده، در این رقابت ها شرکت خواهند کرد یا خیر.

سردرگمی اتحادیه جهانی کشتی در برگزاری رقابت های قهرمانی جهان

چهار شنبه 16 مهر   1399 / 19 صفر  1442/ 7 اکتبر 2020/ شماره 3088

احتمال پیوستن وینگر جوان سپاهان به تراکتور
رضا میرزایی در آســتانه جدایی از ســپاهان قرار دارد. این بازیکن که اولین گل تیمش در شروع 
مجدد لیگ قهرمانان آســیا را به ثمر رســاند، طی مذاکرات انجام شــده برای ادامه همکاری، با 
مدیران  باشگاه به توافق نرســیده و به همین خاطر ممکن است مقصد دیگری را در پیش بگیرد.

میرزایی پیشنهادات خوبی از چند تیم لیگ برتری مانند ذوب آهن و تراکتور دارد و این پیشنهادات 
حتی به مسئوالن سپاهان هم ارائه شده اســت.باید دید در نهایت مدیران سپاهان این هافبک 

جوان را در جمع شاگردان نویدکیا نگه می دارند یا اتفاق دیگری خواهد افتاد.

 موافقت پرسپولیس با شروط »شجاع« و »کنعان«
شجاع خلیل زاده و محمدحسین کنعانی زادگان، مدافعان میانی پرسپولیس که هر دو پیشنهاداتی 
را از کشور قطر دارند قصد فعال کردن بند فسخ قرارداد خود را داشــتند، اما باشگاه پرسپولیس 
با شــروط آن ها موافقت کرد تا هر دو مدافع اصلی این تیم با قرارداد مالی جدید در پرسپولیس 
بمانند.دو مدافع ملی پوش سرخ پوشان که هم اکنون در اردوی تیم ملی فوتبال حضور دارند قرار 
است بار دیگر بر سر جزئیات مربوط به قراردادهایشــان با مهدی رسول پناه سرپرست و رییس 
هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس مذاکره کنند؛ بنابراین هر دو بازیکن این تیم که در اکثر بازی های 
فصل گذشــته لیگ برتر و لیگ قهرمانان آســیا مدافعان اصلی این تیم بودند در جمع شاگردان 

یحیی گل محمدی می مانند تا این تیم را همراهی کنند.

دردسر جنجالی »کنعانی زادگان« برای استقالل
 استقالل برای شرکت در مسابقات فصل آینده لیگ قهرمانان آســیا مانند هر فصل  نیاز به اخذ 
مجوز حرفه ای دارد و یکی از شــروط کســب این مجوز عدم بدهکاری به بازیکنان و سرمربیان 
پیشین باشگاه هایی اســت که جواز صعود به لیگ قهرمانان را به دست آورده اند. کنعانی زادگان 
یکی از بازیکنانی است که بابت حضورش در استقالل از این باشگاه طلبکار است و استقالل نظر او را 
برای تخفیف و یا دریافت مطالباتش را جلب و نامه آن را به کنفدراسیون ارسال کند.کنعانی زادگان 
که ۴۷۵ میلیون تومان از این باشگاه طلب داشت، تخفیف داده و با دریافت ۳۵۰ میلیون تومان 
رضایت می دهد؛ او قراراســت به همراه تیم ملی ابتدا راهی فرودگاه امام خمینی )ره( سپس به 
ازبکستان سفر کند که باشگاه استقالل فرصت دارد تا با او تسویه حساب کرده و رضایتش را جلب 
کند.مدافع حال حاضر ســرخ ها دو فصل پیش و بعد از پایان دوران سربازی اش راهی استقالل 
شده بود و بعد از مدت کوتاهی حضور در این تیم به دلیل مصدومیت از لیست خارج شد. اتفاقات 
رقم خورده در این جدایی باعث ناراحتی شدید مدافع جنوبی حال حاضر پرسپولیس شده و او با 
وجود تماس های چند باره مدیران استقالل از مواضع خود برای بخشیدن و رضایت در خصوص 
مطالباتش کوتاه نیامده است. در نهایت مدیران تیم استقالل موفق شده اند تخفیفی ۱2۵ میلیونی 
از او دریافت کنند و این در حالیست که این بازیکن اعالم کرده که در صورت دریافت ۳۵۰ میلیون 

باقی مانده تا پیش از سفر به ازبکستان، رضایت خود را اعالم خواهد کرد.

مدافع پرسپولیس بهترین بازیکن هفته آسیا شد
نظرسنجی کنفدراســیون آســیا برای انتخاب بهترین بازیکن هفته لیگ قهرمانان 2۰2۰ به اتمام 
رسید و شجاع خلیل زاده، مدافع پرسپولیس با کســب ۷۴ درصد آرا با قاطعیت بهترین بازیکن 
شد.خلیل زاده پیش از این هم از سوی سایت AFC به عنوان بهترین بازیکن هفته انتخاب شده 
بود. پرســپولیس در مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان مقابل النصر در ضربات پنالتی به پیروزی 
رسید و فینالیست شد.در این نظرســنجی احمد نوراللهی و حســین کنعانی زادگان در رده های 

بعدی قرار گرفتند.

برگزاری دومین دیدار خارج از خانه طالیی پوشان؛

جدال زیر سایه کرونا

تیم والیبال سپاهان اصفهان در حالی عصر  سمیه مصور
امروز در دومین دیدار خارج از خانه خود در 
قزوین میهمان شهرداری این شهر است که بحران کرونا بر لیگ والیبال 
کشور سایه انداخته و استرس ابتال شدن بازیکنان، برگزاری دیدارها  را 
تحت تاثیر خود قرار داده اســت. در چهارچوب رقابت های هفته هفتم 
لیگ برتر والیبال مردان باشگاه های کشور امروز و  از ساعت ۱۶ به صورت 
همزمان، ۷ دیدار در شــهرهای مختلف برگزار می شود. طالیی پوشان 
نصف جهان در شرایطی در این هفته باید مقابل تیم شهرداری قزوین 
صف آرایی کنند که آنها در دیدار مقابل شهرداری ورامین ۷ نفر از بازیکنان 
و کادر تیم از جمله محمدی راد، سرمربی خود را به دلیل ابتال به کرونا در 
اختیار نداشتند. این دیدار در نهایت با نتیجه ۳ بر 2 به سود طالیی پوشان 
به پایان رسید تا دوباره به رده دوم جدول بازگردند.سپاهان بازی هفته 
قبل خود را ۳ بر یک به فوالد ســیرجان واگذار کرده است و برای بهبود 

جایگاه خود به شدت به ۳ امتیاز این دیدار نیاز دارد.
اســترس ابتالی بازیکنان به ویروس کرونا بر حساســیت این دیدار 
افزوده تا جایی که گفته می شــود باید مسئوالن فدراسیون والیبال در 
برگزاری رقابت های لیگ بازنگری داشته باشند. رقابت های لیگ برتر 
والیبال ایران در شرایطی به هفته هفتم رسیده است که به نظر می رسد 

با وجود پروتکل های بهداشــتی اعالم شــده برای جلوگیری از شیوع 
ویروس کرونا از سوی فدراســیون، به دلیل فشردگی مسابقات تیم ها 
قادر به کنترل این وضعیت نبوده و هر هفته شــاهد بیشتر شدن تعداد 
مبتالیان به این بیماری در میان والیبالیســت ها هستیم.موضوعی که 
به نظر می رسد حاال حاالها گریبان گیر خانواده والیبال بوده و در صورت 
ادامه لیگ با روند فعلی شرایط سخت تری را فراهم خواهد کرد. برای 
درک بهتر موضوع کافی است برنامه مســابقات لیگ را بررسی کرد تا 
شرایط ســخت باشــگاه ها برای رعایت پروتکل ها و انجام تست های 
پزشکی را درک کرد، مسئله ای که بارها از ســوی مسئوالن تیم ها مورد 

انتقاد قرار گرفته است.
به عنوان مثال تیم هایی که هفته ششــم )یکشــنبه( مهمان بوده اند و 
در هفته هفتم  نیز باید به عنوان مهمان حاضر شــوند، زمان کافی برای 
انجام تست های کرونا را ندارند و با استناد به تست هایی که هفته قبل 
داده اند وارد زمین بازی می شوند  و همین موضوع احتمال درگیرشدن 
تعداد بیشــتری از بازیکنان لیگ برتری را افزایش داده ولی مسئوالن 
فدراسیون والیبال گویا برنامه ای برای حل این مشکل ندارند. بازنگری 
در برگزاری رقابت های لیگ بر عهده مسئولیت کمیته برگزاری مسابقات 

است، کمیته ای که پیش از نیز مورد انتقاد کارشناسان واقع شده بود.

 خردادماه امســال وقتی محمدرضا داورزنی، ریاست سازمان لیگ را 
به شهرام عظیمی داد؛ سیل انتقادات به ســمت داورزنی و فدراسیون 
والیبال روانه شــد. عظیمی تجربه ای در والیبال نداشت اما مسئولیت 
کمیته برگزاری مسابقات و رویدادها به او داده شد. او در دوران حضور 
ســعادتمند در وزارت ورزش در بخش کمیته اســتعدادیابی مشغول 
فعالیت بــود و مدتی هم در فدراســیون ورزش های رزمــی به عنوان 
سرپرست حضور داشت. با رفتن احمد سعادتمند به باشگاه استقالل، 
عظیمی نیز در کنار ســمت فعالیتــش در فدراســیون والیبال با حکم 
سعادتمند به عنوان قائم مقام و معاون مالی – اداری استقالل منصوب 
شد. چند شــغله بودن عظیمی شــدت انتقادها را باال برد، اگرچه خبر 
انتصاب عظیمی از سوی باشگاه استقالل به صورت رسمی منتشر نشد، 
اما در همان مقطع زمانی که عظیمی همزمان در فدراســیون والیبال و 
باشگاه استقالل حضور داشت، مورد انتقاد همگان قرار گرفت که او در 
پاسخ به انتقادها گفته بود: »ان شــاءا...با فضل الهی و راهنمایی های 
شما و متخصصان، تالش می کنم عملکرد قابل قبولی داشته باشم.« اما 
نگاهی کوتاه به لیگ والیبال نشان می دهد که عظیمی نتوانسته عملکرد 
قابل قبولی را از خود ارائه دهد، عملکردی که به دلیل شــیوع ویروس 

کرونا با جان انسان ها ارتباط یافته است.

خبر روز

تلس:

نمی توانم صبر کنم تا پیراهن معروف را بپوشم
تلس، مدافع چپ برزیلی، به منچســتریونایتد پیوسته اســت. او از این انتقال خوشحال به نظر 
می رسد. سولسشــر هم از اینکه شــیاطین ســرخ یک دفاع چپ جدید جذب کرده اند، خرسند 
اســت.الکس تلس پس از پیوســتن 
به منچســتریونایتد گفت:» پیوســتن 
به باشــگاهی با اعتبار منچستر یونایتد 
افتخار بزرگی است. شما باید سخت کار 
کنید تا به این لحظه از زندگی حرفه ای 
خود برسید و اکنون من به این باشگاه 
می آیم ، می توانم قــول بدهم که همه  
قلبم را می دهم تا در اینجا موفق باشم. 
جام هــای زیادی را در پورتو به دســت 
آوردم و می خواهم این کار را در منچستر 
یونایتد ادامه دهم. سرمربی، برنامه و جهت مشخصی برای این تیم دارد و من نمی توانم صبر کنم 
تا پیراهن معروف را بپوشم.« اوله گونار سولشر، سرمربی منچستر یونایتد، در این باره گفت:» من 
آمدن الکس به یونایتد را خوش آمد می گویم. او بازیکنی است که مدت هاست او را زیرنظر داریم 
و عملکردهای او طی چند ســال گذشته دقیقا همان چیزی اســت که به دنبالش هستیم. او یک 
مبارز و یک برنده است و عزم واقعی و رقابت را به تیم اضافه می کند. الکس این ویژگی ها را هم به 
عنوان بازیکن و هم به عنوان یک شخص دارد که ما در اینجا در منچستر یونایتد آن را می خواهیم.«

ستاره غنایی به آرسنال پیوست
باشــگاه آرســنال تایید کرد که توماس پارتی، هافبک غنایی اتلتیکو مادرید را به خدمت گرفت و 
در مقابل، لوکاس توریرا به طور قرضی راهی باشگاه مادریدی شــد.توپچی ها که به دنبال تقویت 
خط میانی شــان بودند، در آخرین دقایق بازار نقل و انتقاالت تابســتانی موفق شــدند با انتقالی 
۵۰ میلیون یورویی، توماس پارتی را به خدمت بگیرند.همچنین آرســنال لوکاس توریرا، هافبک 
اروگوئه ای اش را به طور قرضی بــه اتلتیکو مادرید داد. او که در تابســتان 2۰۱8 از ســمپدوریا به 
آرســنال پیوســت، طی دو فصل اخیر 89 بازی برای توپچی ها انجام داد.پارتــی در حالی راهی 
آرسنال شــد که اتلتیکو مادرید عالقه ای به از دست دادن او نداشــت و مدیران باشگاه به او قول 
داده بودند که با پایان مشــکالت مالی ناشی از کرونا،  قراردادش را با شــرایط بهتر تمدید خواهند 
کرد؛ امــا او در نهایت تصمیم گرفت که به آرســنال برود.این ســتاره غنایی که از ســال 2۰۱۱ عضو 
اتلتیکو مادرید اســت، بعد از حضور قرضی در ترکیب مایورکا و آلمریا، در ســال 2۰۱۵ اولین بازی 
 اش را برای تیم اول اتلتیکو مادرید انجام داد. او در ۱88 بازی برای ســفید و قرمزها، ۱۶ گل هم به

 ثمر رساند.

تکلیف »اریک گارسیا« و بارسلونا مشخص شد
اریک گارسیا، مدافع ۱9 ساله و  اسپانیایی منچسترسیتی از مدت ها قبل مورد توجه بارسلونا قرار 
داشت اما یک فصل دیگر را نیز در منچسترسیتی سپری خواهد کرد.به نقل از فابریتزیو رومانو، با 
وجود عالقه بارسلونا به جذب اریک گارسیا، این مدافع اسپانیایی در منچسترسیتی خواهد ماند. 
ســیتیزن ها برای فروش مدافع خود خواهان 2۰ میلیون یورو بودند؛ اما آخرین پیشنهاد بارسلونا 
برای جذب اریک گارسیا با احتساب پاداش ها به ۱۵ میلیون یورو می رسید و طرفین با یکدیگر به 
توافق نرسیدند. اریک گارسیا تا ژوئن سال آینده با منچسترسیتی قرارداد دارد و پس از آن می تواند 

این باشگاه را به صورت آزاد ترک کند.

فوتبال جهان

دختر بلندپرواز ایران: 

هیچ گاه حد خاصی برای 
خودم در نظر نگرفته ام

این تازه شــروع راه بلندپروازترین دختر 
ایران است؛ هنوز مســیری طوالنی پیش 
رو دارد و رکوردهــای زیــادی مانده که به 
آن ها برسد اما هر بار برای رسیدن به یکی 
از خواســته هایش دورخیز می کند. مهسا 
میرزاطبیبی طی سه مسابقه اخیر قهرمانی 
باشگاه های کشــور ســه بار رکورد ملی را 
جابه جا کرد، برای اولین بار در تاریخ پرش 
با نیزه زنان ایران از مانع ۴ متری عبود کرد 
و در آخرین مرحله مسابقات رکورد ۴.۰2  
متر را به ثبت رساند. هرچند این ورزشکار 
از رکورد آسیا )۴.۷2 متر( و جهان )۵.۰۶( 
فاصلــه دارد؛ اما به قول خــودش حدی 
تعیین نکــرده و تا جایی کــه بتواند پیش 
می رود.این ورزشــکار با پایان مسابقات 
قهرمانــی باشــگاه ها ، تمرینــات خود را 
ادامه می دهد تا برای ثبت رکوردی جدید 
در مســابقات آینده دورخیز کند. مهســا 
میرزاطبیبی گفت: به فصل آماده ســازی 
وارد شــده ایم و تقریبا هیچ مســابقه ای 
برگزار نمی شــود، با این حــال تمریناتم را 
ادامه می دهم و امیدوارم رییس فدراسیون 
که بیســتم مهر انتخاب می شــود، برای 
دوومیدانــی کاران برنامه هــای خوبــی 
داشــته باشــد و حمایت مان کند. در این 
مدت هم فدراسیون دوومیدانی بابت هر 
رکوردشکنی به من ۵ میلیون تومان پاداش 
داد، کمیته ملــی المپیک هم از من و چند 
ورزشــکار دیگر تقدیر کرد و باشگاه  پلیمر 
خلیج فارس هم حمایتم کــرد یعنی این 
سه حامی را داشتم.قشنگ ترین لقبی که 
بیشتر از همه هم تکرار شد، بلندپروازترین 
دختر ایران بود. در اهدافــم هم بلندپرواز 
هســتم یعنی هیچگاه حــد خاصی برای 
خودم در نظر نگرفتــه ام و راضی نبوده ام، 
بلکــه همیشــه هــدف و برنامــه ام این 
بوده که بــه بهترین جای ممکن برســم.  
رکوردشکنی هایم در فضای مجازی خیلی 

دیده شد و مردم لطف داشتند. 

نا  و کر س  و یر و به  ن  یکنا ز با ی  بتال ا سترس  ا
بر حساسیت این دیدار افزوده تا جایی که گفته 
می شود باید مسئوالن فدراسیون والیبال در برگزاری 

رقابت های لیگ بازنگری داشته باشند

مستطیل سبز

دبیر فدراســیون دوچرخه ســواری درباره  این که در 
برگزاری لیگ های برتر دوچرخه ســواری مشــکلی 
از لحاظ شــیوع ویروس کرونا بین رکاب زنان وجود 
داشــت یا خیر؟ بیان کرد: ما در این مدت لیگ برتر 
جاده و کوهســتان مــردان و لیگ پیســت و جاده 
بانوان را برگزار کردیم تا تمام رکاب زنان رشــته های 
مختلف انگیزه حضور در مســابقات را داشته باشند. 
تمام تالش مان نیز بر این بود که طبق دســتورالعمل 
فدراسیون پزشکی ورزشی عمل کنیم و از رکاب زنان 
نیز تست کرونا گرفتیم. خدا را شــکر تا االن گزارشی 
مبنی بر این که تســت کرونای رکاب زنی مثبت شده 
باشــد یا کســی بخواهد با تســت کرونای مثبت در 
مسابقات لیگ شــرکت کند، به ما داده نشده است.

محسن سلگی ادامه داد: اکنون هم به دنبال برگزاری 
لیگ برتر پیســت مردان، تریال و لیگ دســته یک 
هســتیم. مرحله آخر لیگ برتر جاده هم در رامســر 
برگزار می شــود. البته برگزاری ادامــه لیگ ها منوط 

به این است که اســتان ها مجوزهای الزم را از شورای 
تامین و ســتاد مقابله با کرونا بگیرند و به فدراسیون 
اعالم کنند.سلگی در پاسخ به این پرسش که جدا از 
بحث کمی، مسابقات از لحاظ کیفی هم راضی کننده 
بوده اســت یا خیر؟ تاکید کرد: مســافت مسابقات 
نسبت به سال گذشته بیشــتر و فنی تر شده بود. در 
واقع این طور نبود که مســابقه در مسیر صاف رفت و 
برگشت باشد و فقط بخواهیم یک مسابقه برگزار کرده 
باشیم. دوچرخه سواران 8-۷ ماه تمرین می کردند 
و مسابقه ای نبود در آن شــرکت کنند شاید به همین 
دلیل بود که عملکردشــان حتی نسبت به سال های 
قبل بهتر و راضی کننده تر بود. دبیر فدراسیون دوچرخه 
سواری در مورد برگزار نشدن مسابقات قهرمانی کشور 
نیز گفت: برای لیگ برتر ســعی کردیم پروتکل ها را 
اجرا کنیم؛ اما در قهرمانی کشور شــرایط فرق دارد و 
پروتکل ها را اتحادیه جهانی دوچرخه ســواری اعالم 
می کند و اگر کوچک ترین مورد را انجام ندهیم جریمه 

ســنگینی را در نظر می گیرند. با این حال اگر شرایط 
عادی تر شود اولویت ما برگزاری قهرمانی کشور است 
چون امتیاز آن در رنکنیگ جهانی محاسبه می شود.

وی در مورد این که گرفتن تست دوپینگ از رکاب زنان 
انجام شــد یا این مسئله در شــرایط کرونا به دست 
فراموشی سپرده شده اســت؟ تصریح کرد: ما برای 
همه مسابقات خود به فدراســیون پزشکی ورزشی 
نامه ارســال کرده ایم و آن ها را در جریان گذاشته ایم. 
دیگر تصمیمش با فدراسیون پزشکی ورزشی است 
که برای کدام مسابقات افســران ضد دوپینگ خود 

را اعزام کند.

لیگ های دوچرخه سواری، بدون کرونای مثبت

وز عکس ر

 »نکونام« 
سورپرایز شد

تیم مدیریتی، اعضای کادرفنی و 
بازیکنان تیم فوالدخوزستان در 
اردوی کردان برای جواد نکونام، 
ســرمربی محبوب خود جشن 
تولدی تدارک دیدنــد تا اینگونه 
او را در روز تولــدش ســورپرایز 
کنند. فرزندان نکونام نیز در این 

مراسم حضور داشتند.



چهار شنبه 16 مهر   1399 / 19 صفر  1442/ 7 اکتبر 2020/ شماره 3088
معاون شهردار اصفهان خبر داد:

 پیشرفت 70 درصدی پروژه ساماندهی میدان
 امام حسین)ع(

معاون عمران شــهری شــهردار اصفهان اظهار کرد: پروژه ســاماندهی و کف ســازی میدان امام 
حسین)ع( در راستای تکمیل پروژه های چهارباغ و برای اتصال این محور به محور سپه و در نهایت 
میدان امام)ره( ادامــه می یابد.ایرج مظفر افزود: با توجه به اینکه پروژه ســاماندهی میدان امام 
حسین)ع( در نقطه شلوغی از شهر در حال انجام است، اجرای این پروژه در دو فاز طراحی شد که 
فاز نخست آن مربوط به محور میانی میدان به مساحت یک هزار مترمربع بود.معاون عمران شهری 
شهردار اصفهان ادامه داد: اجرای فاز نخست پروژه ساماندهی میدان امام حسین)ع( شامل آب 
نما، فضای سبز و سنگ فرش میدان ابتدای اسفندماه سال گذشــته آغاز شد و در مدت یک ماه 
احداث شد که این اقدام حاصل فعالیت شــبانه روزی کارگران و مهندسان بود.وی با بیان اینکه در 
فاز نخست پروژه ساماندهی میدان امام حسین)ع( ۳۸۰ متر فضای سبز، ۳۰۰ متر آب نما و ۳۲۰ 
متر سنگفرش اجرا شــده اســت، تصریح کرد: پس از ایام نوروز تا زمان دریافت مجوزهای الزم و 
هماهنگی با تاسیسات شهری و پلیس راهور عملیات اطراف میدان در چند فاز از تیرماه سال جاری 
آغاز شد.مظفر خاطرنشان کرد: پروژه ساماندهی میدان امام حسین)ع( در حال حاضر ۷۰ درصد 
پیشرفت دارد و ۱۵ درصد جلوتر از برنامه زمان بندی شده است که امیدواریم تا اواخر آبان ماه تحویل 
شهروندان شود.وی گفت: مساحت میدان امام حســین)ع( حدود هشت هزار مترمربع است که 
یک هزار مترمربع مرکز آن در ایام عید احداث شد و هفت هزار مترمربع دیگر شامل ۸۲۰ متر فضای 
سبز، ۶۸۰ مترمربع مسیرهای دوچرخه و پنج هزار و ۵۰۰ مترمربع سنگ فرش در حال انجام است.

معاون عمران شهری شهردار اصفهان اظهار کرد: بر اساس پیش بینی های شده، برای اجرای پروژه 
ساماندهی میدان امام حسین)ع( هفت میلیارد تومان هزینه می شود.

مدیر بهینه سازی، تعمیرات و نگهداری تاسیسات شهری معاونت خدمات 
شهری شهرداری اصفهان :

 850 سایت مخابراتی اصفهان مجوز از شهرداری ندارد
مدیر بهینه سازی، تعمیرات و نگهداری تاسیسات شهری معاونت خدمات شهری شهرداری اصفهان 
اظهار کرد: شهرداری اصفهان متنوع ترین و گسترده ترین شبکه های تاسیسات شهری را در اختیار 
دارد که شامل تمامی تاسیسات آبرسانی و آبیاری، آبنماها، روشــنایی پارک ها و اماکن عمومی، 
نورپردازی ابنیه تاریخی و معاصر، پل های معابر اصلی شــهر، شبکه توزیع برق محلی شهرداری و 
تجهیزات مربوط به مبلمان شــهری، تجهیزات ورزشی و بازی کودکان در پارک هاست.سید مهدی 
حسینی افزود: در شــهر اصفهان بیش از یک میلیون تجهیزات برای نگهداری در اختیار مدیریت 
بهینه سازی تعمیرات و نگهداری تاسیسات شهری است که به موقع و بر اساس برنامه زمان بندی 
شده سرویس دهی می شود.مدیر بهینه ســازی، تعمیرات و نگهداری تاسیسات شهری معاونت 
خدمات شهری شهرداری اصفهان با اشاره به ساماندهی و تجمیع دکل های مخابراتی شهر اصفهان، 
تصریح کرد: ساماندهی، تجمیع و زیباســازی دکل های مخابراتی سطح شهر از سال های گذشته 
اجرایی شده اســت.وی با بیان اینکه در حال حاضر حدود یک هزار و ۱۵۰ سایت مخابراتی در شهر 
موجود است که در اختیار سه اپراتور تلفن همراه قرار دارد، گفت: از این تعداد تنها ۳۷۰ سایت مجوز 
از شهرداری دارد.حسینی ادامه داد: الزام به دریافت مجوز برای نصب سایت از سال ۸۸ در دستور 
کار قرار گرفته است و این موضوع از همان موقع به اپراتورها و سازمان های مربوطه مخابراتی اعالم 
شده و نهایتا تا دو ماه آینده باید وضعیت سایت های بدون مجوز مشخص شود.وی با اشاره به اجرای 
پروژه زیباسازی دکل های مخابراتی، گفت: اصالح و بهبود سیما و منظر شهری، کاهش تعداد دکل ها 
در شهر با توجه به استفاده مشترک اپراتورها از یک دکل و جمع آوری دکل های مستقر در فضاهای 

مسکونی، آموزشی، بهداشتی از نتایج اجرای این پروژه است.

در راستای مدیریت گرد و غبار  و ریزگردها صورت گرفت؛

 افزایش دیم کاری و کاشت گونه های مقاوم در اصفهان

مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز        نرگس طلوعی
شــهرداری اصفهان از گســترش توسعه 
فضای سبز دیار زاینده رود به روش دیم کاری و کاشت گونه های مقاوم 
خبر داد، اقدامی که در راستای مدیریت گرد و غبار و ریزگردها، کمک به 
پدافند غیرعامل و افزایش سرانه اکولوژی شــهری در دستور کار این 
سازمان قرار گرفته است.جریان بزرگ ترین رودخانه فالت مرکزی از 
شهری که گنبدهای فیروزه اش سر به فلک کشیده بودند، سبب شده تا 
اصفهان را عالوه بر میراث گرانقدرش به سبزینگی پارک ها و فضاهای 
عمومی نیز بشناسند، شــهری که نه امروز و دیروز، بلکه سال هاست و 
قرن هاست زیبایی سحرکننده اش زبانزد خاص و عام شده تا جایی که 
شاردن، جهانگرد فرانسوی آن را زیباترین شهر مشرق زمین می خواند 
و از گوشه گوشه آن روایت می کند. کالن شهر اصفهان دارای حدود پنج 
هزار و ۲۰۰ هکتار فضای سبز اکولوژیک است که از این مساحت، حدود 

سه هزار و ۹۰۰ هکتار فضای سبز در اختیار شهرداری اصفهان قرار دارد.
بحران خشکســالی طی دهه های اخیــر هم نتوانســت تغییری در 
ســبزینگی دیار نصف جهان ایجاد کند چرا که برنامه های مختلفی از 
جمله روش دیم کاری و کاشت گونه های مقاوم  در دستور کار مدیران 
شهری اصفهان قرار گرفت تا با اســتفاده از این روش سبزینگی شهر 

که با بحران کم آبی به ســمت نابودی می رفت را حفظ کند.ســازمان 
پارک ها و فضای سبز شــهرداری اصفهان در ســال ۱۳۹۸ با توجه به 
محدودیت های موجــود در کاهش منابع آب پایدار در شــهر اصفهان 
و با هدف استفاده از اراضی بالاســتفاده به عنوان فضای سبز شهری، 
کمک به اکوسیســتم شــهری در راســتای اجرای قانون هوای پاک، 
مدیریت روان آب و سیالب، کمک به احداث کمربند سبز این کالن شهر، 
مدیریت گرد و غبار و ریزگردها، کمک به پدافنــد غیر عامل و افزایش 
سرانه اکولوژی شــهری، اقدام به برنامه ریزی و ترویج توسعه فضای 
سبز به روش دیم کاری و کاشــت گونه های مقاوم کرد. در همین راستا  
پس از انتخاب گونه های مقاوم با نظر کارگروه فنی سازمان، گونه های 
منتخب در مناطق حاشیه ای کشت شد. مدیرعامل سازمان پارک ها و 
فضای سبز شهرداری اصفهان در این باره گفت: مناطق دارای پتانسیل 
و منتخب در این پروژه شامل جنگل شرق واقع در منطقه چهار، پارک 
کوهستانی صفه واقع در منطقه پنج، بزرگراه اقارب پرست و کوه قائمیه 
واقــع در منطقه ۱۳ و باغ رضوان اســت.وی با بیان اینکــه طبق توافق 
با گروه توپخانه ۱۵ خرداد ســپاه بخشــی از اراضی آن یگان به کشت 
دیم اختصاص یافت، تصریح کرد: جمع کل مســاحت کاشت شده در 
ســال ۹۸ در حدود ۶۴ هکتار اســت که گونه غالب کاشت شده در آنها 

اسکوپاریاســت. فروغ مرتضایی نژاد  افزود: پاییــن بودن هزینه های 
احداث و نگهداری فضای ســبز عرصه های دیم کاری شــده از جمله 

مزیت های اجرای این پروژه است.
وی با اشــاره به ثبت اطالعات بوستان های شــهر اصفهان، اظهار کرد: 
پارک ها و بوســتان های شــهر در وب سایت ســازمان معرفی شده و 
اطالعات مربوط به ۱۰۵ بوســتان همراه با امکانات آنها با لحاظ متراژ و 

مساحت به طور کامل روی سایت بارگذاری شده است.
مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شــهرداری اصفهان تصریح 
کرد: از جمله نکاتی که در طراحی وب ســایت جدید ســازمان در نظر 
گرفته شده، شناسایی گروه های ذی نفع و نیازهای آنها، تهیه محتوای 
صفحات و خدمات بر اساس این نیازها و تسهیل روش های تعامل با 
ذی نفعان است.وی، آموزش مجازی را یکی دیگر از خدمات وب سایت 
سازمان پارک ها عنوان کرد و گفت: در این بخش هدف ارائه آموزش های 
شــهروندی، کارشناســی و کارگری به صورت آنالین و وبینار از طریق 
سایت سازمان پارک هاست و گروه های هدف، شهروندان، پیمانکاران، 
شهرداری های مناطق، شهرداری های شــهرهای اطراف، تشکل های 
زیست محیطی غیردولتی و سازمان های مرتبط با شهرداری اصفهان 

مانند پسماند و خدمات موتوری است.

برنامه های مختلفی از جمله روش دیم کاری و کاشت 
گونه های مقاوم  در دستور کار مدیران شهری اصفهان 
قرار گرفت تا با استفاده از این روش سبزینگی شهر که با 

بحران کم آبی به سمت نابودی می رفت را حفظ کند

برگزاری یک رویداد هنری با محوریت نماد اصفهان؛

در مقیاس قوس
موزه هنرهای معاصر اصفهان رویداد هنری تجسمی»در مقیاس قوس« را در سه بخش پوستر،  
ویدئوآرت و مجسمه با محوریت نماد شهر اصفهان برگزار خواهد کرد.برج قوس نماد شهر اصفهان 
است که در طول تاریخ با تغییر حاکمان وقت، تغییرات فرمی خاصی را به خود گرفته است. حاال 
موزه هنرهای معاصر اصفهان، فراخوان برگزاری رویدادی هنری تجســمی با عنوان »در مقیاس 
قوس« را در سه بخش ویدئوآرت، پوستر و مجسمه منتشر کرده که به منظور بازطراحی این نماد 

مطابق با شرایط کنونی است.
آرزو معتمدی، دبیر اجرایی ایــن رویداد  گفت: این فراخوان، پیشــنهادی از طرف موزه هنرهای 
معاصر به منظور درگیــری هنرمندان معاصر برای بازطراحی نماد شــهر اصفهــان بود؛ دلیلی که 
این رویداد به شــکل فعلی درآمده اســت، نتیجه بررســی های چندین ماهه از شرایط موجود 
و اتفاقات فعلــی بود. عالقه مند به برگــزاری این رویداد در آذرماه بودیم، اما به دلیل مشــکالت 
ناشی از شــیوع ویروس کرونا و مشــکالت دیگر، این اتفاق رخ نداد. این رویداد بخش دیگری 
در قالب تئوری نیز دارد که در آن، نشســت هایی با کارشناسان در مورد نمادهای هنر معاصر، نماد 
 شعر اصفهان و جامعه هنری تجســمی برگزار می شود که این مســئله نیز دلیل دیگر تعویق این

 رویداد بود.
وی افزود: اصفهان از اعضای شــهرهای خالق اســت که یکــی از مهم ترین شــاخصه های این 
شــهر برای حضور در گروه، هنرهای مردمی ذکر شــده اســت، پــس باید این عنــوان را برای 
اصفهان حفظ کنیــم. اصفهان جزء معدود شــهرهایی اســت که نمــادی تاریخــی دارد و این 
موضوع، نماد این شــهر را اســاطیری کرده اســت. با توجه به اینکه فرم این نماد در طول تاریخ 
عوض شــده اســت، مایلیم در حال حاضر نیز این نماد همسو با شــرایط فعلی این شهر تغییر 
کند. نیــاز داریم که گفتمانــی بین هنرمندان خــالق با نگاه نو و شــهروندان شــهر ایجاد کنیم.

دبیر اجرایــی رویداد»در مقیــاس قوس« اظهار کرد: ســه بخش در این رویــداد وجود دارد که 
همگی در عرصه شــهری قابل اجرا هســتند؛ این ســه مدیوم می تواند در سطح شــهر بسیار به 
نمایش گذاشــته شــود و برای مردم کامال ملموس باشــد. دلیل انتخاب نکردن هنرهایی مثل 
نقاشــی این بود که محدود به فضاهای بســته می شــد و نقاشــی های شــهری نیز مشکالتی 
را به وجود مــی آورد. آثــار در مکان هایی رونمایی می شــود کــه نگاه های بیشــتری را به خود 
جلب کــرده و کنجکاوی آنهــا را ترغیب کند. قصــد داریم کــه در نیمه اول دی ماه، آثار ارســال 
 شــده باشــند و با توجه به شــرایط موجود در آن وقــت، زمان و فضــای نمایش آثــار را اعالم 

می کنیم.
معتمدی عنوان کرد: سعی کردیم که داوری ها به شکلی انتخاب شود که هم داوران بومی انتخاب 
شــوند و هم نگاه های جوان، به روز و متفاوتی داشته باشند. با حساســیت و دقت زیاد، تمامی 
اتفاقات پیرامون ایــن رویداد را طراحی کردیم تا به بهترین شــکل اجرا شــود؛ چرا که رویدادی 
تجســمی همانند این رویداد، در ایران بسیار کم برگزار شده اســت. دوست داریم که همه اقشار 
مردم، هنرمندان و گالری های خصوصی در این رویداد شرکت کنند. امیدواریم که در فضاهایی که 

هنرمندان حضور دارند این رویداد را به آنها معرفی کنند.
وی در پاسخ به اینکه چقدر نماد برج قوس در آثار هنرمندان اصفهانی و هنر شهری اصفهان جای 
دارد، توضیح داد: مجسمه و کاشــی کاری هایی داریم که هنرهای معاصری نیستند، اما در شهر 
حضور دارند؛ با این حال به شکلی که نیاز بوده به نماد برج قوس پرداخته نشده است. اگر توجه 
کنیم، بسیاری از مردم اصفهان نماد این شهر را نمی شناســند که مسئله بسیار قابل تأملی است، 

زیرا همانطور که ذکر شد اصفهان در گروه معدود شهرهای دارای نماد است.
دبیر اجرایی رویــداد »در مقیاس قوس« گفت: واقعا قصد اجرای یک مســابقه خالی را نداریم 
و دوســت داریم که ارتباط و گفتمان بین مردم و هنرمندان به خوبی شــکل بگیرد زیرا با یکدیگر 

برخورد گفت و گویی کمی را دارند.

با مسئولان

خبر روزخبر

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
استان :

حوزه قرآن و عترت در سبد 
نیازهای خانواده قرار گیرد

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان  در 
نشست با قاریان و اســاتید قرآن اصفهان با 
تسلیت اربعین حسینی به ظرفیت استان در 
حوزه قرآن و عترت اشاره کرد و گفت: شورای 
فرهنگ عمومی ظرفیت و بستر مناسبی برای 
طرح مباحث مرتبط با گسترش فعالیت های 
قرآنی و تقویت آن دارد و برگزاری این جلسه 

برای هم اندیشی در این خصوص است.
حجت االســالم و المســلمین رمضانعلی 
معتمدی با اشــاره به پایتختی کاشــان در 
حوزه نهج البالغه اظهار کرد: تــا هفته آینده 
تفاهم نامــه پایتختی نهج البالغه کاشــان 
امضا و این شــهر به صورت رسمی به مدت 
۲ ســال پایتخت نهج البالغه کشور می شود 
و امیدواریــم برنامه هــای خوبــی در این 
زمینه در ســطح کشــور برنامه ریزی کنیم.

وی بر لزوم فرهنگ ســازی در زمینه قرآن 
و عترت، هم افزایی دســتگاه های فرهنگی 
و اســتفاده از ظرفیــت آنها بــرای تقویت و 
گســترش فعالیت های قرآنــی تاکید کرد 
و افــزود: ما قائل بــه ورود دولــت در حوزه 
اجرای برنامه های فرهنگــی هنری نبوده و 
الزم است بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی 
از ظرفیت بخش خصوصــی و مردمی برای 
انجام این فعالیت ها استفاده کرده و ادارات 
و مجموعه هــای دولتی در ایــن خصوص 
تســهیل گر و حمایت کننده باشــند.حجت 
االســالم معتمدی با اشــاره به گستردگی 
فعالیت های قرآنی خاطرنشــان کرد: گاهی 
برنامه های یکســان به صورت موازی کاری 
بین مجموعه های قرآنی انجام می شود؛ اما 
اگر نقشه مهندسی فعالیت های قرآنی وجود 
داشــته باشــد و با طرح های مطالعه شده 
این کارها انجام و محافل و جلســات قرآنی 
ساختارمند شده، شناسایی استعدادها اتفاق 
بیفتد اثربخشــی این فعالیت ها به مراتب 

بیشتر خواهد شد.

اعالم مفقودی 
 بــرگ ســبز و بــرگ زرد موتــور ســیکلت جتــروcc150  مــدل 1389 بــه رنگ مشــکی به شــماره پالک
 8920725 شاســی  شــماره  و   167FMINCW200763 موتــور  شــماره  و   619-88488  
آقــای  نــام  بــه   IRACV8911PT920725 خــودرو  ملــی  شناســه  و   NCW***150  D 

سید مرتضی اخباری درچه مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

شهرداری منظریه در نظر دارد به استناد مصوبه شماره ۱ صورتجلسه ۱۴۸ مورخ ۹۹/۶/۱۷ شورای اسالمی شهر منظریه جمع آوری، حمل و دفن زباله های 
شهری را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید لذا از کلیه متقاضیان دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد و شرایط مناقصه تا تاریخ 

۹۹/۸/۳ به واحد مالی شهرداری منظریه مراجعه نمایند.
آخرین مهلت دریافت و تحویل اسناد: روز شنبه ۹۹/۸/۳

محل تحویل اسناد مناقصه: دبیرخانه محرمانه شهرداری منظریه
تاریخ بازگشایی اسناد: ۹۹/۸/۳ ساعت ۱۶

آگهی مناقصه عمومی مرحله دوم

سید علی مرتضوی- شهردارم الف:1013674

مدیر میدان مرکزی میوه و تره بار شهرداری اصفهان اظهار کرد: از ابتدای شیوع ویروس کرونا رعایت مسائل بهداشتی در میدان میوه و تره بار با جدیت پیگیری می شود.
احمد یزدانی افزود: در سه ماه اول انتشار ویروس کرونا و دوران قرنطینه، مسائل بهداشتی بسیار رعایت می شد تا اینکه اعالم شد وضعیت اصفهان از حالت قرمز عبور 
کرده و به وضعیت زرد رسیده است.مدیر میدان مرکزی میوه و تره بار شهرداری اصفهان با بیان اینکه در این میدان روزانه به طور متوسط ۱۴ تا ۱۵ هزار نفر رفت و آمد دارند، 
تصریح کرد: روزانه هفت هزار و ۵۰۰ وسیله نقلیه شامل انواع خودروهای باربری سبک و سنگین، وانت، سواری و موتورسیکلت وارد میدان میوه و تره بار شده که قطعا 
کنترل تک تک افراد مقدور نیست و بر عهده مسئوالن میدان هم نیست.وی ادامه داد: میدان مرکزی میوه و تره بار اصفهان یک محیط رو باز است و هیچ محیط بسته 
خطرناکی ندارد، اما این مجموعه جهت پیشگیری از شیوع ویروس کرونا اعم از نصب بروشورهای نحوه رعایت و دستورالعمل پروتکل ستاد پیشگیری از کرونا در محل 
ورودی و داخل میدان مرکزی میوه و تره بار فعالیت جدی انجام داده و هفته ای دو مرتبه نیز تمام نقاط و بخش های آن شست و شوی مکانیزه می شود.یزدانی با بیان 
اینکه ضدعفونی غرفه ها بر عهده غرفه داران است، گفت: از هفته گذشته پس از اعالم وضعیت قرمز مجموعه و خودروها هنگام مراجعه به میدان ضدعفونی می شود.وی 
ادامه داد: میدان دارای بخش های مختلف و واحدهای خدماتی نظیر بانک، رستوران، چایخانه، نانوایی، مسجد، حمام، فروشگاه مواد غذایی بوده و هشدارهای الزم 
به همه آنها داده شده است، اما تعطیلی برخی اماکن )به دلیل ورود رانندگان غیر اصفهانی( مثل رستوران، چایخانه و حمام مقدور نیست و رستوران به صورت بیرون 

بر، بانک با الزام استفاده از ماسک، چایخانه با رعایت فاصله اجتماعی و ضوابط بهداشتی فعالیت می کنند و فقط مسجد تعطیل است.

مجموعه ای از مداحی های پنج مداح اصیل اصفهانی در قالب مجموعه »نای نی« تا آخر ماه صفر در برنامه هشــت بهشت از شبکه استانی اصفهان پخش 
خواهد شد.رییس اداره هنری سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان گفت: برنامه»نای نی« یک مجموعه پنج قسمتی است که ویژه اربعین 
حسینی از سوی دفتر تخصصی سینما و دفتر تخصصی موسیقی وابسته به ســازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان تهیه و تولید شده است.

علی عطریان اظهار کرد: نای نی، شامل مجموعه ای از مداحی های پنج مداح اصیل اصفهانی از جمله مرحوم مرشد حسین پنجه پور، مرحوم حاج اصغرسعید 
منش، مرحوم حاج اسماعیل اخباری، حاج رحیم جامی و حاج احمد مراتب است که در قالب کلیپ های دو تا سه دقیقه ای گردآوری شده است.وی افزود: 
این مجموعه بر اساس روایتی از ابراهیم مرادی و حجت ا... معراج بوده که نظارت و کارشناسی موسیقی آن بر عهده حسن منصوری است.عطریان تصریح 
کرد: نای نی روایتی از آواهای دستگاه های ایران است که به حوزه مداحی وارد شده و قرار است تا آخر ماه صفر از برنامه هشت بهشت شبکه استانی اصفهان 

و اینستاگرام اصفهان فرهنگ به نشانی @isfahanfarhang پخش شود.

 گندزدایی مکانیزه میدان میوه و تره  بار اصفهان

مداحان اصفهانی همنوا با نای نی

نوبت اول
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رودخانه ســیروان هورامان در جنوب غربی استان کردستان 
قرار دارد و از جلوه های طبیعی گردشگری به حساب می آید. 
این رودخانه، طوالنی ترین رودخانه کردستان بوده و ساکنان 
محلی و گردشگرها به راحتی می توانند به آن دسترسی داشته 
باشند. رودخانه ســیروان با موج های خروشان و جریان پر 
آبی که دارد، مناسب قایق سواران حرفه ای است. اطراف این 
رودخانه آب و هوای معتدلی دارد و چشمه های فراوان، چراگاه 
های سرســبز و باغ های آباد زیادی در حاشیه این رودخانه 
بوده که برای هر گردشگری می توانند جذاب و دیدنی باشند. 
 گونه های جانوری و گیاهی: در حاشــیه رودخانه ســیروان 
هورامان، گونه های جانوری و گیاهی زیادی دیده می شوند. 
این همه سرســبزی و خرمی برای رشــد و زندگی گیاهان و 
جانوران مناســب اســت، به طوری که گیاهان گرانبهایی در 
منطقه رشــد می کنند از جمله ریواس، پیچــک، کرس، بنا، 
هاز، شنگ، به ره زا، هاله کوک، ترشکه، ته ره ژه ره ژا، قازیاخه، 
گیالخه، نرمیله، ده مه رواسله، بنا شوانه، کنگر، سپل، سیدران، 
گوزروانه، لو، زرده لو، چنور، ســیاولو، که ما، قومامه، توسی و 

گل های بسیار خوشبویی مانند شب بو، نرگس و میخک.
موج های خروشــان رودخانه: موج های خروشان، جریان 
دائمی و پرآب و عمق رودخانه سیروان باعث شده که مقصد 

گردشگران ورزشی هم باشد. رودخانه سیروان هورامان محل 
تمرین قایق سواران حرفه ای استانی بوده و آنقدر خاص است 
که مسابقات ملی و بین المللی هم در آن برگزار می شوند. شنا 
کردن و ماهی گیری در رودخانه سیروان خطرناک بوده و اگر 
جزء ورزشکاران مبتدی به حساب می آیید، بهتر است بی گدار 

به آب نزنید. این رودخانه با کسی شوخی ندارد و جوانان حرفه 
ای تر از شما و اهالی بومی در این موج های خروشان گرفتار 

و غرق شده اند.
اهمیت رودخانه: این رودخانه پر آب و زندگی بخش، از اتصال 
آب بخش های مختلف جنوب غربی، غرب و مرکز استان به 
وجود آمده است. رودخانه هایی مانند قشــالق، گاوه رود و 
گردالن از مسیری طوالنی و پیچ در پیچ می گذرند و زمین های 

کشــاورزی زیادی را آبیاری می کنند. اگر بخواهیم اورامان را 
به دو بخش تقسیم کنیم، این خط مرزی، رودخانه سروآباد 
خواهد بود. سیروان با گذر از مسیری طوالنی، به رودخانه لیلی 
می رســد و از آنجاست که به کردســتان عراق وارد می شود. 
انتهای این مسیر طوالنی، بعد از اتصال به رودخانه دیاله، رود 
دجله بوده که از رودهای پر اهمیت عراق به شمار می رود. این 
رودخانه آنقدر با اهمیت بوده که در کناره شــمالی آن مقبره 
سلطان اسحاق قرار دارد؛ مقبره ای که نشان از حضور بی شمار 

مردم در کنار آن بوده است.
مسیر دسترســی به رودخانه :منطقه اورامان از غرب به عراق، 
از شمال به کردستان و از جنوب به جوان رود می رسد. اگر در 
جاده ای که به مریوان می رســد، حرکت کنید، 75 کیلومتر با 
آن فاصله دارید. همانطور که گفتیم، اورامان توسط رودخانه 
سروآباد به دو قسمت تقسیم می شــود و رودخانه سیروان 
هم در نزدیکی اورامان، این ناحیه را از سروآباد جدا می کند. 
راه بهتری هم برای رفتن به ســیروان وجود دارد: روستاهای 
اسپریز و هجیج. فاصله بین آنها مسیری است که از کنار رود پر 
آب سیروان می گذرد؛ مسیری که جاده ای شنی بوده و نه تنها 
زیبایی های رودخانه را می بینید، بلکه می توانید در یکی از این 

دو روستا اقامت هم داشته باشید.

آشپزی
سوپانگل 

مواد الزم : شیرنیم لیتر ،شکرنصف پیمانه،آردنصف 
قاشق غذا خوری،پودر نشاسته ذرت یک پنجم قاشق غذا خوری،پودر 

کاکائو یک پنجم قاشق غذا خوری سرپر،تخم مرغ )زرده(نصف تا یک عدد،کره 
هم دمای محیط نصف قاشق غذا خوری،وانیل  نوک قاشق چای خوری،شکالت 

تلخ20 گرم،شکالت شیری20 گرم،آب سرد یک چهارم پیمانه،بیسکویت پتی بور یک بسته
طرز تهیه: اول شکر، پودر کاکائو،آرد و نشاسته ذرت را با هم مخلوط کنید و بعد شیر را اضافه کنید 
و با همزن دستی هم بزنید.قابلمه را روی شعله گاز قرار داده و مدام هم بزنید تا جایی که حالت 

سفتی مثل فرنی پیدا کند.بعد شکالت ها و کره را اضافه کنید و کامال هم بزنید و اجازه دهید تا شکالت 
ها ذوب شوند.بعد قابلمه را از روی گاز بردارید و به  آن زرده تخم مرغ و وانیل و یک چهارم پیمانه آب 

سرد یخچال اضافه کنید و با همزن خوب مخلوط کنید.مواد را داخل لیوان یا هر چیزی سرو کنید به این 
صورت که ته ظرف را از سسی که تهیه کردید، بریزد و  یک الیه بیسکویت پودر شده بعد دوباره سس 

و روی آن را هم به دلخواه خود  تزیین کنید. اگر از تکه های کیک شکالتی استفاده کردید تکه 
های کیک را ته ظرف بچینید و روی آن را سس بریزید، دیگر الزم نیست به صورت الیه ای 

کار کنید. ظرف های دسر را به مدت دو الی سه ساعت در داخل یخچال قرار بدهید.
می توانید به جای بیسکویت پتی پور از تکه های کیک شکالتی استفاده 

کنید. اگر شکالت شیری ندارید می توانید همه را شکالت تلخ 
بریزید، فقط رنگ دسرتان کمی تیره تر می شود.

تجربه قایق سواری در موج های خروشان هورامان

سر بر خاک دهکده معرفی کتاب
»سر بر خاک دهکده« روایت ســفر یک بانوی نویســنده با چهار بادیگارد قدبلندش از پیاده روی اربعین است. زنی که روزی به 

دهکده »خاک بر سر« سفر کرده و حاال به دهکده ای سفر می کند که دوست دارد سر بر خاکش بگذارد. دهکده ای 
که شهردارش همان علمدار کربالست.از سفری می نویسد که سراسر رحمت است و جذبه، رحمتی واسعه از سفره 
ارباب که در عالم پهن شده و جاذبه ای مغناطیسی که کل عالم را به خود مجذوب کرده است.این کتاب روایتی است 
جذاب و خواندنی از پیاده روی اربعین، کتابی مالزم با اشک و خنده توامان. در بخشی از این کتاب آمده است: » 

مگر یک شهر چقدر ظرفیت دارد؟ نکند این سیل جمعیت که البد از صبح همین شکلی بوده، از این طرف 
شهر وارد می شود و به همین حالت از آن طرف شهرخارج می شود؟ شاید هم این چند روز شهر گشاد می 

شود و جا باز می کند؟ بعید هم نیست! شاید این ایام، امام حسین)ع( کربال را می سپارد به علمدارش. 
شهردار که او باشد، دیگر همه چیز ممکن است. شهر اندازه یک کشور، کش می آید و بعد که همه را بغل 

کرد، فشارشان می دهد. آن قدر به هم نزدیک شان می کند که دل هایشان به هم گیر کند. از غریبگی 
مسافت های دور و دراز دربیایند و مثل مردم یک دهکده به هم نزدیک شوند. دهکده ای که انگار 

زادگاه شان بوده و خانه پدری را هنوز هم دل  شان نیامده بفروشند…«

فیلم »والدین امانتی« در  راه سینما بازیگران جدید »لب خط« معرفی شدند
حسین قناعت کارگردان سینما، درباره آخرین وضعیت تولید فیلم 
سینمایی »والدین امانتی« گفت: این روزها مراحل پایانی فنی 
این فیلم را می گذرانیم و حدود یک هفته آینده، نسخه نهایی آن 
آماده خواهد شد.»والدین امانتی« در راستای تحکیم خانواده 
و حمایت از محیط زیست است و در خالصه داستانش آمده: 
»دختر و پسر نوجوانی به دلیل شرایط اقتصادی خانواده آرزوی 
زندگی بهتری را می کنند...«. 

هامون سیدی، علیرضا مهران، مونا کرمی، کاظم نوربخش، الله صبوری، 
علی کاظمی، محمدرضا داود نژاد، صفر کشکولی و سعید امیرسلیمانی 
تازه ترین چهره هایی هســتند که به فیلم ســینمایی »لب خط« به 
کارگردانی و نویسندگی علی  جبارزاده پیوستند.این فیلم سینمایی 
که تهیه آن را علــی عبدالعلی زاده برعهده دارد، هــم اکنون در مرحله 
فیلمبرداری است. »لب خط« فیلمی اجتماعی با رگه های طنز است که 
لیال بهادری مجری طرح و سرمایه گذاری آن را برعهده دارد.

مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی فوالد مبارکه از جلسه خود با مدیر روابط 
عمومی شرکت فوالد مبارکه خبر داد و گفت: جلسه بسیار سازنده ای را با 
مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه داشتیم و ما به عنوان یکی از زیرمجموعه 
نیم که با اهداف سازمانی و  های فوالد مبارکه وظیفه خودمان می دا
استانداردهای این شرکت هماهنگ باشیم و بر اساس آن حرکت کنیم؛ 
استانداردهای ویژه ای که منطبق بر پیشرفته ترین استانداردهای مدیریتی 
در کشور است و فوالد مبارکه در این زمینه پرچم دار محسوب می شود و ما 

هم به عنوان بخشی از این شرکت باید در همان مسیر حرکت کنیم.
محمدرضا ساکت در ادامه به موضوعات مطرح شده در این دیدار پرداخت 
و افزود: آقای ترابی با دیدگاه بسیار روشنی که در حوزه مسئولیت های 
اجتماعی شرکت فوالد مبارکه داشتند؛ مسیری را در راستای فعالیت های 
رتباطات  فرهنگی و اجتماعی باشگاه برای ما ترسیم کردند و بنا شد ا
عمیق تری بین مجموعه باشگاه و روابط عمومی در زمینه اطالع رسانی های 
به موقع و ارائه تحلیل های روشن، گویا و صادقانه ای در زمینه فعالیت های 
ورزشی-اجتماعی صورت گیرد. همچنین رایزنی در مورد مسائل اجرایی 
پیش رو، ارتباطات سازمانی، هماهنگی برنامه های فرهنگی، هنری و 
تبلیغی، استعداد یابی در سطح شهر اصفهان و شهرستان مبارکه و... از جمله 

مواردی بود که در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی فوالد مبارکه همچنین از دیدار با مدیرکل 
و معاونین صدا و سیمای مرکز اصفهان خبر داد و گفت: هماهنگی هایی 
بین رسانه ملی، مجموعه فوالد مبارکه و باشگاه سپاهان یکی از برنامه های 
دیگری بود که صورت گرفت و برای پیشبرد اهداف فرهنگی و اجتماعی 
 که هر 3 سازمان مدنظرشان بود بحث و هم اندیشی و تبادل نظرات 
انجام شد.   ساکت به همکاری صمیمانه و دوطرفه سازمان صدا و سیما 
و فوالد مبارکه اشاره کرد و گفت: فوالد مبارکه در بحث های زیرساختی 
همیشه حمایت هایی را از سازمان صدا و سیما انجام داده است و صدا 
و سیما هم به عنوان زبان گویای انقالب و کشور همیشه نسبت به ارائه 
لبته حوزه ورزشی صورت  موفقیت ها و افتخاراتی که در حوزه صنعتی و ا
گرفته اقدامات شایسته ای را انجام داده است. لذا در این جلسه هماهنگی 
هایی در مورد خبررسانی های به موقع، پوشش و اطالع رسانی فعالیت 

های ورزشی و صنعتی 
فوالد مبارکه، توجه به 
اخالقی  های  ارزش 
هواداران  میان  در 
باشگاه  شمار  بی 
سپاهان و.. انجام شد. 
لحسینی  عبدا بهرام 
و  صدا  ،مدیرکل 
اصفهان  مرکز  سیمای 
مدیرعامل  دیدار  در 
فرهنگی  باشگاه 
مبارکه  فوالد  ورزشی 

سپاهان و مدیرروابط عمومی شرکت فوالدمبارکه گفت: حضور آقای 
استان  ورزش  برای  سپاهان  باشگاه  مدیرعامل  سمت  در  کت  سا
اصفهان هم مفید و موثر خواهد بود؛ چون سابقه ایشان در عرصه 
ورزش درخشان و  برای همه روشن و شفاف است و می توان انتظار 
 داشت سپاهان به عنوان باشگاهی استانی به جایگاه رفیع و اصلی

 خود برگردد.
مدیرکل صدا و سیمای مرکز اصفهان با اشاره به حمایت های شرکت فوالد 
مبارکه در مباحث فنی مرتبط با پوشش تلویزیونی مسابقات در ورزشگاه 
نقش جهان و استقرار واحد سیار افزود: مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه 
کنون تعامل بسیار خوبی به منظور حمایت از ورزش استان و تجهیز  تا
ورزشگاه نقش جهان داشته و امیدواریم با ادامه این همکاری بخشی دیگر  

از تجهیزات مورد نیاز برای پوشش مسابقات هم تامین شود.
ایرج ترابی، مدیر روابط عمومی شرکت فوالدمبارکه در این دیدار گفت: 
مرزی بین شرکت فوالد مبارکه و باشگاه سپاهان وجود ندارد، باید ارتباطات 
به گونه ای باشد که شرکت بتواند به سرعت به باشگاه کمک کند و تمرکز 
بازیکنان محدود به زمین و بازی نباشد و با فعالیت اقتصادی و خطوط 

تولید آشنا شوند.
ترابی افزود: حضور در کنار کوره های عظیم با درجه حرارت باال به بازیکنان 
کمک می کند با نگاه بهتری در زمین حاضر شوند و با تعلق سازمانی بیشتر 

در زمین بازی کنند و این قطعا روی کیفیت بازی تاثیر مثبت می گذارد.  
وی گفت: مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه هم با حضور سر تمرین و 
گفت وگوی بی واسطه با بازیکنان برای ارتقای انگیزه آنها تالش می کند.مدیر 
روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه در مورد هواداران هم اظهار کرد: باید روی 

مباحث فرهنگی بین هواداران بیشتر تمرکز کرد.
ترابی اظهار امیدواری کرد که با افزایش همکاری صدا و سیما شاهد حضور 
پررنگ تر فوالد مبارکه در رسانه ملی چه در عرصه مسئولیت های اجتماعی 
فوالد مبارکه و چه در بازتاب دستاورهای صنعتی و ورزشی این شرکت 

باشیم.
وی افزود: شرکت فوالد مبارکه بنا بر رسالت سازمانی که دارد در رسانه ملی 
می تواند دستاوردها و مباحث فنی خود را عالوه بر اطالع رسانی به جامعه، در 
قالب دانش فنی به دیگر صنایع 
روابط  منتقل کند.مدیر  نیز 
عمومی شرکت فوالدمبارکه 
گفت: در نشست با معاون خبر 
صدا و سیمای مرکز  اصفهان 
با توجه به حضور شرکت های 
بزرگ فوالد سازی در استان 
اصفهان پیشنهاد راه اندازی 
کانال ویژه اقتصادی و فوالدی 
داده شد تا صنعت فوالد به 
دارای  اختصاصی  صورت 

تریبون در این رسانه شود.

مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه :

 مرزی بین شرکت فوالد مبارکه و باشگاه سپاهان وجود ندارد

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

آگهی مناقصه عمومی

اکبر شاهوردی – سرپرست سازمان عمران و بازآفرینی 
فضاهای شهری شهرداری شهرکرد

سازمان عمران و 
بازآفرینی فضاهای شهری 

شهرداری شهرکرد

م الف:1013727

سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری شهرکرد در نظر دارد مناقصه عمومی با شرح ذیل برگزار نماید:
1- محوطه سازی میدان امامزادگان دو خاتون )س( شهرکرد

2- مبلغ برآورد بر اساس فهارس بهاء سال 1399 به مبلغ 5/385/924/773 ریال می باشد.
3- مدت اجرای قرارداد 4 ماه پس از انعقاد قرارداد و محل خیابان ولیعصر جنوبی محوطه میدان امامزاده دو خاتون )س( می باشد.

4- کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی  پاکت ها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت 
مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 1399/07/16 می باشد.

5- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 7 صبح روز سه شنبه مورخ 1399/07/22
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 14 بعد از ظهر روز شنبه مورخ 1399/08/03

زمان بازگشایی پاکتها: ساعت 11 صبح روز دوشنبه مورخ 1399/08/05
6- ارائه حداقل 5 درصد قیمت پایه بابت ضمانت شــرکت در مناقصه بصورت ضمانتنامه بانکی در وجه سازمان یا واریز نقد به حساب سپرده 

شماره 100833536245 بنام سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری شهرکرد نزد بانک شهر الزامی است.
7- در صورت انصراف برندگان اول و دوم، سپرده آنان به نفع سازمان ضبط می گردد.

8- سازمان در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار است و در صورت رد، سپرده مسترد خواهد شد.
9- هزینه چاپ آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد.

10- شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری شهرکرد می باشد.
11- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

12- متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر با تلفن های 32270067-32272060-038 تماس حاصل نمایند.
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