
روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی          

دوشنبه 16 اسفند 1400 
04  شعبان   1443

07 مارس  2022
 شماره 3487    

8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

صادرات گل اصفهان و صنعتی که رو به پرپرشدن است؛

روی مدار صفر درجه

رییس گروه سامانه ها و اطالعات مکانی 
شهرداری خبر داد:

فرونشست 17 سانتی متری 
در یک سوم بلوک های 

جمعیتی اصفهان

نظام ارجاع سالمت در برخی مناطق 
اصفهان اجرایی نشد؛

چالش های پیش روی 
پرونده الکترونیک سالمت

 با حضور ۵۵ تولید کننده داخلی 
صورت گرفت؛

اصفهان؛ میزبان فعاالن 
 نمایشگاه تزئینات

 و دکوراسیون داخلی

تخصیص 2 هزار 
میلیارد تومان بودجه 
برای متروی اصفهان

ورود گردشگران به دشت الله های 
واژگون کوهرنگ ممنوع است
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اصفهان؛ تولید کننده نان سبوس دار در کشور

 مدیر بهره برداری و نگهداری از سد و نیروگاه های زاینده رود
 و کوهرنگ اعالم کرد:

87 درصد از حجم سد زاینده رود خالی است

  طرح »درخت بانی« جایگزین توزیع نهال در اصفهان شد؛

7

حکم ریاست فدراسیون بسکتبال  در 
تکریم سرسبزهای کهنسال دیار زنده روددستان یک اصفهانی

فرمانده سپاه صاحب الزمان)عج(:

23 میلیون نهال به یاد 23هزار 
شهید اصفهان کاشته می شود

4

یمنا
س: ا

عک

سید حسین حجازی - شهردار کهریزسنگم الف:1284941

آگهی مزایده فروش ) نوبت اول (

 شهرداری کهریزسنگ به موجب مجوز شماره 6-389 مورخ 1400/11/9 شورای محترم اسالمی شهر کهریزسنگ قصد فروش یک دستگاه اتاق پرس حمل زباله
 6 تن را به اشــخاص حقیقی و یا حقوقی دارد. متقاضیان می توانند از تاریخ انتشــار این آگهی جهت بازدید و کسب اطالعات بیشــتر به شهرداری مراجعه و 

پیشنهادات خود را به دبیرخانه حراست ارائه نمایند.

چاپ دوم

 آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 29070
مورخ 1400/12/12  نوبت چاپ اول

اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان م الف:1287598

مدت قراردادشماره مناقصهعنوان پروژهردیف
مبلغ تضمین شرکت 

در مناقصه ) ریال(
مبلغ برآورد اولیه به ریال )بر 
اساس فهرست بها سال 1400(

نوبت 
مناقصه

1

مدرسه 9 کالسه 
برکت شهید کمیل 
قربانی نجف آباد 

اول34/980/036/470 3/51/750/000/000 ماه2000004038000067

2

تکمیل مدرسه مشارکتی 
بلوار آیت الله ایزدی 
)شاپوری( نجف آباد

اول5483/000/0009/642/293/196 ماه2000004038000066 

3
تکمیل مدرسه 

حاج عباس کنعانی 
هرندی جلگه

اول5791/000/00015/806/565/883 ماه2000004038000062 

4

تکمیل مدرسه 
مشارکتی تالش و 

اندیشه ازیران ناحیه 6
اول4445/000/0008/883/582/323 ماه 2000004038000065

5
تکمیل کتابخانه 
اول4880/000/00017/527/490/658 ماه2000004038000064 عمومی نائین 

6
تکمیل مدرسه زنده یاد 
علیرضا صادقی علی 

آباد مالعلی برخوار
اول4754/300/00015/085/066/521 ماه2000004038000063

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

3. تاریخ و مهلت دریافت و گشایش اسناد مناقصه:
الف( مهلت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ انتشار آگهی 1400/12/15 لغایت مورخ 1400/12/16 

ب( مهلت تحویل اسناد مناقصه تا پایان وقت اداری مورخ 1400/12/28

ج( زمان گشایش پاکات اسناد مناقصه روز دوشنبه مورخ 1401/1/8 در محل سالن جلسات 

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

ه( نحوه عقد قرارداد به صورت زیربنایی بر اســاس بخشــنامه سرجمع )شــماره 96/1299188 مورخ 96/5/4 و تبیین مواردی از بخشــنامه سرجمع به شماره 

97/446861 مورخ 97/8/22 و اصالحیه بخشنامه سرجمع به شماره 1400/344656 مورخ 1400/7/24( می  باشد 

نشانی تحویل اسناد مناقصه: اصفهان – خیابان باغ گلدسته – مقابل درب شرقی بازار هنر – اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان )تلفن تماس: 32222889(

 4. نوع تضمین قابل قبول شــرکت در مناقصه: الف( ســپرده )واریز به شــبای شــماره 780100004061030607670085 تمرکز وجوه ســپرده بانک مرکزی(
 ب( ضمانتنامه معتبر بانکی

5. مدت اعتبار پیشنهادها: سه ماه پس از گشایش پیشنهادهای مالی و این مدت برای یک بار و برابر سه ماه قابل تمدید می  باشد.
متن این مناقصه در پایگاه اینترنتیwww.nosazimadaresisf.ir و iets.mporg.irقابل رویت می باشد و کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه 

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

اداره كل نوسازی مدارس 
استان اصفهان

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی        

یکشنبه 15 اسفند  1400 
03 شعبان   1443

06  مارس  2022
 شماره 3486   

8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

سارلوزوالدتحضرتامامحسین)ع(وروزاپسدارراتبریکمیگوییم

موانعپیشرویسرمایهگذارانچگونهبرداشتهمیشود؟

سدها و سنگ ها،  پیش پای اصفهان

وقتی افزایش هزینه ها، صدور 
گواهی نامه های جعلی را رواج داده است؛

 کالهبرداری به قیمت
جان مردم

افزایش میزان تولید فوالد 
نیازمند ارتقای زیرساخت 

حمل و نقل است

معاون شهردار اصفهان:

شورای راهبردی مرکز 
 همایش های بین المللی 

تشکیل می شود

مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
اصفهان اعالم کرد:

تحویل بیش از  2 هزار  
واحد مسکن محرومان 

استان به نیاز مندان

 برگزاری جشن های شعبانیه
 با همکاری مجموعه های مردم نهاد
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 تدوین طرح جامع ناژوان
 تا پایان اردیبهشت  1401

جمع آوری بیش از 800 میلیارد ریال زکات 
در استان اصفهان

لباس نو بر تن شهر اصفهان
 رنگ آمیزی جداول و معابر شهری؛ 

نوبت اول

استارت نخستین 
 اتوبوس برقی

در اصفهان

اکران مردمی  »موقعیت 
مهدی« در سطح مساجد، 
کانون ها و مراکز فرهنگی 

استان اصفهان

یمنا
س: ا

عک

مدیر شعب بانک ملی و رییس کمیسیون هماهنگی بانک های عامل اصفهان 
گفت: زیرســاخت  اجرای طرح تامین مالی زنجیره  تولید به عنوان یکی از 
روش های جدید تامین ســرمایه در گردش مورد نیاز بخش صنعت استان 
فراهم نیست. محمد نور آزادی، بدون اشاره به نوع زیرساخت های مورد نیاز  
در این زمینه افزود: دســتورالعمل زنجیره تامین و برات الکترونیک به همه 
بانک ها ابالغ و آنها باید در راستای بخشنامه ای که از طرف بانک مرکزی در 

این زمینه ابالغ شده است، بکوشند.
وی با بیان اینکه بانک ها موظفند پس از ابالغ بخشنامه از طرف بانک مرکزی، 
آن را اجرا کنند، ابراز امیدواری کرد تا 2 ماه آینده زیرساخت  الزم برای اجرای 

این طرح آماده و سال آینده این کار شروع شود.
مدیر شعب بانک ملی و رییس کمیسیون هماهنگی بانک های عامل استان 
اصفهان بیان کرد: زنجیره تامین یک راه فراهم کردن منابع مالی واحدهای 
اقتصادی است که در این راســتا عالوه بر تامین نقدینگی، از خلق پول و آثار 

تورمی آن جلوگیری می شود.  
وی با بیان اینکــه تامین مالی زنجیــره ای صنایع در تمــام دنیا یک اصل 
پذیرفته شــده اســت، خاطرنشــان کرد: بخشــنامه بانک مرکزی در این 
 زمینه به کلیه بانک ها ابالغ شــده و امیدواریم بتوانیم این طرح را در استان

 عملیاتی کنیم.
نور آزادی اضافه کرد: تامین زنجیره مالی به نحوی است که واحدهای صنعتی  
بر اساس زنجیره ای از مواد اولیه تا تولید محصول خود می توانند  نقدینگی 
خود را تامین کنند در صورتی که در حالت نخســت هر کدام از واحدها باید 
به تنهایی به بانک رجوع و برای تامین مالــی خود اقدام کنند؛ اما در زنجیره 
تامین احتمال وجود یک تا 10 یا بیشــتر از زنجیره وجــود دارد و واحدهای 
تولید با یک تامین مالی می توانند برات الکترونیکی تامین مالی را تا پایان 

کارشان انجام دهند.
وی گفت: برات الکترونیک به مثابه وجه نقد اســت؛ اما برای جلوگیری از 
خلق پول، وجه نقدی در این فرآیند مبادله نمی شود بلکه اسناد تجاری، بین 
زنجیره های تامین مبادله می شود تا در سررســید به صورت نقد از بانک ها 
وصول شود که با این اقدام یکی از مشــکالت اساسی واحدهای تولیدی و 

بانک ها برطرف خواهد شد.
مدیر شعب بانک ملی و رییس کمیسیون هماهنگی بانک های عامل اصفهان 
گفت: این طرح، آثار تورمی خلق پول در جامعه را پوشش خواهد داد و برای 

بســیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی که به دلیل وجود محدودیت های 
قانونی امکان دریافت مستقیم تسهیالت از بانک ها را ندارند، مفید است.

وی افزود: چنانچه واحدهای تولیــدی و صنعتی در این زنجیره قرار بگیرند 
می  توانند نقدینگی مورد نیازشــان را تامین کنند و از طرف دیگر بانک ها نیز 
با تخصیص کمترین منابع، می  توانند واحدهای بســیاری را تحت پوشش 

قرار دهند.
رییس کل بانک مرکزی، یازدهم دی امسال در مراسم امضای تامین مالی 
زنجیره تولید بین وزارتخانه های امور اقتصــادی و دارایی و صنعت، معدن 
و تجارت و هفت بانک در بانک مرکزی گفته بود: طــرح تامین منابع مالی 
زنجیره تولید، مصرف درست اعتبارات و تسهیالت و هدایت منابع به سمت 

تولید است.
علی صالح آبادی افزود: تامین مالی زنجیره تولید موضوع مهمی است که هم 
نقدینگی بنگاه ها را تامین خواهد کرد هم نقدینگی بانک ها را خواهد کاست و 

هم موجب بهبود ترازنامه بانک ها می شود.  
صالح آبادی گفت: با اجرای این طرح به جای تمرکز صرف روی نقدینگی، از 
ابزار اعتباری بهره خواهیم برد و یکی از اهداف مهم آن این است که فعالیت 
بانک ها به ســمت فعالیت های تولیدی و درواقع اعتبارات به سمت تولید 

هدایت و نظارت بر پرداخت تسهیالت نیز به سهولت انجام خواهد شد.  
وی اظهار داشت: تامین مالی تولید هزینه تمام شده محصول را می کاهد و 

مطالبات غیرجاری بانک ها را کاهش می دهد.
اصفهان با بیش از پنج میلیــون نفر جمعیت، حدود 9 هــزار واحد تولیدی 
کوچک و بزرگ با ســرمایه 221 هزار میلیارد ریال و اشتغال 263 هزار نفر، 
حدود 840 معدن در حال بهره برداری با سرمایه گذاری بیش از 10 هزار میلیارد 

ریال، صنعتی ترین استان کشور به شمار می رود.

رییس کمیسیون هماهنگی بانک های عامل اصفهان:

زیرساخت  تامین منابع مالی زنجیره تولید در اصفهان فراهم نیست

5

نوبت دوم

لفضل العباس)ع(و روز جانباز را تبریک می گوییم
والدت حضرت ابوا

شهرداری دهق در نظر دارد براساس مجوز شــماره 294/ش/1400 مورخ 1400/11/24 شورای اسالمی 
شهر دهق خدمات شهری و فضای سبز شهری را به صورت حجمی و با اعتباری بمبلغ 19/200/000/000 ريال 

به مدت یکسال شمسی از مورخ 1401/01/01 تا مورخ 1401/12/29 از طریق مناقصه عمومی به شرکت های 

واجد شرایط واگذار نماید لذا بدینوسیله از متقاضیان واجد شرایط دعوت می گردد جهت شرکت در مناقصه 

و دریافت اوراق مربوطه تا ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 1400/12/23 به شهرداری دهق مراجع نمایند.

ضمنًا، هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
تلفن تماس: 031-4227۵111

آگهی مناقصه نوبت دوم

حسین خلیلی- شهردار دهقم الف:1288132
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تماس های مداوم »بایدن« و »زلنسکی«؛

 این بار گفت وگوی 30 دقیقه ای
کاخ ســفید اعالم کرد جو بایدن رییس جمهوری آمریکا با ولودیمیر زلنسکی رییس جمهوری اوکراین 
گفت وگو کرده و ایــن تماس تلفنی حــدود ۳۰ دقیقه به طول انجامیده اســت. ولودیمیر زلنســکی، 
رییس جمهوری اوکراین نیز در توئیتی در خصوص این  نوشت که با بایدن درباره امنیت، حمایت مالی از 
اوکراین و ادامه تحریم ها علیه روسیه گفت وگو کرده است. زلنسکی نوشت: به عنوان بخشی از گفت وگوی 
مداوم، گفت وگوی دیگری با رییس جمهوری آمریکا داشتم. دیمیترو کولبا، وزیر خارجه اوکراین نیز روز 
شنبه با آنتونی بلینکن، همتای آمریکایی خود در نقطه صفر مرزی اوکراین و لهستان دیدار و گفت وگو کرد 
و این دیدار را سازنده خواند. به گزارش »سی. ان. ان«، کولبا در اظهاراتی که از تلویزیون اوکراین پخش شد، 
گفت: ما در مورد کارآیی تحریم های اعمال شده علیه روسیه، اقدامات انجام  شده، مهم تر از آن در مورد 
گام های آتی برای تامین تسلیحات الزم اوکراین و اعمال تحریم های اضافی علیه روسیه، گفت وگوی 

سازنده داشتیم. 

وزیر خاجه آمریکا: 

90 درصد اوکراینی ها از روسیه متنفرند
وزیر خاجه آمریکا با بیان این ادعا که ۹۰ درصد اوکراینی ها از روسیه متنفرند، اعالم کرد توانایی روسیه 
برای استفاده از ذخایر خود خنثی شده است. آنتونی بلینکن، در مصاحبه با تلویزیون لهستان مدعی شد: 
»ما از نزدیک در حال کار هستیم تا بفهمیم شرکای اوکراینی ما به چه چیزی نیاز دارند و به حمایت آن ها 
ادامه می دهیم.« به گزارش الجزیره، بلینکن در مصاحبه با »تی وی ان« )TVN( لهستان مدعی شد: 
»۹۰ درصد اوکراینی ها اکنون از روسیه و رییس جمهور پوتین متنفرند. تحریم ها علیه روسیه تاثیر بسیار 
قوی دارد.« وزیر خاجه آمریکا مدعی شد: »روبل )پول ملی روسیه( در پایین ترین حد خود قرار دارد و 

توانایی روسیه برای استفاده از ذخایر خود خنثی شده است«.

آمریکا و لهستان در حال بررسی ارسال جنگنده به اوکراین
آمریکا و لهستان در حال بررسی ارسال جنگنده های بیشتر به اوکراین از سوی لهستان هستند. چهار مقام 
آمریکایی به نشریه پولتیکو گفتند، واشنگتن در حال رایزنی با لهستان است تا این کشور هواپیماهای 
»میگ-۲۹« خود را به اوکراین بفرستد و آمریکاجای خالی این جنگنده ها را در ناوگان هوایی لهستان 
پر کند. سخنگوی کاخ سفید گفت: آمریکا در گفت وگو با لهستان در حال تعیین توانایی هایی است که 
می تواند از طریق آن جای خالی این جنگنده ها را در ناوگان هوایی لهستان پر کند. لهستان پیش تر در 
حال بررسی امکان ارسال هواپیماهای جنگی خود به اوکراین بود و از دولت آمریکا خواسته بود تا تضمین 
کند که جای خالی این هواپیماها را با جنگنده های آمریکایی پر خواهد کرد. کاخ سفید پاسخ داد که این 

مسئله را بررسی خواهد کرد.

 رییس جمهور اوکراین:

 منطقه پرواز ممنوع برقرار یا جنگنده ارسال کنید
رییس جمهور اوکراین شامگاه شنبه به قانون گذاران آمریکایی گفت که کشورش به کمک فوری آمریکا از 
جمله ایجاد منطقه پرواز ممنوع بر فراز اوکراین نیاز فوری دارد. به نوشته وبگاه شبکه خبری »سی ان ان«، 
زلنسکی در جلسه یک ساعته با اعضای کنگره آمریکا برای حمایتی که تاکنون ارائه شده است تشکر کرد، 
اما خواستار حمایت نظامی بیشتر و تحریم های بیشتر علیه روسیه از جمله در زمینه انرژی شد. زلنسکی 
همچنین خواست تا کشورهای اروپای شرقی تشویق شوند و هواپیماهای جنگنده در اختیار او قرار دهند. 
وی تاکید کرد که این هواپیماها برای دفاع  برابر روسیه الزم است  که اگر کشورهای غربی منطقه پرواز 

ممنوع ایجاد نکنند، باید هواپیماهای نظامی به اوکراین را بدهند.

طی روزهای اخیر، جمهوری خواهان کنگــره فعالیت های خود را علیه 
احیای توافق هســته ای و تعلیق تحریم های ضد ایرانی توسط دولت 
بایدن تشدید کرده اند. بخشــی از این اقدامات، معطوف به معادالت 
داخلی آمریکاســت، جایی که جمهوری خواهان قصــد دارند بایدن و 
دموکرات هــا را در انتخابات میان دوره ای کنگره به چالش بکشــند. از 
سوی دیگر، نمونه این بازی را در جریان تصویب برجام در کنگره آمریکا 
مشاهده کردیم.در آن زمان نیز 41 ســناتور دموکرات موافقت خود را با 
این توافق اعالم کردند تــا در نهایت، اوباما بتوانــد از قدرت وتوی خود 
در برابر مخالفت کنگره با برجام بهره مند شــود.  در حال حاضر، اصل 
جدال کنگره و کاخ سفید بر ســر توافق ، این است که جمهوری خواهان 
می گویند تضمین های الزم برای احیای برجام ) به عنوان یکی از پیش 
شرطهای اساسی احیای توافق هســته ای ( باید از سوی کنگره و نه از 
سوی کاخ سفید تعیین شود زیرا این موارد، ماهیت الزام آور دارند .به 
عبارت بهتر، جمهوری خواهان معتقدند که ارائه تضمین به ایران جهت 
احیای توافق هسته ای، دولت بعدی یا دولت های بعدی ایاالت متحده 
آمریکا را درگیر خواهد کرد و مانع از تصمیم گیری مستقل آنها در قبال 

برجام می شود.

صورت بندی جدال بایدن و جمهوری خواهان
اخیرا یک گروه ۲۰۰ نفری از نمایندگان جمهوری خواه کنگره  با ارســال 
نامه ای به »جو بایدن« رییس جمهور ایاالت متحده با هشدار علیه یک 
توافق هسته ای دیگر با ایران تصریح کردند که بدون تایید کنگره، هرگونه 
توافق با ایران به همان سرنوشــت توافق ۲۰1۵ دولت »باراک اوباما« 
دچار خواهد شد که در دولت »دونالد ترامپ« لغو شد.شبکه آمریکایی 
»فاکس نیوز« در این خصوص گــزارش کرد، در نامه جمهوری خواهان 
خطاب به بایدن نوشته شده بود: »اگر بدون تایید رسمی کنگره، توافقی 
را با ایران امضا کنیــد، این توافق موقت و غیرالــزام آور خواهد بود و به 
همان سرنوشــت برجام دچار می شــود«. به رغم پای بندی ایران به 
مفاد برجام، »دونالد ترامپ« در اردیبهشت 1۳۹7 به صورت یکجانبه از 
توافق هسته ای ایران خارج شد و سیاست »فشار حداکثری« را علیه 
جمهوری اســالمی ایران در پیش گرفت. حال که دولت »جو بایدن« 
رییس جمهور آمریکا می گوید خواهان بازگشت به توافق هسته ای ایران 
است، جمهوری خواهان کنگره در هفته های اخیر تمام تالش خود را به 
کار گرفته اند تا مانع از توافق شوند.این خبر در حالی منتشر شده است 
که »حسین امیرعبداللهیان« وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران 
در مصاحبه با روزنامه انگلیسی »فایننشال تایمز« تصریح کرد از آنجایی 
که پیش از ایــن ایاالت متحده با خروج از برجــام، تعهداتش را نقض 
کرده است، هم اکنون کنگره این کشور می بایست در خصوص تعهدات 

واشنگتن به برجام، یک »بیانیه سیاسی« صادر کند.

آیا جمهوری خواهان می توانند مانع از توافق شوند؟
سوال اصلی اینجاســت که آیا در صورت اراده سیاســی دولت بایدن، 

جمهوری خواهان می توانند مانع از اجرای توافق احتمالی شوند؟ پاسخ 
این سوال مشخص است: در صورتی که  حداقل 67 سناتور آمریکایی 
) از 1۰۰ ســناتور ( با برجام مخالف باشند، می توانند جلوی اجرای آن را 
بگیرند؛ اما در حال حاضر چنین عده ای در مجلس سنا مخالف احیای 
توافق هسته ای نیســتند. فراتر از آن، رییس جمهور در قانون اساسی 
آمریکا اختیارات ویژه ای دارد که می تواند جهت مواجهه با تصمیم کنگره 
به آن استناد کند. جمهوری خواهان کنگره در نامه خود با مطرح کردن 
برخی درخواست های ایران تصریح کردند که ایران خواهان »تضمین« 
شــده اســت که ایاالت متحده تا زمان پایبندی ایران به مفاد برجام، 
دیگر تحریم هایی را علیــه ایران وضع نکند و ادامــه دادند که برخالف 
توافق دولت اوباما، هر توافقی بــا ایران باید از تاییــد کنگره برخوردار 
باشد.با این حال، مشخص است که رییس جمهور آمریکا قدرت مانور 
حقوقی باالتری نســبت به کنگره دارد. با این حال، جمهوری خواهان 
می توانند قطعا موانعی را در روند اجرایی شدن توافق هسته ای ایجاد 
کنند. البتــه این مانع تراشــی ها فقط مختص حــزب جمهوری خواه 
نیست! دموکرات ها نیز در ســال های ۲۰1۵ و ۲۰16 میالدی، با تصویب 
تحریم های جدید علیه ایران و تمدید تحریم های گذشته، در این مسیر 

با جمهوری خواهان همراه شدند.

تصمیم سیاسی بایدن
توافق هسته ای ، حتی اگر با وجود برخی تضمین ها احیا شود، از آنجا که 

به تصویب کنگره نرسیده و از حمایت دو سومی مجلس سنا و مجلس 
نمایندگان برخوردار نیست ، در قوانین داخلی ایاالت متحده حکم یک 
توافق پایدار و معاهده را پیــدا نخواهد کرد. در این صــورت، برجام به 
سندی تبدیل می شود که رییس جمهور بعدی آمریکا می تواند تصمیم 
دیگری را درخصوص اجرا یا عدم اجرای آن بگیرد. در این میان، مقامات 
آمریکایی اساســا برای قطعنامه ی ۲۲۳1 شورای امنیت سازمان ملل 
متحد نیز کمترین اهمیتی قائل نبوده و قوانیــن داخلی خود را ارجح 
بر تعهدات بین المللی می دانند، حتی اگر این تعهدات پشــتوانه ای به 
نام قطعنامه ی رسمی سازمان ملل متحد را داشته باشد.  واقعیت امر 
این اســت که اگر احیای برجام در گروی تصمیم کنگره آمریکا باشد، 
قطعا آنچه جمهوری خواهان و دموکرات های مجلس نمایندگان و سنا 
مورد تایید قرار می دهند، مورد پذیرش جمهوری اسالمی ایران و حتی 
کشورهایی مانند روســیه و چین نخواهد بود.از سوی دیگر، اگر دولت 
بایدن حاضر به پذیرش شروط منطقی و حقوقی مطرح شده از جمله 
رفع کلیه تحریم های ضد ایرانی مستقیم و غیر مستقیم مغایر با برجام، 
ارائه تضمین در خصوص آینده توافق هســته ای و تن دادن آمریکا به 
راستی آزمایی در پروسه بازگشت به برجام شود ، قطعا نمی توان از این 
توافق به مثابه توافقی پایدار نام برد! در صورتی که جمهوری خواهان در 
انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲4 پیروز شوند و فردی مانند ترامپ 
در رأس معادالت سیاسی و اجرایی واشنگتن قرار گیرد، می تواند تمامی 

توافقات دولت فعلی آمریکا را ابطال کند.

مدیرکل آژانس بین المللی انــرژی اتمی گفت که 
مذاکرات خوبی را در ایران داشته و بیانیه مشترک 
با ســازمان انرژی اتمی ایران گام هــای آتی را در 
خصوص موضوعات ترسیم می کند. رافائل گروسی 
این مطلب را در بازگشت از سفر تهران به خبرنگاران 
در وین مطرح کــرد. مدیرکل آژانــس بین المللی 
انرژی اتمی شنبه با رییس ســازمان انرژی اتمی 
و وزیر امور خارجه کشورمان در تهران دیدار کرد. در 
نتیجه رایزنی های فشــرده صورت گرفته، سازمان 
انرژی اتمی ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی 
بیانیه مشــترکی را در خصوص سرعت بخشیدن و 
تقویت همکاری ها و گفــت وگوهای بین خود برای 

حل و فصل موضوعات صادر کردند. گروسی گفت تا 
ماه ژوئن )خرداد( انتظار دارد که یک جمع بندی به 
شورای حکام ارائه دهد. وی با بیان اینکه »مسائل 
پادمانی سیاسی حل نمی شود و این را نمی پذیرد« 
افزود: به همین خاطر است ما درگیر روند پادمانی 
هســتیم و بیانیه  اخیر گواهی بر این مطلب است. 
مدیرکل آژانس اظهار داشت که این سازمان درباره 
یکی از مکان هایی که ادعای کشف ذرات اتمی در آن  
مطرح شده بود سوالی ندارد که منجر به طی کردن 
پروسه ای شود.وی درپاسخ به سوالی درباره اینکه 
گفته بود، اگر ایران و آژانس توافق نکنند تصور محقق 
شدن برجام اشتباه اســت، گفت: به نظرم تصورات 

من در این مقطع ارزشــی در رونــد مذاکرات وین 
ندارد. وی اظهار کرد که  به لحاظ فنی به مسئولیتش 
آگاه است؛اما حس او ارتباطی به گفت وگوها ندارد. 
گروسی در پاسخ به این ســوال که اگر شما نتوانید 
اعالم کنید که پرونده ادعایی بســته شــده برجام 
می تواند اجرا شود یا نه بیان داشت که این مسئله 
مربوط به مشارکت کنندگان برجام است نه مدیرکل 

آژانس بین المللی انرژی اتمی.

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی:

مذاکرات خوبی در ایران داشتیم

معاون رییس جمهور و رییس سازمان انرژی اتمی ایران )سازمان( و مدیرکل 
آژانس بین المللی انرژی اتمی )آژانس( جهت شفاف سازی درخصوص مسائل 
مطرح شده در سند GOV/2021/52 به تاریخ ۲6 آبان14۰۰ )17 نوامبر ۲۰۲1( 
روی بیانیه مشترک زیر به توافق رسیدند. سازمان و آژانس با هدف حل و فصل 
موضوعات توافق کردند، در ادامه همکاری خود همانطوری که در بیانیه مشترک 
مورخ ۵ شــهریور 1۳۹۹ )۲6 اوت ۲۰۲۰(بیان شده اســت، همکاری ها و گفت 
وگوهای بین خود را ســرعت بخشــیده و تقویت کنند.  در این زمینه، سازمان و 
 آژانس درخصوص موارد زیر توافق کردند: 1- سازمان حداکثر تا ۲۹ اسفند 14۰۰

)۲۰مارس ۲۰۲۲ (توضیحات کتبی مرتبط با آن دســته از سواالت مطرح شده 
توسط آژانس در خصوص موضوعات مربوط به سه مکان که ایران به آنها نپرداخته 

است را به همراه اسناد پشتیبان مربوطه به آژانس ارائه خواهد کرد.
 ۲- ظرف دو هفته پس از دریافت توضیحات کتبی ســازمان و اسناد پشتیبان 
مرتبط با آن، آژانس این اطالعات را مرور کرده و هر سوالی در مورد این اطالعات 

دریافت شده را به سازمان ارائه می کند.
۳- ظرف یک هفته پس از ارائه اطالعات به سازمان توسط آژانس در خصوص هر 
سئوال دیگر در مورد این اطالعات، آژانس و سازمان برای بررسی سواالت در تهران 
تشکیل جلسه خواهند داد. برای هر مکان جلسات جداگانه ای برگزار خواهد شد.

4- مدیرکل در نظر دارد با انجام فعالیت های منــدرج در بندهای 1 تا ۳ باال و 
به دنبال ارزیابی مربوطه توســط آژانس، نتیجه گیری خود را پیش از برگزاری 

شورای حکام در خرداد 14۰1) ژوئن ۲۰۲۲ (گزارش کند.

بیانیه مشترک ایران و آژانس:

قرارِ شفاف سازی تا 29 اسفند
خبر روز

وز عکس ر

نخستین حضور 
وزیر کشور طالبان 

در انظار عمومی
مراسم فارغ التحصیلی ٣٧٧ 
افسر پلیس ملی افغانستان 
در حالــی در آکادمی پلیس 
این کشور برگزار شد که در این 
مراسم برای اولین بار سراج 
الدیــن حقانی، وزیــر داخله 
)کشــور( طالبــان در انظار 
عمومی ظاهر شد و سخنرانی 

کرد.

برادر! در وین چه خبر است؟
حسین شریعتمداری در »کیهان« نوشت: ســخن از انجام توافق در میان است ولی متاسفانه از 
سوی تیم مذاکره کننده کشورمان اطالعات چندانی از چند و چون مذاکرات و آنچه داده ایم و آنچه 
گرفته ایم، منتشر نمی شود تا آنجا که جای خالی ما در تبیین واقعیات، دست حریف را برای تحریف 
باز گذاشته و حتی در کمال وقاحت، ایران اسالمی را » طرف سنگ انداز«! و عامل به درازا کشیدن 
مذاکرات معرفی می کند!  اگر آنگونه که جسته وگریخته اعالم شده است، مذاکرات وین به نتیجه 
رسیده و توافق نهایی به دســت آمده اســت، اصلی ترین امتیازاتی که در این توافق رد و بدل شده 
و داده ایم و گرفته ایم چیســت؟  برادر عزیزمان جناب آقای امیرعبداللهیان اعالم کرده بود: »تنها 
مذاکره ای را قبول داریم که به رفع واقعی تحریم ها و تامین حقوق حقه ایران بیانجامد؛ چرا که لغو 
همه تحریم ها حق قانونی و منطقی ماست« و سوال این است که آیا در توافق یاد شده این خواسته 
قانونی و منطقی ما تحقق یافته است؟ و به عنوان مثال، آیا تحریم های آیسا، سیسادا، ویزا، کاتسا 
و ... صدها تحریم دیگر که به بهانه های هسته ای و غیرهسته ای علیه کشورمان وضع و اعمال کرده 

بودند، لغو شده است؟!

نماینده مجلس: 

اینها دارند در مذاکرات وین، چراغ خاموش جلو می روند
نماینده مردم تبریز در مجلس درمورد اینکه آیا درجریان وضعیت مذاکرات در وین هست یا نه گفت: نه! 
اینها دارند چراغ خاموش جلو می روند. البته من آرزو می کنم موفق باشند. باالخره باید بروند و گفت وگو 
کنند و مشکالت مردم را حل کنند؛ این عقده و کینه ای که وجود دارد را تا آنجا که ممکن است از دل مردم 
بزدایند.  اما مشکل اینجاست که اینها وقتی دولت دست آقای روحانی و ظریف بود، هرروز در صداوسیما 
و مجلس می گفتند »آقا! بیخود رفتید صحبت کردید، چرا اجازه نگرفتید؟!« حاال اما دارد تمام اینها اتفاق 

می افتد و در مجلس هم خبری نیست، صداوسیما هم چون و چرایی ندارد.

دوگانه های دلسوزی غربی
اعتماد نوشت: انفجاری در مسجد شیعیان پاکستان رخ داد و موجب کشته و زخمی شدن بیش 
از ۲۵۰ نفر از نمازگزاران بی گناه شــد. این انفجار چنان که باید مورد توجه جهانی واقع نشد به ویژه 
همزمان است با جنگ اوکراین و همدردی هایی که جهان غرب و بسیاری از کشورها با عوارض جنگ 
برای مردم اوکراین داشته اند. از این رو برخی ها به مقایسه رفتار غرب با این دو حادثه پرداخته اند و 
آن را نشانه دورویی و ریاکاری در دفاع از حقوق بشر دانسته و به ادعاهای غربی ها تاخته اند. طرح 
این دوگانگی مبتنی بر این فرض اســت که غربی ها ادعا می کنند که در زمینه حقوق بشر نگرشی 
فراملی دارند و به ارزش ها و حقوق انسان ها فارغ از تعلقات نژادی، قومی، ملیتی و جغرافیایی آنان 
باور دارند.این بمباران به طور قطع باید به شورای امنیت کشیده می شــد و عامل آن از همان زمان 
محکوم می شد. ولی غرب در برابر این جنایت به طور کامل سکوت کرد که اتفاقا در این مورد سکوت 

به منزله همراهی نیز تلقی می شد.

نماینده توهین کننده از مردم عذرخواهی کرد
دبیر کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی به خاطر این که اخیرا در 
توئیتی برای مخالفین طرح صیانت از دو عبارت »گرگ های مجازی« و »ســگ های قالده بلند « 
استفاده کرده بود از مردم عذرخواهی کرد. در بخشی از متن عذرخواهی ویس کرمی آمده است: با 
کمال تواضع اعالم می دارم، بنده به عنوان نماینده مردم، کمترین ایجاد رنجش مردم انقالبی ایران 
را بر خود حرام دانسته و از این که چنین برداشــتی باعث رنجش خاطر برخی از هموطنان گردید، 

متأسفم.

کافه سیاست

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس: 

توافق فاقد تضمین را 
نمی پذیریم

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس شــورای اســالمی گفت: توافق خوب 
از نظر جمهوری اســالمی ایران،  توافقی است 
که مــا تضمین هــای الزم و کافــی را از طرف 
مقابل بگیریم. ابراهیم رضایی با تاکید بر اینکه 
پیش از هر توافقی باید طــرف مقابل به ایران 
تضمین دهد، اظهار داشــت: توافقی که در آن 
تضامین الزم به جمهوری اســالمی ایران داده 
نشــود، اعتبار کافی ندارد و این نوع توافق مورد 
پذیرش ما نیســت. وی بیان کرد: توافق خوب 
از نظر جمهوری اســالمی ایران، توافقی است 
که ما تضمین های الزم و کافی را از طرف مقابل 
بگیریم و آنان باید این بار تعهد و تضمین دهند 
که به وعده خــود پای بند خواهنــد بود. عضو 
کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی 
مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: راهبرد ما 
در مذاکرات مشخص است و بارها بر آن تاکید 
کرده ایــم. آمریکایی ها از برجام خارج شــدند 
و برای برگشــت مجدد باید تضمین دهند که 
دوباره رویکرد ســابق خود را ادامه نمی دهند. 
رضایی با اشاره به سفر رافائل گروسی، مدیرکل 
آژانس بین المللی انرژی به کشــورمان، گفت: 
از زمانی که گروســی به عنوان مدیرکل آژانس 
بین المللی انرژی انتخاب شده، بیشتر به عنوان 
بازیگر جریان غرب و علیه کشــور ما فعال بوده 
است. وی متذکر شد: جمهوری اسالمی ایران 
همواره سعی کرده است که حسن نیت خود را 
نشان دهد، اما سیاست گروسی در این سال ها 
کامال منطبق و هماهنگ با سیاست های غرب و 
آمریکایی ها بوده است. نماینده مردم دشتستان 
در مجلس شورای اسالمی اظهار داشت: عالوه بر 
این، اطالعاتی وجود دارد مبنی بر اینکه مدیرکل 
آژانس بین المللی انرژی در این سال ها همکاری 
ویژه ای با ســرویس های امنیتی غرب داشته 
اســت. رضایی تاکید کرد: باالخره گروسی باید 
تعیین تکلیف کند که آیا می خواهد در مســائل 
هســته ای ایران یک ناظر بی طرف باشــد، یا 
همچنان قرار اســت به عنوان یار دوازدهم تیم 
آمریکایی ها باشد و علیه کشورمان سندسازی 

کند و ادعاهای بی پایه و اساس داشته باشد.

بین الملل

بازی جدید هسته ای با ایران؛

توافقی که پایدار نیست
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آغاز طرح ویژه نظارتی اداره کل استاندارد استان اصفهان 

مدیرکل استاندارد استان اصفهان گفت: در راســتای وظایف قانونی و مسئولیت های اجتماعی، 
اداره کل استاندارد استان طرح ویژه نظارتی را از ۱۵ اسفند لغایت ۱۵ فروردین ۱۴۰۱ اجرا خواهد 
کرد.محمود فرمانی، پیرامون اجرای طرح ویژه عیدانه توسط اداره کل استاندارد استان اصفهان، 
اظهار کرد: در راستای وظایف قانونی و مسئولیت های اجتماعی، اداره کل استاندارد استان اصفهان 
طرح ویژه نظارتی را از ۱۵ اســفند لغایت ۱۵ فروردین ۱۴۰۱ اجرا خواهد کرد.در این طرح با هدف 
ارائه خدمات مطلوب و کیفی به عموم مردم استان و مسافران نوروزی بر کاالها، خدمات، مراکز 

اقامتی و تفریحی و مراکز خدمات نظارت دقیق خواهد داشت.
وی با بیان اینکه اداره  استاندارد اصفهان در کنار ستاد نوروزی استان و با همکاری سایر ارگان ها 
از جمله شهرداری ها سعی در فرهنگ سازی و ارتقای فرهنگ استاندارد خواهد کرد، گفت: تالش 
می شود با تامین اعتبار الزم از ظرفیت اطالع رسانی جاده ای و درون شهری برای افزایش سطح 
آگاهی های مردم استفاده شــود.از ابتدای امسال تاکنون ۱۵ هزار بازرســی از سطح بازار توسط 

اداره کل استاندارد استان اصفهان انجام شده است.
 

اصفهان؛ تولید کننده نان سبوس دار در کشور
اصفهان، پایتخت احیای نان های سبوس دار در کشور، تنوع پخت زیادی دارد.عضو هیئت مدیره 
انجمن تغذیه سالم و غالت کامل، حذف جوش، افزایش زمان پخت و تخمیر و حذف آرد سفید از 
ترکیب پخت نان را از ویژگی های نان های سبوس دار بیان کرد و گفت: کیفیت آرد استان مطلوب 
و میزان تولید آرد سبوس دار )تضمین کننده ســالمت گوارش بدن( در استان اصفهان بیشتر از 
تمام استان هاست.فرید نقشــینه با بیان اینکه ۵۵درصد از نانوایان استان اصفهان با آرد دولتی 
یارانه یک و ۴۵ درصد دیگر نیــز به صورت یارانه دو پخت می کنند، افزود: قیمت نان بر اســاس 
مصوبه کارگروه ویژه گندم، آرد و نان استان تعیین می شود. وی با اشاره به اینکه انتخابات اتحادیه 
نانوایان اصفهان ۲۳ اسفند برگزار می شود، گفت: در انتخابات این اتحادیه ۲۵ کاندیدا برای تصدی 
۷ کرســی هیئت مدیره و ۴ کاندیدا هم برای انتخاب یک بازرس برای فعالیتی ۴ ســاله رقابت 
می کنند.بیش از هزارو ۵۰۰ نانوایی در اصفهان دارای مجوز فعالیت هســتندو متقاضیان زیادی 

برای احداث نانوایی آزاد پز وجود دارد که نیازمند ساماندهی است.

با حضور ۵۵ تولید کننده داخلی صورت گرفت؛

 اصفهان؛ میزبان فعاالن نمایشگاه تزئینات
 و دکوراسیون داخلی

نمایشگاه بین المللی اصفهان امروز  میزبان دومین نمایشگاه تزئینات، دکوراسیون داخلی، خانه 
و آشپزخانه است.به گزارش روابط عمومی شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان، این 
رویداد اقتصادی در هشت هزار مترمربع فضای نمایشــگاهی از امروز میزبان ۵۵ شرکت از پنج 
استان کشور اســت تا جدیدترین محصوالت این حوزه را برای بازدید عموم به نمایش بگذارند.

همچنین در این نمایشگاه، شرکت هایی از اســتان های اصفهان، تهران، قم، قزوین، آذربایجان 
شرقی و شهرســتان کاشــان محصوالتی از جمله مبلمان کالســیک و راحتی، سرویس خواب، 
لوستر، میز های تلویزیون، دکوراسیون داخلی، فرش و تابلو فرش، شیرآالت، کاالی خواب و لوازم 
آشــپزخانه را در معرض بازدید عالقه مندان قرار می دهند.نیمی از شرکت های حاضر در دومین 
نمایشگاه تزئینات، دکوراسیون داخلی، خانه و آشپزخانه جزو واحد های صنفی تولیدکننده هستند 
و نیمی دیگر از مشارکت کنندگان نیز در حوزه های توزیعی و خدماتی فعالیت دارند.عالقه مندان 
به بازدید از دومین نمایشگاه تزئینات، دکوراســیون داخلی، خانه و آشپزخانه می توانند از ساعت 
 ۱۴ تا ۲۰ روز های ۱۶ تا ۲۰ اســفندماه به نمایشــگاه بین المللی اصفهان واقع در کمربندی شرق،

 روبه روی منطقه روشن دشت مراجعه کنند.

صادرات گل اصفهان و صنعتی که رو به پرپرشدن است؛

روی مدار صفر درجه

رییس اتحادیه گل فروشان استان اصفهان گفت: دالالن قیمت گل را به 
شکل کاذبی باال می برند تا جایی که اکنون برای خرید یک شاخه گل رز 
باید ۴۰ تا ۴۵ هزار تومان پرداخت کنید.بازار گل در اصفهان، اما در اغما و 
رکود است. مسئله ای که هم تولیدکنندگان به عنوان فعاالن اصلی این بازار 
به آن اذعان دارند و هم فروشندگان و توزیع کنندگان این محصول، آن 
را تایید می کنند.فعاالن این بازار تاکید دارند که با آمدن کرونا و کم شدن 
مراسم و مناسبت ها بازار گل هم به کما رفته است؛ این در حالی است که 
تنوع اقلیمی و خاک مناسب یکی از برگه های برنده تولید گل در ایران و 
اصفهان است و اصفهان با وجود خشکسالی های پی در پی هنوز هم یکی 
از قطب های تولید گل در کشور به شمار می رود.با این وجود بازار گل در 
اصفهان کساد است و شاهد این مدعی هم آمار های گمرکی است؛ آماری 
که نشان می دهد صادرات گل در اصفهان هم اکنون در حد صفر است و اگر 
تا چند سال پیش صادرات مناسبی در زمینه گل داشتیم حاال با کاهش 
صادرات گل روبه رو هستیم.از ســویی با وجود اینکه مصرف داخلی گل 
هم کم از صادرات ندارد و با وجود کمبود گل در اصفهان، تولید کنندگان این 

محصول ترجیح می دهند کمتر به سمت تولید بروند.

بازار گل اصفهان در اغما
مهدی زراعی، تولید کننده گل که بیش از ۱۰ ســال است در این عرصه 
فعالیت دارد و در همین زمینه نیز تحصیل کرده است؛ در این رابطه گفت: 
کرونا، خشکسالی و افزایش قیمت گل دست به دست هم داده اند تا 

بازار گل اصفهان رو به اغما برود.
و ی ادامه داد: باال رفتن قیمت ارز و گران شدن بذری که از خارج از کشور 
و به خصوص هلند وارد می شود نیز به این مســائل دامن زده و باعث 
شده که صنعت گل جایگاه واقعی خود را از دست بدهد و به نوعی پرپر 
شود.زارعی در کنار این موانع، نبود فضایی برای نگهداری گل و مشکالت 
مربوط به گمرک نیز را از جمله مسائلی می داند که باعث می شود جایگاه 
ایران و اصفهان به عنوان صادرکننده، آن طور که باید و شاید واقعی نباشد 
و می گوید: ما هر ساله با وجود تولید مناسب گل، تنها می توانیم ۱۰ درصد 
از تولیدات مان را صادر کنیم و مابقی یا خراب و یا فاسد می شود و روی 
دست ما می ماند.به گفته وی، فروش اینترنتی و تحویل گل به در منازل 
گرچه در دوران کرونا رونق گرفت، اما نتوانسته جای همیشگی شرایط 

خوب صادرات گل را بگیرد.

دالالن؛ آتش بیار معرکه کاهش فروش گل
رییس اتحادیه گل فروشان استان اصفهان که از نزدیک با این مشکالت 
آشنایی دارد، با بیان اینکه آمار ها نشان می دهد که همچنان فروش گل 
رو به نزول است، گفت: نمی توانیم در گرانی گل، دالالن را مقصر ندانیم.

به نظر جعفر دالل باشی بازار های بزرگ گل، نه تنها قیمت های به صرفه 
ندارند؛ بلکه به این علت که دست دالالن در این بازار ها پررنگ است،میزان 
قیمت گل ها را باال می برند و مصرف کننده نیز بدون اینکه اطالعی داشته 
باشد در این اندیشه است که به صرفه خرید می کند.به نظر رییس اتحادیه 
گل فروشان استان اصفهان با این تفاســیر و با وجود تورم باال در کشور، 
مردم ترجیح می دهند که اولویت هایشان را بر روی خرید مایحتاج اصلی 
بگذارند تا اینکه گل بخرند و بنابراین گل تبدیل به محصولی لوکس شده 
است.وی افزود: با توجه به اینکه بیشتر مراسم ها در مدت شیوع کرونا 
تعطیل شد و دیگر در بازار نسبت به گل های شاخه ای اقبالی نبود، بیشتر 
گل کاران نیز از کاشت گل های شاخه ای دســت برداشتند و مشغول به 

کشت گیاهان ریشه ای شدند.

افزایش قیمت گل و کاهش قدرت خرید مردم؛ دو روی سکه
رییس اتحادیه گل فروشان استان اصفهان  گفت: افزایش قیمت گل و گیاه 
طی چند سال گذشته موجب کاهش قدرت خرید مردم در این زمینه و در 
نتیجه کسادی بازار گل شده است. اکنون برای خرید یک سبد گل در اصفهان 
باید بیش از ۲۰۰ هزار تومان هزینه کرد و به این خاطر که گل با قیمت های 
گرانی به دست فروشندگان می رسد و آن ها هم مجبورند به خاطر هزینه های 
مالیاتی و اجاره مغازه و ... قیمت را باال ببرنــد و به همین خاطر خریداران 
کمتر رغبت می کنند که به سمت خرید گل بروند.دالل باشی معتقد است  با 
تورمی که در کشور داریم به هر حال باال رفتن قیمت گل هم طبیعی است؛ 
وقتی بذر گیاه از هلند با قیمتی گزاف به دست تولید کننده می رسد، او مجبور 
است به خاطر هزینه های باالیی که دارد قیمت گل را باال ببرد.به گفته وی، 
دالالن هم در این اتفاق بی تاثیر نیستند. دالالن قیمت گل را به شکل کاذبی 
باال می برند تا جایی که اکنون برای خرید یک شــاخه گل رز باید ۴۰ تا ۴۵ 
تومان پرداخت کنید و با این حساب اگر کسی بخواهد یک سبد کوچک گل 
بخرد حداقل باید ۲۰۰ هزار تومان هزینه کند و اگر بخواهد سبد بزرگ بخرد 
باید تا یک میلیون هم پول بدهد و هزینه باالیی بر دوش خریدار می افتد.

دالل باشی ادامه داد: به همین خاطر است که در برخی از مواقع باغدارانی که 
نمی توانند اقدام به سرمایه گذاری برای پرورش گل کنند با یک سرمایه گذار 
شریک می شوند و از این طریق اقدام به تولید گل می کنند.رییس اتحادیه 
گل فروشان استان اصفهان در ارتباط با گران شدن گل و گیاه در اصفهان نیز  
گفت: به نسبت تورمی که وجود دارد تنها ۲۰ درصد گل گران شده و همانطور 
که گفتم وجود دالالن است که بازار گل را آشــفته کرده است.این روز ها به 
دالیل مختلف تولید کنندگان کمتر به ســمت تولید گل می روند چراکه در 
نهایت برای آن ها هیچ صرفه اقتصادی ندارد، از سویی نبود حمایت الزم در 
زمینه صادرات این محصول موردعالقه دیگر کشور های جهان موجب شده 
تا تولید گل نسبت به گذشته کاهش پیدا کند و با این افت تولید بازار گل و 

گیاه نیز دچار کمبود و تنش شود.

با مسئولان

خبر روز

در بعضی استان ها؛

کلنگ زمین رایگان، زده شده است
از هفته ها قبل در بعضی اســتان ها عملیات آماده سازی زمین شامل تســطیح و تملک به منظور 
واگذاری رایگان به خانوارهای دارای ســه فرزند آغاز شــده و امکان ثبت نام برای این خانواده ها 
بــه زودی فراهم می شــود.وزارت راه و 
شهرسازی دولت ســیزدهم در راستای 
اجرای »قانــون حمایــت از خانواده و 
جوانی جمعیت« مصــوب ۱۹ آبان ماه 
۱۴۰۰ از ماه ها قبــل تمهیداتی همچون 
تملک، عملیات اجرایی شامل تسطیح 
و جدول گذاری زمین هایی که قرار است 
به صورت رایگان در اختیار خانواده های 
دارای ســه فرزند قرار گیــرد آغاز کرده 
است.مطابق »قانون حمایت از خانواده 
و جوانی جمعیت« خانوارهای دارای سه فرزند که فرزند سوم و بیشتر آنها از ۱۹ آبان امسال به بعد 

متولد می شود، می توانند از زمین رایگان دولتی استفاده کنند.
آنطور که مجتبی بخشی پور ، نماینده مردم اسالم آباد غرب  گفته، آیین کلنگ زنی واگذاری زمین 
رایگان با حضور وزیر راه و شهرســازی و معاونانش که ۲۴ بهمن ماه به اســتان کرمانشــاه انجام 
شد، صورت گرفته است.روز جمعه ۱۳ اسفندماه ۱۴۰۰ نیز رستم قاسمی ، وزیر راه و شهرسازی در 
سفر به استان گلستان با بیان اینکه در طرح نهضت ملی مسکن زمین به صورت رایگان در اختیار 
مردم قرار می گیرد و فرصت بسیار مناسبی اســت که در اختیار مردم قرار گرفته است، اظهار کرد: 
می توانیم دولت ســیزدهم را دولت صادق العهد بدانیم و باید همواره به تعهدات خود عمل کنیم. 
همچنین با توجه به والدت امام حسین)ع(، می توانیم با رمز »یا حسین)ع(«، این نهضت بزرگ 
که در استان شروع شده را سرعت بخشیم و شاهد بارگذاری بخش باقی مانده استان باشیم.بنابر 
اخبار واصله، امکان ثبت نام برای متقاضیان واجد شرایط دریافت زمین رایگان دولتی به زودی از 
سوی وزارت راه و شهرسازی فراهم می شود. آنطور که در قانون آمده، قرمز بودن فرم »ج« مانعی 
برای دریافت این زمین ها نیســت؛ چرا که هر خانواده می تواند دو بار از امکانات دولتی در بخش 

زمین و مسکن استفاده کند.
 زمین به شرط ساخت به متقاضیان واگذار می شود و امکان فروش آن وجود ندارد.زمین ها حداکثر 
۲۰۰ متر خواهد بود و البته کامال رایگان نیست، اما قیمت آنها بسیار ناچیز است و در اقساط هشت 
ساله دریافت می شود؛ متقاضیان فقط هزینه های آماده ســازی از قبیل تسطیح، جدول گذاری، 
هزینه های تملک توســط دولت و دیگر موارد را پرداخت می کنند که رقم چندان باالیی نیست. دو 
سال اول اختصاص زمین شامل تنفس خواهد بود و نیازی به پرداخت مبلغ نیست؛ از سال سوم 
متقاضیان به مدت هشت سال اقساط آماده ســازی این زمین ها را پرداخت خواهند کرد.از طرف 
دیگر واگذاری زمین با اجاره ۹۹ ساله در قالب گروه های ســاخت در طرح نهضت ملی مسکن به 
خانوارهایی که فرم »ج« آنها سبز است انجام می شود که از گذشته وجود داشته است.همچنین 
در بخش خودمالکی، به جز انبوه سازان و پیمانکاران که می توانند از تسهیالت مصوب نهضت ملی 
مسکن بهره مند شــوند، کسانی که زمین در اختیار دارند و به طور شــخصی و خودمالکی اقدام به 
ساخت و ساز می کنند نیز مشمول دریافت این وام هستند. این طرح شامل تمام کسانی است که 
قصد ساخت و ساز دارند و فقط مربوط به خانوارهای دارای سه فرزند نیست. حتی اگر فرم »ج« 
آنها قرمز باشد مشمول دریافت این وام خواهند بود.تسهیالت خودمالکی طرح نهضت ملی مسکن 
که سقف آن ۴۵۰ میلیون تومان است و اخیرا پرداخت آن شروع شده در چهار مرحله به متقاضیان 
پرداخت می شود که ۱۰ درصد در مرحله پی کنی، ۴۰ درصد در مرحله اسکلت و سقف، ۲۵ درصد در 

مرحله سفت کاری و ۲۵ درصد در مرحله نازک کاری خواهد بود.

آخرین اولتیماتوم به مالکان خانه های خالی در اصفهانگزارش
معاون مسکن و ســاختمان اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: مالکان خانه های خالی در اســتان اصفهان ۱۰ روز فرصت دارند تا اطالعات سکونت و 
مالکیت خود را ســامانه امالک ثبت کنند.امیر زاغیان ادامه داد: مطابق با اطالعیه وزارت راه و شهرسازی، مالکان مشمول مالیات خانه های خالی دریافت کننده 
پیامک ملزم هستند در فرصتی ۱۰ روز ه اطالعات ســکونت و مالکیت خود را به روز کنند. براســاس اطالعیه وزارت راه و شهرسازی، مطابق ماده ۵۴ مکرر قانون 
مالیات های مستقیم و اصالحات بعدی آن و با توجه به آغاز فرآیند اخذ مالیات از خانه های خالی، کلیه مشمولین مالیات که از سازمان امور مالیاتی کشور پیامک 
دریافت کرده اند، حداکثر ۱۰ روز فرصت دارند تا با مراجعه به سامانه امالک و اسکان کشور به نشانی amlak.mrud.ir، اطالعات سکونت و مالکیت خود را به روز 
کنند. پیش از این نیز سازمان امور مالیاتی اعالم کرده بود پیرو ارسال پیامک پرداخت مالیات خانه های خالی، مشموالن می توانند با ورود به درگاه ملی خدمات 
الکترونیک سازمان امورمالیاتی به نشانی My.tax.gov.ir و مشاهده واحد یا واحد های مسکونی مشمول مالیات، نسبت به پذیرش و پرداخت مالیات و یا عدم 

پذیرش و ثبت توضیحات و علت عدم پذیرش آن اقدام کنند.
معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: بنا بر اطالعیه های پیشین یک واحد به عنوان محل سکونت خانوار تلقی می شود و هر 
خانوار یک واحد هم در شهر دیگر به عنوان اقامتگاه فرعی می تواند داشته باشد، بنابراین اگر افراد بیشتر از این تعداد واحد داشته باشند و بیشتر از ۱۲۰ روز در سال 

خالی باشد، مشمول این قانون و پرداخت جرائم مالیاتی در نظر گرفته شده می شوند.

 رییس اداره پیمان و رسیدگی
  و قرارداد های اداره کل راه و 
شهرسازی استان خبر داد:

واگذاری و اجاره 32 
قطعه زمین دولتی 

اصفهان با مزایده عمومی
امســال واگذاری و اجاره ۳۲ قطعه زمین 
دولتی در اســتان بــه ارزش بیش از۴۴۱ 
میلیارد ریــال از طریق مزایــده به نتیجه 
رســید. رییــس اداره پیمان و رســیدگی 
و قرارداد هــای اداره کل راه و شهرســازی 
اســتان اصفهان گفت: این اداره با انبوهی 
از آیین نامه ها، دســتور العمل ها و فهرست 
بهای مختلــف عملیات اجرایــی مواجه 
است که لزوم به روز بودن دانش نیرو های 
تخصصــی آن و دقت در بررســی ها را دو 
چندان کرده است. عباس صالحی افزود: 
امســال در بخش برگزاری مناقصه ها ۳۷ 
مورد از طریق مناقصه عمومی و ۷۴ مورد از 
طریق استعالم قیمت از سامانه ستاد ایران 
محقق شده که از این تعداد ۶۷ مورد آن به 
نتیجه رسیده و منجر به انتخاب پیمانکار و 

یا مشاور شده است.
وی گفت: در ســال جاری بــه ۳۵۳ فقره 
صورت وضعیت موقت و ۵۴ فقره صورت 
وضعیت قطعی بررســی و رسیدگی شده 
و ثبت اطالعات ۶۰ فقــره قرارد در نرم افزار 
پیمان، ۵۵ مورد در سامانه پایگاه اطالعات 
قرارداد های کشــور و ۳۷ مورد در سامانه 
چارگون از دیگر اقدامات ایــن اداره بوده 
 اســت.رییس اداره پیمــان و رســیدگی

 و قرارداد های اداره کل راه و  شهرســازی 
اســتان با اشــاره به اهمیت اداره پیمان و 
رسیدگی و قرارداد ها در واگذاری مسئولیت 
اجرای طرح ها به پیمانکاران و مشــاوران، 
افزود: این اداره همواره بــر حفظ کیفیت 
طرح های احداثی در باالترین سطح تاکید 
دارد بنابراین پروژه های در دســت احداث 
اداره کل راه و شهرســازی استان اصفهان 
با رعایت دقیق قوانیــن و مقررات پیمان 
و رســیدگی شــده و از اعمال سلیقه های 

شخصی پرهیز شده است.

مدیر بهره برداری و نگهداری از ســد و نیروگاه های 
زاینده رود و کوهرنگ گفت: ذخیره حجم سد زاینده 

رود به ۱۶۰ میلیون متر مکعب رسید.
سید مجتبی موسوی نایینی، حجم ورودی به سد 
زاینده رود را طی روزهای گذشته  ۲۰۵ مترمکعب 
بر ثانیه اعالم کرد و  افزود: در این مدت با افزایش 
۱۷۰ سانتیمتری ارتفاع آب در سد زاینده رود مواجه 

بوده ایــم.وی تاکید کرد: مجموع بارش ســامانه 
اخیر در ایســتگاه شــاخص زاینده رود، کوهرنگ 
۱۴۵ میلی متر گزارش شــده و میزان بارش ها از 
ابتدای ســال آبی جاری تاکنون در این ایســتگاه 

۹۴۳ میلی متر ثبت شده است.
موسوی نایینی با تاکید بر این که این میزان بارش 
در یک شبانه روز در شــرایط خشک سالیان اخیر 
اتفاق فرخنده ای است که به ندرت اتفاق می افتد، 
ادامه داد: وجود ذخیره برفی مناسب همراه با این 
بارش هرچند افزایش ورودی سد را در پی داشته، 

اما نمی توان آن را نشان دهنده گذر از شرایط کم آبی 
دانست؛ چرا که متاسفانه کماکان حدود ۸۷ درصد 
مخزن خالی است. مدیر بهره برداری و نگهداری از 
ســد و نیروگاه های زاینده رود و کوهرنگ گفت: در 
بازه مشابه زمانی سال گذشته حجم سد زاینده رود 
۲۱۰ میلیون مترمکعب و در متوسط بلندمدت ۷۱۹ 
میلیون مترمکعــب بود که ذخیــره آب در مخزن 
ســد زاینده رود نسبت به سال گذشــته ۲۴ درصد 
و نسبت به متوســط بلندمدت ۷۷ درصد کاهش 

داشته است.

مدیر بهره برداری و نگهداری از سد و نیروگاه های زاینده رود و کوهرنگ اعالم کرد:

87 درصد از حجم سد زاینده رود خالی است

گشت مشترک نظارت 
بر بازار طرح نوروزی

گشت مشترک نظارت بر بازار طرح 
نوروزی ۱۴۰۱ از ظهر شنبه ۱۴ بهمن 
ماه ۱۴۰۰ آغاز و تــا ۱۴ فروردین ماه 

۱۴۰۱ ادامه خواهد داشت.

عکس روز

عکس: ایسنا
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مدیرکل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری:

چهارمحال و بختیاری دارای حیات وحش شاخصی است
امروزه دانشمندان بدون هیچ تردیدی اطمینان پیدا کرده اند که حیات 
وحش در معرض خطر قرار گرفته اســت. در صورتی که اقدامی صورت 
نگیرد، هزاران گونه ممکن اســت بــه مرز انقراض برســند. وظیفه ای 
که پیش روی جهان قرار گرفته، محافظــت از حیات وحش به منظور 
تضمین آینده طوالنی آن هاســت. در میان خشکســالی های چندین 
ســاله، حیات وحش نیز در معرض خطر قرار گرفتــه و در حال حاضر 
بسیاری از گونه های مختلف جانوری در معرض تهدید هستند، تخریب 
و تکه تکه شدن زیستگاه های اصلی این جانوران و شکاربی رویه آن ها 
و خشکسالی های متوالی در کشــور از جمله عوامل اصلی تهدید آن ها 
به شمار می رود. از بین رفتن این گونه ها به معنای بی بهره ماندن برای 
یک عمر اســت چرا که دیگر مانندی از آن ها در طبیعــت وجود ندارد و 
این به معنای به هم خــوردن تعادل طبیعت و از دســت دادن ذخایر 
ژنتیکی کشور خواهد بود. ســازمان ملل متحد با هدف افزایش توجه 
و آگاهی های عمومی نسبت به گونه های گیاهی و جانوری در طبیعت 
جهان، ســوم مارس را به عنوان روز جهانی حیات وحش معرفی کرده 
و در قطعنامه تصویب این روز جهانی، بــر ارزش ذاتی حیات وحش و 
کارکردهای مختلف آن شــامل کارکردهای محیط زیســتی، ژنتیکی، 
اقتصاد، اجتماعی، علمی، آموزشی، فرهنگی، تفریحی، زیبایی شناختی 
و همچنین نقش حیات وحش در توســعه پایدار و رفاه انسانی تاکید 

شده است.
مدیرکل حفاظت محیط زیســت چهارمحــال و بختیاری با اشــاره به 
خشکسالی های چند سال گذشــته در اســتان، اظهار کرد: متاسفانه 
خشکسالی ها بر بسیاری از مســائل همچون حیات وحش در مناطق 
حفاظت شده تاثیر گذاشــته و بر منابع آبی فشــار وارد کرده است، به 
طوری که برخی چشــمه ها و قنوات در مناطق حفاظت شده خشکیده 
و در فصول گرم ســال آبرسانی با تانکر انجام می شــد، بنابراین تغییر 
اقلیم را باید پذیرفت و نباید این امر را کتمان کرد، زیرا ضربه آن متوجه 
حیات وحش نیز شده است.شــهرام احمدی در ادامه افزود: اتحادیه 
حفاظت جهانی از طبیعت طبقه بندی هایی را از گونه های جانوری انجام 
داده و هر گونه را در طبقه مختلفی قرار داده است، به طوری که در یکی 
از طبقات جایگاه پلنگ ایرانی است که در معرض خطر انقراض جدی 
قرار دارد و گونه های دیگری همچون اردک سرســفید و باالبان از دیگر 
گونه های در معرض خطر بوده که این گونه های کمیاب در استان وجود 
دارند. احمدی با اشــاره به اینکه چهارمحال و بختیاری حیات وحش 
شاخصی دارد، تصریح کرد: در حال حاضر پنج منطقه حفاظت شده، یک 
پارک ملی، یک اثر طبیعی ملی، یک پناهگاه حیات وحش و سه منطقه 

شکار ممنوع در اســتان وجود دارد، از طرفی ۱۳۶۰ گونه گیاهی و ۴۲۳ 
گونه جانوری داریم و مردم باید بدانند حیات وحش ما فراتر از آن چیزی 
بوده که وجود دارد، مثال در منطقه حفاظت شــده تنگ صیاد و قیصری 
پلنگ و خرس وجود دارد که این نشان از تنوع زیستی بی نظیر و باالی 
حیات وحش استان است. مدیرکل حفاظت محیط زیست چهارمحال 
و بختیاری با اشــاره به افزایش آمار جمعیت قوچ و میش در استان، 
بیان کرد: محیط بانان در مناطق حفاظت شده و تحت مدیریت اداره کل 
حفاظت محیط زیست استان ۲۴ ساعته مشغول گشت، کنترل و پایش 
هستند، البته با وجود منابع اندک، با اســتفاده از تجهیزات موتوری و 
خودرویی در اختیار، توانسته اند به خوبی از حیات وحش محافظت کنند. 
وی ادامه داد: قطعا در صورتی که بودجه سازمانی و استانی افزایش یابد، 
می توان تمام مناطق تحت حفاظت محیط زیســت را به دوربین های 
مداربسته و محیط بانان به آخرین تجهیزات دوربینی و خودرویی مجهز 
شوند. احمدی، تخریب و جزیره ای شدن زیســتگاه ها را از مهم ترین 
تهدیدات پیش روی حیات وحش استان برشمرد و گفت: با ساخت سد 
و جاده، زیستگاه حیات وحش تخریب و مسیر ارتباطی حیات وحش 
با منطقه قطع می شــود، زیرا آن ها مهاجرت طبیعی دارند و در یک جا 
ساکن نیستند که این عوامل موجب آسیب به حیات وحش می شود. 
مدیرکل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری افزود: گسترش 
فعالیت انسان ها منجر به توسعه راه ها و قطع راه های ارتباطی و فشار به 
جمعیت حیات وحش شده است، از طرفی توسعه اراضی کشاورزی و 

باغی، چرای بی رویه دام در مناطق حفاظت شده، تخریب جنگل و مرتع 
و تغییر اقلیم نیز موجب آسیب به آن ها شده که این امر نشان از نقش 

پررنگ انسان در ضربه به حیات وحش است.

ضرورت فرهنگ سازی در  زمینه حفظ حیات وحش از دوران کودکی
وی اضافه کرد: فرهنگ سازی در زمینه حفظ حیات وحش صورت گرفته 
اما نیازمند اقدامات بیشتر است و این را باید پذیرفت که فرهنگ سازی 
فقط مربوط به یک ارگان خاص نیست، بلکه نیاز به هم افزایی و کارهای 
بین بخشی دارد تا به خوبی فرزندان با حیات وحش آشنا شوند. احمدی 
تاکید کرد: الزم است با نهادینه کردن فرهنگ حفاظت از طبیعت و رعایت 
حقوق حیوانات از دوران کودکی، زمینه عالقه و عشــق به طبیعت را در 
فرزندان خود ایجاد کرد تا آســیب کمتری به طبیعت وارد شود و از این 
طریق بتوان در راستای اهداف توسعه پایدار گام برداشت. وی ادامه داد: 
از طرفی برای حفظ گونه های در حال نابودی باید روش زندگی خود را 
تغییر داد و در عمل به محافظت و حمایت از حیات وحش و زیستگاه 
آن ها پرداخت. احمدی گفت: تالش ها همواره در راســتای حفاظت از 
محیط زیســت و حیات وحش بوده تا از انقراض گونه های نادر و دیگر 
گونه ها جلوگیری شود. وی با بیان اینکه انقراض یک گونه، بی بازگشت 
و تالش ها برای بازگردان آن بی نتیجه خواهد بود، خاطرنشــان کرد: ما 
انســان ها به عنوان بخش جدایی ناپذیر از این تنوع زیستی باید برای 

حفظ تنوع موجود و انتقال آن به نسل آینده تالش کنیم.

 ورود گردشگران به دشت الله های واژگون کوهرنگ
ممنوع است

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری گفت: موضوع ممنوعیت ورود گردشگران 
به دشت الله های واژگون در استان به دنبال مراجعه به دادستان مرکزی استان و با کمک دادستانی 
استان انجام شد که پیش از فراهم شدن شرایط رویش الله ها در استان این ممنوعیت اطالع رسانی 
می شود. اصغر احمدی  اظهار کرد: موضوع ممنوعیت ریشه کنی کرفس کوهی یا کلوس نیز یکی دیگر 
از موضوعاتی که در اســتان به صورت جدی دنبال می شود، به دلیل اهمیت باالی حفظ و نگهداری 
از دشت الله های واژگون و گیاه کلوس در استان جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال نیز تشکیل 
شد که در این جلسه پس از ارائه توضیحات از سوی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری و همچنین 

دادستان استان ورود گردشگران به دشت الله در سال جاری ممنوع اعالم شد.
وی ادامه داد: مدیریت موضوع ممنوعیت ورود بازدیدکنندگان به دشت الله چهارمحال و بختیاری 
برعهده دادستان شهرســتان کوهرنگ، دادستان کل استان و همچنین ســازمان منابع طبیعی و 
آبخیزداری و سازمان حفاظت محیط زیست استان است، همچنین مقرر شد پیش از فراهم شدن 
شــرایط رویش الله های واژگون در چهارمحال و بختیاری ممنوعیت بازدید از دشت الله به وسیله 

صدا و سیما و مطبوعات به مردم و بازدیدکنندگان اطالع رسانی شود.
احمدی عنوان کرد: در سال های گذشته به دلیل نبود قانون با عوامل فروش گیاه کلوس در چهارمحال 
و بختیاری برخورد انجام نمی شد و تنها با افرادی که اقدام به بوته چینی می کردند، برخورد قانونی 
صورت می گرفت که این موضوع نتیجه ای در پی نداشــت، زیرا یافتن و مبارزه با عوامل بوته چینی 
کار مشکلی است، اما در حال حاضر با فروشندگان گیاه کلوس تحت عنوان تحصیل مال نامشروع 

برخورد قانونی صورت می گیرد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری خاطرنشــان کرد: بهره مندی از ظرفیت 
همیاران طبیعت محلی نیز در دستور کار است و در حال حاضر این افراد به صورت داوطلبانه به همراه 
نیروهای حفاظتی برای پیشگیری از بوته چینی و حفظ گیاه کلوس در تالش هستند، طی نیم قرن 

گذشته حدود چهار تا شش میلیون هکتار از جنگل های ایران از بین رفته است.

تحویل 448 خانه به مددجویان زیرپوشش کمیته امداد 
چهارمحال و بختیاری

مدیرکل کمیته امداد امام خمینــی)ره( چهارمحال و بختیاری گفت: در ســال جاری ۴۴۸ واحد 
مســکونی برای مددجویان زیرپوشــش این نهاد در مناطق مختلف با اولویت مناطق روستایی و 

شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر با همکاری بنیاد مسکن، بسیج سازندگی و خیرین احداث شده است.
جاســم محمدی افزود: برای ســاخت هر واحد مســکونی ۱۲۰ میلیون تومان تســهیالت، کمک 
هزینه بالعوض از سوی کمیته امداد و تسهیالت بنیاد مســکن اهدا و تعدادی از این واحدها نیز با 
کمک خیران و اعتبارات سپاه احداث شده است. وی با اشــاره به اهمیت ضرورت تامین مسکن 
برای توانمندسازی و خودکفایی جامعه هدف اســتان افزود: سال آینده ۴۰۰ واحد مسکونی برای 
مددجویان زیرپوشش در مناطق روستایی با همکاری بسیج سازندگی استان احداث خواهد شد.

محمدی به ثبت نام بیش از۲ هزار نفراز مددجویان این نهاد در طرح جهش ملی مسکن اشاره  کرد و 
گفت: امسال ۴۴۷ واحد حمام و سرویس بهداشتی برای مددجویان زیرپوشش این نهاد احداث 
شده اســت. مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( چهارمحال و بختیاری با اشاره به افتتاح طرح 
خودکفایی و توانمندسازی ۵۴ هزار خانوار کمیته امداد سراسر کشور با حضور رییس جمهور افزود: 
سهم استان دراین افتتاح سه هزار ۷۰۰ اشتغال بود. وی افزود: در سال جاری یک هزار و ۱۷۲ طرح 
اشــتغال زایی برای مددجویان اجرا و ۵۶۹ طرح نیز کاریابی شده است. به گفته محمدی، امسال 
یک هزار و ۲۵۰ نفراز مددجویان زیرپوشش این نهاد خودکفا و از چرخه حمایت کمیته امداد استان 

خارح شدند.

اخبار

مفاد آراء
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه اجرايي قانون تعيين تکليف وضعيت 

ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر آراء صادره هيئــت موضوع قانون تعييــن تکليف وضعيت ثبتــي اراضي و 
ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي شهرستان لنجان تصرفات مالکانه 
و بالمعارض متقاضي ذيل محرز گرديده اســت. لذا مشخصات متقاضي وامالک 
 مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت بــه فاصله 15 روز در 
روزنامه هاي تعيين شده توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي لنجان آگهي ميشود در 
 صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضي اعتراضي داشته باشند، 
مي توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
اسناد و امالک محل تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايند.  بديهي است در صورت 
انقضاي مدت مذکور و عــدم وصول اعتراض، طبق مقررات ســند مالکيت صادر 

خواهد شد. 

1- راي شماره 140060302015001648 مورخ 1400/11/18 حسين سليميان 
ريزی فرزند محمد نسبت به ششدانگ يکباب خانه به مساحت 207 متر مربع مفروز 
از پالک 107- اصلي واقع در زرين شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خريداري 

شده از مالک رسمي ابوالفتح قهرمان
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/12/01

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/12/16 
م الف: 1279508 مصطفي شمسي- رئيس اداره ثبت اسناد و امالک لنجان 

مفاد آراء
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی 

و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
 برابر با رای صادره هيات موضــوع قانون تعيين تکليف وضعيــت ثبتی اراضی و 
ســاختمان های فاقد ســند رســمی مســتقر در ثبت نياســر ، تصرفات مالکانه 
متقاضی محرز گرديده اســت . لذا مشــخصات متقاضی و ملک مــورد تقاضا به 
شــرح ذيل جهت اطالع عموم در دو نوبت بــه فاصله 15 روز آگهــی می گردد 

و در صورتــی کــه افراد نســبت به صدور ســند مالکيــت متقاضــی اعتراضی 
داشــته باشــند از تاريخ انتشــار اولين نوبت آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را بــه اداره ثبــت اســناد و امالک نياســر ارائــه و پــس از اخذ رســيد ظرف 
 مدت يک مــاه از تاريخ تســليم اعتراض دادخواســت خود را بــه مراجع قضايی

 تسليم نمايند. 
بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکيت صادر خواهد شد . همچنين صدور سند مالکيت مانع مراجعه معترضين 

به محاکم قانونی نخواهد بود . 
1- برابــر رای شــماره 140060302248000015 مــورخ 1400/11/21 
هيات اول موضــوع قانون تعييــن تکليف وضعيــت ثبتی اراضی و ســاختمان 
های فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نياسر تصرفات 
مالکانــه بالمعــارض متقاضی آقــای احمدرضا چنــاری فرزند آقا جواد شــش 
دانگ قطعه زميــن مزروعی محصــور به خاکريــز بمســاحت 10835/72 متر 
مربــع در قســمتی از پــالک 128 فرعــی از 214 اصلــی واقع در روســتای 

 چنار بخش 5 جــز حوزه ثبتــی نياســر ، مالکيت برابــر با حکم قطعــی دادگاه
 می باشد . 

تاريخ انتشار نوبت اول : 1400/12/01         
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1400/12/16          

م الف: 1279579 محمدرضا لطفی مفرد  رئيس اداره ثبت اسناد و امالک نياسر

سرپرســت معاونت سیاســی، امنیتی و اجتماعی اســتاندار چهارمحال و 
بختیاری با اشاره به اینکه مدارس استان با ۴۰ درصد ظرفیت می توانند فعالیت 

خود را ادامه دهند، گفت: حضور دانش آموزان در مدارس اختیاری است.
محسن حسین میرزایی در جلسه ستاد اســتانی مدیریت بیماری کرونا در 
چهارمحال و بختیاری بــا تاکید بر اینکه عادی انــگاری در برابر بیماری کرونا 
خطرآفرین است، اظهار کرد: اگر روند عادی انگاری افزایش پیدا کند، تمامی 
تالش ها برای مهار این بیماری خنثی می شود، در این بیماری تمامی گروه های 

سنی در معرض خطر هستند.
سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار چهارمحال و بختیاری 
با اشاره به اینکه اغناسازی افکار عمومی برای رعایت پروتکل های بهداشتی 
باید در دستور کار قرار بگیرد، گفت: عموما اخبار صداو سیما توسط گروه خاصی 
رصد می شود، بنابراین باید از ظرفیت رســانه های مکتوب و مجازی نیز برای 

اطالع رسانی و اگاهی بخشی استفاده کرد. 
وی ادامه داد: تزریق واکسن کرونا به تنهایی از ابتال به بیماری کرونا جلوگیری 
نمی کند، بنابراین در کنار تزریق واکسن باید رعایت دستورالعمل های بهداشتی 
نیز مدنظر قرار بگیرد، همچنین نظارت های کرونایی باید در تمامی ســطوح 
تشدید شــود، بازیدها نیز  مستمر باشد. حســین میرزایی بیان کرد: باتوجه 
به نزدیک شدن به ایام پایانی سال نظارت بر اصناف، بازار، نانوایی ها تشدید 
شود، همچین اصناف در ســامانه »ایران ما« ثبت نام و کد رهگیری دریافت 
کنند، برخی از افراد بعد از گذشت دو سال از بیماری کرونا، این بیماری را جدی 

نگرفته اند، آمار تزریق دوز سوم واکسن در بین اصناف پایین است. 
سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار چهارمحال و بختیاری 
با بیان اینکه آمار پایین تزریق دوز سوم واکســن در بین کارکنان دولت قابل 
قبول نیست، گفت: مدیران ادارات باید نسبت به تکمیل واکسیناسیون کارکنان 
زیرمجموعه خود اقدامات الزم را انجام دهند، همچنین بحث قرنطینه در بین 
کارمندان مبتال جدی گرفته شود، اگر فردی به کرونا مبتالست، نباید در محل 

کار حاضر شود. وی خاطرنشان کرد: دانش آموزان و دانشجویان برای شرکت 
در اردوهای راهیان نور باید حداقل دو دوز واکسن تزریق کرده باشند و همچنین 
تست کرونای آن ها نیز منفی باشــد، آمار تزریق واکسن در رده سنی ۱۲ تا ۱۸ 

سال مطلوب نیست. 
حسین میرزایی با اشــاره به اینکه مدارس چهارمحال و بختیاری با ۴۰ درصد 
ظرفیت می توانند فعالیت خود را ادامه دهند، تاکید کرد: حضور دانش آموزان 
در مدارس اختیاری اســت و آموزش و پرورش باید سالمت دانش آموزان و 
رعایت دستورالعمل های بهداشتی را در اولویت قرار دهد. سرپرست معاونت 
سیاســی، امنیتی و اجتماعی اســتاندار چهارمحال و بختیاری در خصوص 
مطالبات دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد از بیمه ها، تصریح کرد: بیمه ها نسبت 

به پرداخت بدهی های خود اهتمام داشته باشند.
وی در پایان یادآور شد: شرکت آب و فاضالب نســبت به گندزدایی و کلرزنی 
تانکرهای آبرســانی حساسیت باالیی داشته باشــد، در بحث سالمت مردم 
با هیچ مدیری تعارف نداریم، باید رعایت دســتورالعمل های بهداشــتی در 

تجمعات، همایش ها و جلسات با جدیت دنبال شود.

سرپرست معاونت عمرانی اســتاندار چهارمحال و بختیاری گفت: از مدیران 
ستادی و مرتبط با ستاد ســفرهای نوروزی اســتان درخواست می شود در 
ایام پایانی ســال و نوروز مرخصی های خود را لغو کننــد، زیرا حضور مدیران 
برای مدیریت هرچه بهتر امور ضروری است، مدیران می توانند پس از پایان 

تعطیالت از مرخصی خود استفاده کنند.
علی حیدری افزود: از مدیران ســتادی و مرتبط با ســتاد سفرهای نوروزی 
درخواست می شود در ایام پایانی سال و نوروز مرخصی های خود را لغو کنند، 
زیرا حضور مدیران برای مدیریــت هرچه بهتر امور ضروری اســت، مدیران 

می توانند پس از پایان تعطیالت از مرخصی خود استفاده کنند.
وی با اشــاره به اینکه پیش بینی می شــود نوروز امســال با افزایش سفر به 
چهارمحال و بختیاری، بعد از ممنوعیت دوساله به علت بیماری کرونا مواجه 
شویم، عنوان کرد: به نظر می رســد راهنمایی و معرفی جاذبه های گردشگری 
استان در ایام تعطیالت نوروز از اهمیت باالیی برخوردار باشد، به همین منظور 
اپلیکیشن معرفی جاذبه های گردشگری استان باید راه اندازی شود و در طول 

سال نیز مورد استفاده قرار بگیرد.
حیدری با تاکید بر اینکه فرمانداران شهرستان ها باید در فرصت باقی مانده تا 
نوروز کاستی ها در حوزه ارائه خدمات به مسافران و گردشگران نوروزی را در حد 
توان رفع کنند، گفت: همچنین نیروی انتظامی از تمامی توان و ظرفیت خود 

برای برقراری نظم و امنیت در تمامی نقاط استان استفاده کند.
سرپرست معاونت عمرانی اســتاندار چهارمحال و بختیاری در ادامه با بیان 
اینکه سازمان هواشناسی باید وضعیت جوی استان را در ایام نوروز مرتبا به طور 
دقیق و با حساسیت گزارش دهد، خاطرنشان کرد: اگر قرار است سامانه بارشی 
پرفشاری، استان را تحت تاثیر قرار دهد باید این پیش بینی از یک هفته قبل 
اعالم شود تا ستاد مدیریت بحران نیز آمادگی داشته باشد، همچنین وضعیت 

جوی  به اطالع عموم نیز برسد.
حیدری با تاکید بر اینکه تامین مایحتاج عمومی مردم مانند گوشــت، مرغ، 

میوه، نان و ... باید از هم اکنون مورد توجه متولیــان قرار بگیرد، تصریح کرد: 
همچنین ذخیره دارو باتوجه به قرار داشــتن در پیک کرونا مورد توجه باشد، 
اصناف نیز الزم است شیف بندی شوند تا مردم برای تامین مایحتاج با مشکل 

مواجه نشوند.
سرپرست معاونت عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: کیفیت 
نان در استان مطلوب نیســت، برخی معتقدند که کیفیت پایین آرد علت این 
مسئله است، در حالی که بسیاری از مردم در خانه با همین آرد نان با کیفیت 

تولید می کنند.
وی یادآور شد: برای معرفی سوغات و صنایع دســتی تولیدی در چهارمحال 
و بختیاری غرفه هایی در نقاط مختلف اســتان راه اندازی شود تا با حمایت از 

فعاالن این حوزه، بتوانیم شاهد رونق کسب و کار نیز باشیم.
حیدری در پایان عنوان کرد: جاده جایگزین پل زمانخان به ســمت شــوراب 
صغیر به طول ۶۰۰ متر در حال حاضر خاکی اســت، برای کاهش بار ترافیک 
در این محور، فورا محور توســط اداره کل راهداری و حمــل نقل جاده ای باید 

آسفالت شود.

مدیران ستادی چهارمحال و بختیاری در ایام نوروز به مرخصی نروندحضور دانش آموزان در مدارس اختیاری و با 40 درصد ظرفیت است

آگهی مفقودی
ســند کمپانی خودروی پژو پــارس مــدل 1389 به رنگ ســفيد روغنی به 
شــماره پالک ايران 13-527س73 و شــماره موتــور 12488313144 و 
شماره شاســی 773283AK4CA01NAAN و شناســه ملی خودرو 
119773283V891IRFC به نام خانم زهــرا فصيحی مفقود گرديده و از 

درج اعتبار ساقط می باشد.
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سفر نوروزی به شرط دوز سوم واکسن کرونا
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: طبق مصوبات ستاد ملی کرونا مالکان خودرو هایی 
که ۳ دوز واکسن خود را دریافت کرده اند امکان تردد بین جاده ای دارند.پژمان عقدک اظهار کرد: 
افرادی که دوز سوم را تزریق نکرده باشند از طریق دوربین های راهنمایی رانندگی پالک خودروی 
آن ها چک می شود و روزانه جریمه خواهند شد.سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان افزود: در 
حال حاضر حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تا ۲ میلیون مالک خودرو هنوز واکسینه نشده اند و امکان 
تردد بین جاده ای برای این افراد وجود نخواهد داشــت.عقدک معتقد است: دریافت بلیت های 
اتوبوس، قطار و هواپیما به همین روال است و امکان سفر برای افرادی که واکسینه نشده باشند 
وجود ندارد. کسانی که قصد سفر دارند موظف هستند در سامانه »ایران من« ثبت نام کنند تا امکان 
اقامت در هتل ها را داشته باشند.وی گفت: هتل ها نیز موظف هستند کد هوشمند سالمت را داشته 

باشند و آن را در معرض دید افراد نصب کنند.
 

آغاز پویش »اهدای خون عیدانه« از 1۵ اسفند تا نیمه شعبان
رییس روابط عمومی اداره کل انتقال خون استان اصفهان گفت: پویش اهدای خون عیدانه از سوم 
شعبان مصادف با پانزدهم اسفند تا نیمه شعبان در مراکز اهدای خون سراسر استان برگزار می شود 
و از همشهریان می خواهیم در این پویش مشارکت حداکثری داشته باشند.ذخیره خون استان 
اصفهان هم اکنون کمتر از سه روز است و در مقایســه با هفت روز حد مطلوب ذخیره خون، میزان 
ذخیره خون استان در وضعیت مطلوبی به سر نمی برد.به گفته لطفعلی جعفری، هم اکنون کمبود در 
همه گروه های خونی مشاهده می شود، اما مشخصا گروه خونی O منفی با کمبود بیشتری مواجه 
است.در ماه آخر سال به سر می بریم و مردم درگیر امور عیدانه نظیر خرید و مسافرت هستند، اما 
مراکز درمانی و مصرف کنندگان مستمر همیشه به خون و فرآورده های خونی نیاز دارند؛ بنابراین 
امیدواریم شهروندان نیازمندان خون و فرآورده های خونی را از یاد نبرند.جعفری گفت: از ابتدای 
فروردین تا پایان بهمن امسال بیش از ۱۵۰ هزار نفر جهت اهدای خون به مراکز انتقال خون استان 
مراجعه کرده و از این تعداد، ۱۲۱ هزار و ۵۰۰ نفر موفق به اهدای خون شدند. آمار اهدای خون امسال 

در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود پنج درصد افزایش یافته است.
رییس روابط عمومی اداره کل انتقال خون اســتان اصفهان گفت: تقریبا ۵۹ درصد اهداکنندگان 
خون، اهداکنندگان مستمر هستند. همچنین ۹۷ درصد خون های اهدایی توسط آقایان و سه درصد 
توسط خانم ها اهدا شده است و از بانوان می خواهیم در این امر مشارکت بیشتری داشته باشند.

 

اهدای هشت سری جهیزیه به نوعروسان تحت حمایت 
کمیته امداد نایین

رییس کمیته امداد امام خمینی)ره( شهرستان نایین گفت: در سالروز تاسیس کمیته امداد و هفته 
احسان و نیکوکاری هشت سری جهیزیه به مددجویان تحت حمایت این سازمان اهدا شد. محمد 
جواد شفیعی اظهار کرد: امسال ۱۷ سری جهیزیه شامل کاالهای اساسی )یخچال فریزر،ماشین 
لباسشویی، تلویزیون ال ســی دی، جاروبرقی و اجاق گاز( به ارزش هر سری بالغ بر ۵۰۰ میلیون 
ریال به نوعروسان خانواده های نیازمند تحت پوشــش کمیته امداد شهرستان نایین اهدا شده 
است.وی با تقدیر از  مشارکت خیران،موسسات خیریه و دستگاه های همکار در تامین این اقالم 
گفت: برای تامین جهیزیه برای  سایر نیازمندان و افراد در نوبت تحویل ، نیازمند مشارکت و همراهی 
همه خیران اســتان اصفهان و مردم نیک اندیش شهرستان نایین  هستیم.به گفته رییس کمیته 
شهرستان نایین، در سالروز تاسیس کمیته امداد امام خمینی)ره( و هفته احسان و نیکوکاری و 
به منظور ترویج سنت حسنه ازدواج آسان هشت سری جهیزیه به مددجویان تحت حمایت این 

سازمان اهدا شد.

نظام ارجاع سالمت در برخی مناطق اصفهان اجرایی نشد؛

چالش های پیش روی پرونده الکترونیک سالمت

در سال های اخیر هزینه های خدمات درمانی، محدود بودن خدمات 
درمانی و ویزیت پزشکان متخصص و فوق تخصص سبب گالیه های 
بیمه شدگان شده و بسیاری از کارشناسان در این شرایط اصالح نظام 

درمان و سالمت را ضروری می دانند.
نظام ارجاع ســالمت یکی از طرح  ها با هدف ارتقا نظام سالمت است 
که هنوز آن طور که باید در مناطق شهری و کالن شهر اصفهان اجرایی 

نشده است.
 سال های پیش از انقالب، بســیاری از خدمات پزشــکی و درمانی 
در کشور وابســته به پزشــکان خارجی بود؛ اما از آنجایی که سالمتی 
حق اساســی برای انســان ها و ســرمایه ای ارزشــمند بــرای تمام 
کشورهاســت، برای تامین و ارتقــای این اساســی ترین حق مردم 
تالش شــده و در این راســتا طرح های مختلفی برنامه ریزی شــده 
اســت.نظام ارجاع ســالمت یکی از طرح هایی اســت کــه بیش از 
دو دهــه اجــرای آن به طــور کامــل عملیاتــی نشــده ، طرحی که 
 می تواند از هزینه های ســنگین درمان و خدمــات آن از جیب مردم 

جلوگیری کند.
نظام ارجاع ســالمت یا همان دریافت ســطح بندی شــده خدمات 

بهداشــتی و درمانی ماننــد یک جاده یک طرفه اســت کــه وزارت 
بهداشــتی ها مدت هاســت وارد آن شــده اند، امــا هنوز بــه مقصد 
نرســیده اند.این طرح از ســال ۷۷ قرار بود در سه اســتان گلستان، 
بوشهر و چهار محال و بختیاری نظام ارجاع مبتنی بر پزشک خانواده 
به صورت آزمایشی اجرا و سپس در همه اســتان ها از جمله اصفهان 
اجرایی شود. با تصویب قانون پنجم توســعه در سال ۹۰ قرار بود این 
طرح به صورت مصمم  اجرایی شود، اما این طرح اجرایی نشد.طرح 
نظام ارجاع در دولت دهم کم رنگ شــد تا وزیر دولت یازدهم با قول 
اجرایی شدن طرح پزشک خانواده، از مجلس رای اعتماد گرفت. اما 
در دولت یازدهم و دوازدهم طرح نظام ارجــاع رنگ عوض می کند و 
جای خود را به طرح تحول سالمت می دهد. گرچه این طرح هم رنگ و 
بویی از نظام ارجاع داشت، اما هزینه های سنگین آن بر دوش سیستم 
سالمت کشور  مخالفان زیادی به همراه داشت   و در نهایت این طرح 

نیز بالتکلیف ماند.
اما مهرماه ۱4۰۰ بود که پس از ۲۳ سال خبر تازه ای رسانه ای شد، طرح 
نظام ارجاع که در دو مرحله در ۱4 اســتان اجرا شده بود و در سراسر 
کشــور به اجرا درآمد. به گفته مسعود مشــایخی ، مدیرکل خدمات 

عمومی  سالمت سازمان بیمه ای سالمت کشور، قرار است این طرح 
بعد از اجرا در مناطق روستایی و عشایری و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر، 
در شهرهای بزرگ هم تمام خدمات گیرندگان بیمه سالمت را پوشش 
دهد تا شاید از تلف شدن بســیاری از هزینه های خدماتی و درمانی 

جلوگیری شود.
قائم مقام سازمان نظام پزشــکی اصفهان  در خصوص دالیل اجرایی 
نشــدن این طرح با بیــان اینکه روزانــه گالیه های متعــددی اعم از 
مطب های شــلوغ، کیفیت درمان، عدم حفظ کرامت بیماران، حقوق 
پزشــک و بیمار و تعرفه ها مطرح می شود، اظهار داشــت: متاسفانه 
باوجود اینکه از برنامه ســوم توســعه و قانون بودجه و سیاست های 
مقام معظم رهبری در خصوص نظام سالمت به سطح بندی خدمات 
درمانی و بهداشتی، نظام ارجاع و پزشک خانواده تاکید شده، ما شاهد 

مسکوت ماندن و سختی در اجرای آن هستیم.
محسن مصلحی با اشــاره به اینکه در قوانین باالدستی چهار تکلیف 
عمده تعیین شده اســت، بیان کرد: نخســتین تکلیف نظام ارجاع و 
پزشک خانواده است. دومین تکلیف پرونده الکترونیک، سومین آن 
تدوین و ابالغ راهنماها که ریل و مسیر را مشخص می کند و چهارمین 
تکلیف تعیین قیمت تمام شــده و واقعی توسط شــورای عالی بیمه 
سالمت و ابالغ آن هاست. اگر این قوانین و فواید کوتاه مدت، میان و 
دراز مدت اجرای آن را در نظر بگیریم، متوجه می شــویم تنها راه برون 

رفت از مشکالت موجود، اجرای قانون است.
 وی با بیان اینکه بیشــترین دلیل اجرایی نشــدن طرح نظام ارجاع 
ســالمت، عدم وجود اراده قــوی در متولیان امر یعنی ســتاد وزرات 
بهداشت اســت، بیان کرد: بدنه وزارت بهداشت، بدنه جامعه پزشکی، 
مردم و سازمان های بیمه گر به طور کامل موافق با این قانون هستند 
اما این امر، امر حاکمیتی است که باید سلسله مراتب آن تحقق یابد. 
همچنین قانون گذار و کمیسیون بهداشــت و درمان مجلس شورای 
اسالمی و دســتگاه های نظارتی  باید پیگیر عدم اجرای مصوبات این 

قانون باالدستی باشند.
قائم مقام سازمان نظام پزشکی اصفهان با اشاره به اینکه این طرح در 
مناطق روستایی، عشایری در قالب مراکز بهداشت در حال اجرا است، 
بیان کرد: در هیچ کدام از مناطق شهری برنامه سطح بندی نظام ارجاع 
سالمت به درستی اجرا نشده و در قسمتی از  شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر 

این طرح اجرا شده است.
مصلحی در خصوص دالیل اجرایی نشــدن طرح نظم ارجاع و دالیل 
مطرح شده از سوی مســئوالن تصریح کرد: نبود نیروهای تخصصی،  
عدم وجود زیرساخت، عدم وجود منابع مالی و همکاری ذی نفعان از 
سوی مسئوالن ذکر می شود.وی با اشاره به اینکه پس از گذشت حدود 
۲۰ سال از این طرح می توانستیم حداقل سه دوره به مدت هفت سال 
پزشــک عمومی تربیت کنیم، خاطرنشــان کرد: اگر صحبت از کمبود 
منابع مالی می کنند چه طور برای طرح تحول سالمت، بالغ بر ۱۵۰ هزار 

میلیارد تومان در دو سال هزینه شد؟

خبرخوان جامعه

زیبایی های مزرعه 
گل بنفشه در اصفهان

با نزدیک شدن به فصل بهار، پرورش 
گل بنفشه در اصفهان رونق پیدا می 
کند.گل بنفشه یکی از محبوب ترین 
گل های بهاری است. بنفشه گیاهی 
چند ساله است و از همان سال اول 
رشد توانایی گل دهی دارد. این گل در 
تنوع رنگی باال موجود است و گزینه 
ای عالی برای تزییــن فضاهای آزاد 
مثل پارک ها و … محسوب می شود.

کشف 12 دستگاه ماینر در منزل خالی از سکنه در اصفهان
جانشین فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان از کشف تعداد ۱۲ دستگاه ماینر تولید ارز دیجیتال 
به ارزش تقریبی بالغ بر ۶ میلیارد ریال خبر داد.ســرهنگ ثابت راســخ گفت: ماموران کالنتری 
۱۷ پلیس اصفهان با دریافت خبری مبنی بر اســتفاده غیرمجاز از دســتگاه ماینر استخراج ارز 
دیجیتال بیت کوین در یک منزل مسکونی خالی از ســکنه موضوع را بررسی و محل اعالم شده 

را شناسایی کردند.
ماموران پس از هماهنگی های الزم قضایی در عملیاتی مجزا از منزل مســکونی خالی از ســکنه 
جمعا تعداد ۱۲ دســتگاه ماینر قاچاق و 4۸ عدد پاور مربوطه را کشف کردند.وی با اشاره به اینکه 
کارشناسان، ارزش تقریبی دستگاه های کشف شده را بالغ بر ۶ میلیارد ریال اعالم کردند، گفت: در 

این رابطه یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی تحویل داده شدند.
جانشین فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان افزود: شناسایی و دستگیری مجرمان همواره در 
دستور کار پلیس قرار دارد و از مردم تقاضا می شــود برای کمک به اقتصاد، آرامش و به خصوص 
امنیت جامعه، در صورت اطالع از این گونه موارد بالفاصله موضوع را از طریق تماس با شماره ۱۱۰ 

به پلیس اطالع دهند.
 

کشف بیش از 27 هزار نخ سیگار قاچاق در کاشان
فرمانده انتظامی شهرستان کاشان از کشف بیش از ۲۷ هزار نخ سیگار قاچاق از یک واحد صنفی 

و پلمب آن خبر داد.
سرهنگ ستاد حسین بساطی گفت: روزشنبه خبری در خصوص انبار کردن )دپو( مقدار زیادی 
سیگار قاچاق در یک واحد صنفی در شهر کاشــان دریافت و در بررسی های اولیه، توزیع و عرضه 
متنوعی از سیگارهای قاچاق از سوی مالک واحد صنفی مشخص شد.وی افزود: تیمی از ماموران 
پلیس امنیت عمومی پس از هماهنگی قضایی به آدرس اعالم شده اعزام و موفق شدند ۲۷هزار 
و ۵۰۰ نخ سیگار و ۸۳۷ بســته توتون قاچاق انبار شــده داخل واحد صنفی به ارزش ۲۸ میلیون 
تومان را کشف کنند.به گفته بساطی، متصدی واحد صنفی دســتگیر و برای سیر مراحل قضایی 
به دادسرا معرفی شد.فرمانده انتظامی شهرستان کاشان گفت: واحد صنفی نامبرده برابر دستور 

قضایی تا اطالع ثانوی پلمب شد.
 

زمین خواری 9 میلیاردی در گلپایگان
جانشین فرمانده انتظامی استان از کشــف زمین خواری به ارزش ۹میلیارد و ۳۶۶ میلیون ریال 

در بخش »کوچری« شهرستان »گلپایگان« خبر داد.
ســرهنگ »محمدرضا هاشــمی فر« بیان داشــت: در پی دریافت اخباری مبنی بر تصرف غیر 
قانونی بخشــی از زمین های زراعــی در منطقه تفریحی گردشــگری کوچری توســط فردی ، 
بررســی موضوع در دســتور کار ماموران پلیــس امنیت اقتصادی شهرســتان گلپایــگان قرار 
گرفت.وی افــزود: پس از بررســی های الزم توســط کارشناســان محیط زیســت و ماموران 
پلیس اقتصادی شهرســتان گلپایگان مشخص شــد ۶۵ هزار متر از زمین های زراعی به صورت 
غیر قانونی تصرف شــده اند.جانشــین فرمانــده انتظامی اســتان اصفهان ادامــه داد: ارزش 
 زمین های تصرف شــده توســط کارشناســان مربوطه ۹ میلیــارد و ۳۶۶ میلیــون ریال اعالم

 شده است.
این مقام انتظامی با اشاره به دستگیری یک نفر در این رابطه خاطر نشان کرد: متهم این پرونده 
پس ازتشکیل پرونده برای اقدامات قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شد.سرهنگ هاشمی 
فر در پایان با اشــاره به عزم جدی پلیس در برخورد با زمین خــواری و هرگونه جرم اقتصادی از 
شهروندان خواست هرگونه اخبار و اطالعات در این خصوص را از طریق تماس با مرکز فوریت های 

پلیسی ۱۱۰ اطالع دهند تا اقدامات قانونی در اسرع وقت انجام شود.

وز عکس ر

دیدگاهناجا

عضو شورای شهر مطرح کرد:

لزوم مشارکت فعاالن 
مردمی برای رفع مشکالت 

کارتن خوابی
رییس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شورای اسالمی شــهر اصفهان در نطق خود در 
سی وسومین جلسه علنی شورای اسالمی شهر 
اصفهان، ضمن تبریک و تهنیت ایام شــعبانیه 
و تشکر از رؤســای قوا، اظهار کرد: امروز شاهد 
حضور میدانی رییس قوه قضاییه در شــهرها و 
حضور گرم بین مردم هســتیم که برای احقاق 
حقوق عامه این شهرها در تالش هستند.حجت 
االسالم منوچهر مهروی پور با اشاره به جلسات 
کمیســیون فرهنگی شورای اســالمی شهر به 
مناسبت اعیاد شعبانیه در طول هفته گذشته، 
افزود: اقداماتــی در طول این جلســه مطرح 
شد که از مدیریت شــهری می خواهیم پیگیر 
مصوبات این جلسات در خصوص فضاسازی 
شهری در ایام شعبانیه باشند.رییس کمیسیون 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی شورای اسالمی 
شهر اصفهان با اشاره به حضور گردشگران در شهر 
طی ایام نوروز، گفت: در طول سال های گذشته 
اقدامات خوبی در روز درختکاری انجام شــده 
است و از مردم خواستار هستیم که امسال نیز 
با گلکاری های حتی کوچک به فضای سبز شهر 
کمک کنند.وی با اشاره به معضل کارتن خواب ها 
و کــودکان کار، اظهــار کرد: رفع ایــن معضل و 
آسیب های اجتماعی ناشی از آن نیازمند ورود 
و نقش آفرینی دستگاه های مختلف است که 
امیدواریم با حضور فعاالن مردمی، حلقه مفقوده 
معضالت، با هدایت و پشتیبانی، به سامان دهی 
این اوضاع کمک شود.حجت االسالم مهروی پور 
افزود: اتفاقات جهادی در عرضه های مختلف 
نیاز امروز شهر اســت، در واقع اصفهان نیازمند 
اتفاقات عمرانــی و جهاد عمرانــی، فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی در سطح شهر است.وی، با 
اشاره به حرکت کاروان های راهیان نور به سمت 
جنوب و غرب کشــور، تصریح کرد: شهرداری 
اصفهان باید تمام تالش خود را برای همراهی و 
همیاری این کاروان ها داشته باشد تا با رعایت 
پروتکل های بهداشتی به سمت جنوب و غرب 

کشور حرکت کنند.

کشف یک میلیارد ریال لوازم آرایشی در کاشان
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: یک میلیارد ریال اقالم آرایشی در کاشان کشف شــد که برخورد های خوبی در این زمینه صورت گرفت به 
نحوی که سال گذشته برای متخلفان در این زمینه هشت پرونده تشکیل شد و امسال به دلیل نتیجه مثبت این طرح تنها یک پرونده به ثبت رسید.محسن تقی زاده 
با بیان اینکه یک هزار و 4۳۶ پرونده در حوزه آرایشی و بهداشتی در سال گذشته صادر شده است، گفت: طی ۹ ماهه امسال یک هزار و ۱۹۸ پرونده صادر شده است 
و از سوی دیگر 4۵۰ بازدید از ۸۲ مرکز تولید مواد غذایی و آرایشی و بهداشتی صورت گرفته است.۶۱ کارگاه مواد غذایی و آرایشی و بهداشتی در منطقه کاشان وجود 
داردکه در حوزه آرایشی بهداشتی اقدامات خوبی صورت گرفته به نحوی که سال گذشته ۶۱ میلیون تومان و امسال ۳۸ میلیون تومان میزان کشفیات بوده است.

تقی زاده گفت: با نظارت صورت گرفته سه پرونده تخلف برای واحد های متخلف تشکیل شده، اما خوشبختانه تخلف به حداقل کاهش پیدا کرده است.4۵ مرکز 
عرضه تجهیزات پزشکی در کاشان و آران وبیدگل فعال هستند و ۱۳ کارخانه تولید تجهیزات پزشکی در کاشان وجود دارد و با صدور مجوز و راه اندازی دیگر واحد های 

تولیدی، تجهیزات پزشکی کاشان به عنوان یکی از قطب های تولید تجهیزات پزشکی در کشور می تواند مطرح شود.

 فرمانده سپاه صاحب الزمان)عج( از برنامه ۱۰ ساله 
کاشت یک هزار نهال به یاد هر یک از ۲۳ هزار شهید 
در اســتان اصفهان خبر داد و گفت: در مجموع ۲۳ 

میلیون نهال غرس می شود.
سردار مجتبی فدا در حاشیه مراسم درختکاری در 
محل مجموعه ســپاه صاحب الزمان )عج( ضمن 
تبریک اعیاد شعبانیه اظهار داشت: در  روز پاسدار، 
بخش اعظمی از مســئوالن دســتگاه های اجرایی 
به منظور قدردانی از عملکرد ســپاه و پاســداران در 
مجموعه ســپاه صاحب الزمان )عــج( حضور پیدا 

کردند تا از مقام و منزلت شهدای پاسدار و پاسداران 
و خدمات آن ها تشکر کنند.

وی افزود: به دلیل تصادف روز پاسدار  با روز نخست 
هفته منابع طبیعی و درختــکاری، این امر به عنوان 
صدقه جاری انجــام می شــود، ما دنبــال ایرانی 
سرســخت و ایران قوی هســتیم و این کار خیر با 
گرامیداشت روز پاسدار مقارن شد و ما با درختکاری 
و مراسم روز درختکاری این هفته را گرامی می داریم.

فرمانده ســپاه صاحــب الزمان )عــج( ادامه داد: 
امیدواریم که در سایه وحدت، همدلی، انسجام مردم 
و همکاری دســتگاه های مختلف بتوانیم در بحث 
سرسبزســازی و درختکاری تالش کنیم و آرامش، 
امنیت و آسایش توأم با فضای سبز مورد نیاز مردم 

را در شرایط زمانی مناسب فراهم کنیم.

وی خاطر نشــان کرد: این درختان به یاد بیست و 
سه هزار شهید استان کاشته شده و یک برنامه دراز 
مدتی اســت که منابع طبیعی با همکاری دستگاه 
های مختلف به ازای هر شهید در طول ۱۰ سال، هزار 

درخت بکارد.
فدا تصریح کرد: بــا اجرای این برنامــه چیزی در 
حدود ۲۳ میلیون درخت کاشــته می شــود و این 
ظرفیت و ســرمایه جدیدی است برای این مملکت 
که آرزو می کنیم بتوانیم در حفظ و نگهداری فضای 
ســبز کشــور همراه با عزت و اقتدار، ســربلندی و 
آمادگی های دفاعی کشور گام های موثری برداریم.

از ۱۵ تا ۲۲ اســفند ماه هفته منابع طبیعی در ایران 
نام گرفته و نخســتین روز هفته منابع طبیعی، روز 

درختکاری نام گذاری شده است.

فرمانده سپاه صاحب الزمان)عج(:

23 میلیون نهال به یاد 23هزار شهید اصفهان کاشته می شود
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گربه ای که دست بردار آقای فوتبالیست نیست!
در جریان بازی لیورپول و وســتهام در لیگ جزیزه هواداران قرمزپوش دســت از سر کورت زوما 
بازیکن حریف برنداشتند.هواداران لیورپول با آوردن عکس یک گربه و نوشتن عبارت »به من لگد 
بزن« روی آن تالش کردند کورت زوما را تحت تاثیر فرار بدهند.زوما، بازیکن وستهام به خاطر انتشار 
ویدئوی لگد زدنش به یک گربه هفته ها با انتقاد رو به رو شد و حتی چند بازی قبل یکی از بازیکنان 

رقیب در کنار او صدای گربه در می آورد!

مائوریسیو ساری:

طبیعی بود »رونالدو« درخواست من را قبول نکند
در دوران یک ساله حضور مائوریسیو ســاری روی نیمکت یوونتوس اخباری در مورد اختالف بین 
او و کریستیانو رونالدو منتشر می شد و حتی ســتاره پرتغالی یک دو بار در مقابل انظار عمومی به 
سرمربی ایتالیایی یوونتوس واکنش نشان داد. حاال مائوریسیو ساری که هدایت التزیو را به عهده 
دارد، فاش کرد رونالدو تمایلی به بازی در پست مهاجم مرکزی نداشته و بیشتر خواهان حضور در 

پست وینگر است.
مائوریسیو ساری گفت: »کریستیانو رونالدو در فصلی که زیر نظر من در یوونتوس بازی کرد، بیش 
از هر فصل دیگری در سری آ موفق به گلزنی شد رونالدو آماده بود تا در چند مسابقه و زمانی که ما 
شرایط اضطراری داشتیم به عنوان مهاجم مرکزی بازی کند، اما ایده حضور در این پست به صورت 
منظم و همیشگی را چندان دوست نداشت.در آن شرایط شما در نهایت باورهای یک بازیکن را به 
چالش می کشید. رونالدو در شرایطی که همیشه در مناطی کناری و در پست وینگر در میدان حاضر 
می شد در هر فصل می توانســت بین 35 تا 40 گل برای تیم به ثمر برساند. بنابراین از نظر رونالدو 
چنین درخواست و تغییر پستی تقریبا بی معنی و پوچ بود. البته با توجه به سبک بازی کریستیانو 

رونالدو، این برخورد برای من قابل درک است.«

کریستوف گالتیه:
دو مدل PSG داریم؛ با امباپه- بدون امباپه!

کریستوف گالتیه، سرمربی نیس مدعی شد پاری ســن ژرمن بدون کیلیان امباپه تیمی متفاوت 
اســت.پاری ســن ژرمن در آخرین دیدار خود پیش از بازی بزرگ برابر رئال مادرید و در شرایطی 
که کیلیان امباپه را به علت محرومیت در اختیار نداشــت، در مقابل نیس با یک گل مغلوب شــد. 
کریستوف گالتیه در پایان این دیدار پیروزی برابر این تیم بزرگ را متعلق به همه بازیکنان دانست 

و البته در مورد غیبت کیلیان امباپه در ترکیب تیم رقیب نیز صحبت کرد.
کریستوف گالتیه گفت: »در شروع بازی دو یا ســه موقعیت مطلوب ایجاد کردیم و سپس تعادل 
بر جریان مسابقه حاکم شد. پاریسن ژرمن تیمی اســت که باعث می شود شما زیادتر از همیشه 
دوندگی داشته و انرژی فراوانی صرف کنید. اما این بازی شباهتی به دو بازی قبلی مقابل پاریس 
نداشت و من فکر می کنم ما هنگام مالکیت توپ، شجاعت بیشتری داشتیم. در نیمه دوم خیلی 
عقب بازی کردیم و در دیداری که کیلیان امباپه غایب بود، من انتظار نمایش هجومی تری از سوی 
تیم خود داشــتم. این یک پیروزی بزرگ برای گروه و تمامی افرادی است که در رقم خوردن این 
نتیجه نقش آفرینی کردند. برای شکســت دادن تیمی مانند پاری ســن ژرمن همه بازیکنان باید 
استانداد یکســانی را از خود ارائه دهند. ما هنوز باید با تیم هایی چون مون پلیه، مارسی و رن بازی 
کنیم و بعد از این پیروزی خواهیم دید که شرایط تیم چگونه پیش خواهد رفت. اما در دو دیدار رفت 
و برگشــت چهار امتیاز مقابل پاریس گرفتیم که جبران امتیازهای از دست رفته عجیب و ساده در 
دیدارهای مختلف در طول فصل است. در تیم مقابل بازیکنانی چون نیمار، آنخل دی ماریا، لیونل 
مســی و... وجود دارند، یک پاری ســن ژرمن با امباپه و بدون کیلیان دو تیم مختلف محســوب 

می شود.«

فرصتی که در اختیار شاگردان مهدوی کیا قرار گرفت؛

استارت تیم ملی امید از کمپ تیم های ملی

برگزاری دیدار تیم ملی فوتبال کشورمان   سمیه مصور
در برابر تیم لبنان در استادیوم مشهد این 
فرصت را در اختیار تیم ملی امید قرار می دهد تا از کمپ تیم های ملی 
برای آماده سازی خود استفاده کرده و شاگردان مهدی مهدوی کیا دور 
جدید تمرینات خود را برای حضور در بازی های قهرمانی زیر 23 سال 
آســیا آغاز کنند. بازیکنــان تیم ملی امیــد خود را آمــاده حضور در 
مســابقات نهایی می کنند که از ۱۱ تا 2۹ خرداد ۱40۱ )یک تا ۱۹ ژوئن 

2022( در خاک ازبکستان برگزار می شود.
تیم ملی فوتبال امید با کسب ســه پیروزی متوالی مقابل نپال، لبنان 
و تاجیکستان با به دســت آوردن ۹ امتیاز در مرحله مقدماتی فوتبال 
زیر 23 سال آسیا صدرنشین شد و مجوز حضور در مرحله نهایی جام 

ملت های آسیا را کسب کرد. 
تیم ملــی ایران در این مســابقات بــا تلفیقی از بازیکنــان ۱۸ تا 22 
ســال به میدان رفت کــه این اتفاق در راســتای برنامــه ریزی های 
کادرفنی بود. همانطور که بارها مهدوی کیا و مســئوالن فدراســیون 
فوتبــال گفتــه اند، هــدف این تیــم حضور در بــازی هــای فوتبال 

 المپیــک 2024 پاریــس اســت که حدود ســه ســال بعــد برگزار 
خواهد شد.

بازی های قهرمانی زیر 23 سال آسیا با حضور ۱6 تیم در تاشکند برگزار 
می شود و از آنجایی که بیشتر شاگردان مهدی مهدوی کیا در تیم های 
دســته اولی و لیگ برتری توپ می زنند، مهدوی کیــا چاره ای ندارد 
تمرینات آماده ســازی تیم امید را در روزهای فیفــا برگزار کند. البته 
تمرینات اصلی تیم امید بعد از پایان بازی های لیگ برگزار می شود و 
از آنجایی که  شاهد برگزاری بازی های قهرمانی زیر 23 سال آسیا در 
خرداد ماه خواهیم بود،بالفاصله بعد از بازی های لیگ برتر تیم امید 

به اردوی شبانه روزی می رود.
طی روزهای گذشته سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا )AFC( برنامه 
کامل دیدار های مرحله گروهی جام ملت های زیر 23 سال آسیا 2022 
 A را اعالم کرد. این مسابقات با دیدار تیم های امید ایران و قطر از گروه
و بازی استرالیا و کویت از گروه B، از ساعت ۱6:30 روز ۱۱ خرداد ۱40۱ 
)به وقت ایران( در ازبکســتان آغاز و پرونده مرحله گروهی در روز ۱۹ 

خرداد بسته خواهد شد.

 بر اساس این برنامه تیم ملی امید کشــورمان در دومین دیدار خود 
در این مسابقات روز شنبه ۱4 خرداد و از ساعت ۱6:30 و در ورزشگاه 
بنیادکار تاشــکند مقابل تیم ملی ترکمنستان قرار می گیرد. شاگردان 
مهدوی کیا در سومین بازی خود در این مرحله روز سه شنبه ۱7 خرداد 
و از ساعت 20:30 در ورزشگاه مرکزی قارشی به مصاف تیم ازبکستان 
می روند. در حال حاضر تیم ملی امید ســه ســال فرصــت دارد تا با 
بازیکنان کمتر از 20 سال برای حضور در المپیک 2024 پاریس تالش 
کند و یک بار دیگر بعد از صعود به المپیک ۱۹76 )۱355 شمسی( در 

این رقابت ها حضور داشته باشد.
پیــش از ایــن بازیکنــان و مربیــان زیــادی بــا وجــود داشــتن 
بهتریــن نســل از فوتبالیســت های ایرانــی در صعود بــه المپیک 
بازمانده انــد؛ اتفاقــی کــه مهدوی کیــا معتقــد اســت بــه علــت 
تشــکیل دیر هنگام تیم  ملــی در فاصله یــک تا چند مــاه مانده به 
مســابقات انتخابــی روی داده؛ اما این بــار با وجود تاخیــر فراوان 
 تیم ملی حدود ســه ســال زودتر از موعد، آماده صعــود به المپیک

 شده است.

مربی تیم ملی هندبال دختران جــوان در خصوص 
شرایط تیم ملی هندبال دختران جوان اظهار کرد: چهار 
اردوی تیم ملی داشتیم و اردوهای خوبی را پشت سر 
گذاشتیم. خداراشــکر در این اردوی آخر بازیکنان به 
آن آمادگی که می خواستیم رســیده اند. ملی پوشان 
به لحاظ آمادگی جســمانی، تکنیــک و تاکتیک در 
شرایط خوبی هستند. چند روز بیشتر تا اعزام نمانده 
و شــرایط خوب است.مهســا معتمدی در خصوص 
انصراف کره جنوبی از مسابقات قهرمانی آسیا گفت: 
یکی از قدرت های اصلی همه رده های سنی در آسیا 
کره جنوبی است. در حال حاضر آنها از این مسابقات 
انصراف داده اند. البته ما رقبای دیگری هم داریم، هیچ 
تیمی نیســت که بدون آمادگی راهی این مسابقات 
شــود. صددرصد باید برای تک تک رقبا برنامه ریزی 

خوبی داشته باشیم تا بتوانیم نتیجه دلخواه را بگیریم. 
وی در خصوص حریفــان تیم ملــی در رقابت های 
قهرمانی آســیا دختران جوان گفت: هند، قزاقستان، 
ازبکستان و تایلند حریفان ما در این مسابقات هستند. 
این رقبا در رده بزرگساالن هم حریف تیم ملی ایران 
بودند و رقبای خوبی هستند. امیدواریم که مقابل آنها 
خوب بازی کنیم . هر تیمی برای کسب امتیاز به داخل 
زمین می رود ما هم همه تالش خــود را می کنیم تا 
برنده این بازی ها باشیم یا حداقل خیلی خوب ظاهر 
شویم. معتمدی در پاسخ به این ســوال که احتمال 
جهانی شــدن تیم ملی دختران جوان با توجه به کم 
شدن یک سهمیه چقدر اســت، گفت: اگر بازیکنان 
خوب کار کنند و اهداف ما را در داخل زمین اجرا کنند 
دور از دسترس نیست. می توانیم با یکپارچگی که در 

تیم ملی داریم سهمیه جهانی را بگیریم. با کم شدن 
یک سهمیه کار ما هم سخت تر شده ولی باید تالش 
خود را  انجام دهیم  تا به نتیجه ایده آل برسیم. همه 
تیم ها برای کسب ســهمیه به مسابقات می آیند و ما 
هم به کسب ســهمیه جهانی امید داریم . وی در مورد 
سخت ترین حریف ایران گفت: اول کره جنوبی بود که 
انصراف داد. اکنون سخت ترین حریفان ما قزاقستان 
و ازبکســتان هســتند. گرچه که هند هم تیم خوبی 
اســت و در بازی هایی که از آنها دیده ایم خیلی خوب 

پیشرفت کرده اند.

قزاقستان و ازبکستان؛ سخت ترین رقبای دختران 
هندبالیست  ایران در آسیا

طبق آخرین مرحله چرخه انتخابی تیم ملی کشتی فرنگی که با برگزاری پیکارهای جام تختی پیگیری شد، نفرات مورد نظر محمد بنا و کادر فنی مشخص و گزینش 
شدند. بدین ترتیب 3۸ فرنگی کار در لیست سرمربی تیم ملی قرار گرفتند تا با حضور در خانه کشتی تهران وارد نخستین اردوی آماده سازی شوند. با توجه به برنامه 
کادر فنی قرار است فرنگی کاران تا زمان حضور در رقابت های قهرمانی آسیا در مغولستان 3 مرحله اردو را پشت سر بگذارند که نخستین مرحله تا 26 اسفندماه ادامه 
خواهد داشت. اردونشینان پس از چند روز استراحت باید از روز سوم فروردین ماه سال ۱40۱ دوباره به خانه کشتی بازگردند و وارد دور جدید تمرینات شوند. این روال 
دوباره بعد از چند روز استراحت و برگزاری اردوی سوم ادامه خواهد داشت تا اینکه تیم ملی کشتی فرنگی اواخر فروردین ماه مهیای اعزام به رقابت های قهرمانی آسیا 
شود.البته مسابقات قهرمانی آسیا، آغاز رویدادهای مهم بین المللی شاگردان محمد بناست چراکه تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان در سال جاری میادین دیگری از 
جمله بازی های کشورهای اسالمی، بازی های آسیایی هانگژو و مسابقات جهانی صربستان را هم پیش رو دارند.طبق تصمیم کادر فنی تیم ملی کشتی فرنگی تکلیف 

انتخاب ملی پوشان اعزامی به این میادین رسمی با اعزام نفرات منتخب به چندین تورنمنت بین المللی مشخص خواهد شد.

استارت شاگردان »محمد بنا« برای فتح میادین جهانی
سرمایه های هواداران 

استقالل و پرسپولیس در 
جیب مدیران انتصابی!

خبر روز

وز عکس ر

حکم ریاست 
فدراسیون بسکتبال  

در دستان یک 
اصفهانی

حکم ریاســت جــواد داوری 
رییس فدراســیون بسکتبال 
توسط ســیدحمید سجادی 
وزیــر ورزش و جوانان به وی 
اهدا شد. داوری پیش از این 
ریاست هیئت بسکتبال استان 

اصفهان را بر عهده داشت.

»یحیی« از خرید مدافع تیم ملی منصرف شد
مدافع پیشین تیم ملی فوتبال ایران در لیست خرید تابستانی پرسپولیس قرار 
ندارد.یحیی گل محمدی، سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس ارائه هرگونه لیست 
خرید تابستانی برای تیمش را به پایان فصل موکول کرده است.رقابت تنگاتنگ 
پرسپولیس با اســتقالل برای کســب قهرمانی در فصل جاری لیگ برتر یکی از 
مهم ترین دالیل سرمربی سرخ پوشان پایتخت برای عدم ارائه لیست خرید و مازاد 
تیمش است تا تمرکز بازیکنان از بین نرود.با این حال حضور مرتضی پور علی 
گنجی برای پشت سر گذاشتن دوران نقاهت خود به دلیل پارگی رباط صلیبی در 
تمرینات پرسپولیس شایعاتی را درباره احتمال پیوستن او مطرح کرد.مدافع 
مصدوم »شنژن چین« تا پایان فصل آینده رقابت های فوتبال باشگاهی این 
کشور قرارداد دارد و برای فســخ قرارداد خود باید مبلغی بیش از یک میلیون 
دالر پرداخت کند که از توان پرسپولیس خارج است.گل محمدی که خارج 
از مستطیل سبز نیز با پور علی گنجی رابطه صمیمانه ای دارد با آگاهی 
از قرارداد مدافع پیشین تیم ملی ایران هیچ تصمیمی برای جذب 
او ندارد و نمی خواهد اسم او را در لیست خرید تابستانی قرار دهد. 
بنابراین حضور این بازیکن با پیراهن پرسپولیس در فصل آینده کامال 

منتفی است تا پور علی گنجی همچنان فوتبال خود را در خارج از کشور دنبال کند.

فردا، قرعه کشی یک چهارم نهایی جام حذفی
زمان قرعه کشی مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی فوتبال ایران با حضور ۸ تیم مشخص شد.بعد 
از گذشت 40 روز از برگزاری مسابقات مرحله یک هشــتم نهایی، سازمان لیگ فوتبال ایران زمان 
قرعه کشی مرحله یک چهارم نهایی را با حضور ۸ تیم استقالل، پرسپولیس، مس رفسنجان، نساجی 
مازندران، خیبر خرم آباد، آلومینیوم اراک، مس کرمان و خلیج فارس ماهشهر اعالم کرد.براساس 
اعالم روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران، مراســم قرعه کشی مرحله یک چهارم نهایی جام 
حذفی )یادواره آزادسازی خرمشهر( روز سه شنبه ۱7 اسفند ساعت ۱4 در سالن روابط عمومی و 
به صورت وبینار برگزار می شــود؛ ضمن این که به صورت همزمان این مراسم از شبکه ورزش سیما 
هم پخش خواهد شد.پیش تر سهیل مهدی، مســئول برگزاری مسابقات درباره ی زمان احتمالی 
برگزاری مرحله یک چهارم نهایی، اواسط فروردین ماه )احتماال 20 فروردین ماه( را به عنوان زمان 
پیشنهادی با توجه به حذف سپاهان و فوالد )دو نماینده آســیایی( از جام حذفی اعالم کرده بود.

گفتنی اســت که با برنامه ریزی انجام شده قرار اســت جام حذفی پیش از اتمام لیگ و تا اواسط 
اردیبهشت ماه به پایان برسد.

مدیر رسانه جدید تیم ملی کیست؟
فدراسیون فوتبال بعد از انتخاب حمید استیلی به عنوان مدیر جدید تیم ملی به زودی مدیر رسانه 
تیم ملی را هم انتخاب خواهد کرد.همیشــه بعد از تغییر و تحوالت مدیریتی در فدراسیون فوتبال 
این اتفاقات اجتناب ناپذیر است. پیش از حمید استیلی، مجتبی خورشیدی عهده دار سرپرستی 
تیم ملی بود. در زمان ریاست عزیزی خادم بخش رسانه تیم ملی هم در اختیار محمود رضا رضایی 
کارگردان تلویزیونی بود که حاال با خداحافظی او فدراسیون فوتبال در تالش است تا پیش از اردوی 
تیم ملی در اسفندماه به خاطر بازی با کره جنوبی مدیر رسانه جدید تیم ملی را انتخاب کند.بر اساس 
خبرهای رسیده دو نفر از نیروهای خوشنام مطبوعات که سال های سال است که در فضای رسانه 
حضور دارند و جزو روزنامه نگاران موفق به حساب می آیند برای این پست کاندید شده اند. به زودی 
یکی از آنها به عنوان مدیر رســانه جدید تیم ملی انتخاب خواهد شد و جای کارگردان تلویزیونی را 

می گیرد.

مستطیل سبز

یک پژوهشگر جامعه شناسی ورزش در رابطه با 
واگذاری دو تیم فوتبال استقالل و پرسپولیس به 
بخش خصوصی، اظهار کرد: اگر تا دیروز نسبت 
به عدم آگاهی »ســازمان خصوصی ســازی« 
نسبت به فضای فوتبال تردید داشتیم، با دیدن 
پوســتری تبلیغاتی که اتفاقا تمام شــهر را هم 
فرا گرفته مطمئن شدیم دوســتان و مشاوران 
تبلیغاتی این سازمان، هیچ درک واقع بینانه ای 
نسبت به فضای فوتبال و جو هواداری حاکم بر 
دو باشگاه استقالل و پرسپولیس ندارند و همین 
امر زمینه ساز چالش های بیشتر در آینده خواهد 
شــد. رضا شــجیع ادامه داد: در این تبلیغ، یک 
هوادار خوشــحال با لباس سرخابی را می بینیم 
که حاال سهام دار شده و همزمان در دستش دو 
کارت به مثابه سهام در دستش قرار گرفته است، 
این کودک به جای توپ با خوشحالی به کارت ها 
نگاه می کند و گویی شــانس بزرگ زندگی اش 
را پیدا کرده است.شــجیع افزود: بــا این اقدام 
تغییری در مالکیت دو باشــگاه صورت نخواهد 
گرفت و با نحوه توزیع ســهام در بورس، ســهم  
دولت از باشگاه استقالل به ۸۸.5 درصد و سهم 
دولت از باشگاه پرسپولیس به ۹0 درصد کاهش 
خواهد یافت؛ گامی ناقص که اگر شکست بخورد 
که به عقیده بنده از هم اکنون شکســت خورده 
است، مسئله خصوصی سازی این دو باشگاه را 
برای همیشه تحت الشعاع قرار خواهد داد.یک 
پژوهشگر جامعه شناسی ورزش با اشاره به اینکه 
سازمان خصوصی سازی این دو باشگاه را با یک 
بنگاه تولیدی اشــتباه گرفته است، تصریح کرد: 
باشگاه، تماما وابسته به ورودی های خود نیست 
و خروجی اش نیز به دلیل وابســتگی به فضای 
رقابتی، هرگز قابلیت پیش بینی و منطق پذیری 
با فضای عرضه و تقاضای بازار را ندارد.وی ادامه 
داد: سیاست گذاران باید بدانند که در سیاستی 
خطرناک، در حال تبدیل »هوادار« که این روزها 
عمدتا ناراضی است به »سهامدار-هوادار طلبکار« 
قرار دارند و چه تضمینی وجود دارد این مدیران 
انتصابی، توان مدیریت منابع مردمی حاصل از 
بورسی شدن را داشته باشند و این سرمایه دوباره 

به بدهی های انباشته تبدیل نشود؟

در حال حاضر تیم ملی امید سه سال فرصت دارد 
تا با بازیکنان کمتر از ۲۰ سال برای حضور در المپیک 
۲۰۲۴ پاریس تالش کند و یک بار دیگر بعد از صعود 
به المپیک ۱۹۷۶ )۱۳۵۵ شمسی( در این رقابت ها 

حضور داشته باشد

فوتبال جهان
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رییس کمیسیون اقتصادی شورای اسالمی شهر خبرداد:

تخصیص 2 هزار میلیارد تومان بودجه برای متروی اصفهان
رییس کمیسیون اقتصادی، حقوقی و گردشگری شورای اسالمی شهر اصفهان در سی و سومین جلسه 
شورای اسالمی شهر اصفهان با بیان اینکه مدیریت شهر در بودجه ۱۴۰۱ اعداد قابل توجهی را در بخش 

حمل و نقل عمومی تخصیص داده است، 
گفت: ۲ هزار میلیارد تومان برای مترو، ۶۰۰ 
میلیارد تومان برای رینگ چهارم و معابر 
داخلی شهر و آزاد سازی گلوگاه ها هزینه 
خواهد کرد.به گفته عباس حاج رسولی ها، 
مدیریت استان و شهر وظیفه دارد مسئله 
هوای اصفهان و آلودگی را بررسی و عامل 
آلودگی را برطرف کندکــه یکی از علل آن 
یعنی حمل و نقل مربوط به مدیریت شهر 
اســت که باید برای حــل آن تالش کند.

مدیریت شهر در بودجه ۱۴۰۱ اعداد قابل توجهی را در بخش حمل و نقل عمومی تخصیص داده است، 
که ۲ هزار میلیارد تومان برای مترو، ۶۰۰ میلیارد تومان برای رینگ چهارم و معابر داخلی شهر و آزاد سازی 
گلوگاه ها هزینه خواهد کرد.وی افزود: از ســوی هیئت دولت اجازه واردات ۱۶۰ هزار وسیله سواری به 
کشور صادر شده است که درخواست می کنیم ۵۰ درصد این مجوز در اختیار سیستم حمل و نقل عمومی 
شهر ها به ویژه در حوزه تاکسیرانی قرار داده شود و این تخصیص به نسبت آلودگی و جمعیت شهر ها 
صورت گیرد.رییس کمیسیون اقتصادی، حقوقی و گردشگری شورای اسالمی شهر اصفهان با تاکید 
بر اینکه جایگاه شورا فراموش شده است و خودمان هم آن را فراموش کرده ایم، گفت: بر اساس قانون 

موظفیم از شهر ها حفاظت کنیم و در همه عرصه ها و بخش ها شاخص ها را ارتقا بخشیم.
 

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان اعالم کرد:

اقالم بازیافتی، تحت تعقیب سازمان مدیریت پسماند اصفهان
مدیرعامل ســازمان مدیریت پســماند شــهرداری اصفهان از طرح تعویــض تبلیغات محیطی 
ایستگاه های بازیافت و خودروهای جمع آوری پسماند خشک در آستانه سال نو خبر داد.غالمرضا 
ساکتی با بیان این که دوره جدید تبلیغات محیطی ایستگاه های بازیافت و خودروهای جمع آوری 
پســماند خشــک به اهمیت موضوع تفکیک و تحویل آن به مراکز مجاز دریافت پسماند از قبیل 
ایستگاه های بازیافت پرداخته اســت، اظهار کرد: با هدف افزایش جذابیت و تاثیرگذاری مضاعف 
طرح ها، در این دوره از طرح های گرافیکی اقالم بازیافتی و آســیب های زیست محیطی ناشی از 
رها شدن آن در طبیعت استفاده شده اســت.وی افزود: »تحت تعقیب« شعار این دوره تبلیغات 
شهری است که در قالب ۱۰ طرح گرافیکی بر روی ۳۵ ایســتگاه بازیافت، ۹۰ خودروی جمع آوری 
پسماند خشک و سایر فضاهای بصری در اختیار سازمان از پانزدهم اسفندماه نقش خواهد بست.

مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شــهرداری اصفهان با بیان این که سازمان مدیریت پسماند 
شهرداری اصفهان بر توسعه فرهنگ تفکیک از مبدأ تاکید دارد، خاطرنشان کرد: برنامه های متعدد 
دیگری نیز در آستانه سال نو جهت افزایش آگاهی و ارائه آموزش های تخصصی به شهروندان در نظر 
گرفته شده است که از آن جمله می توان به فراخوان عکس سفره های هفت سین با هنر بازآفرینی، 
فراخوان فیلم از بازی های بازیافتی، اجرای طرح »ب مثل بازیافت« در ایســتگاه های بازیافت، 
استقرار ایستگاه های سیار آموزشی در محالت، نمایش حاجی فیروز در محالت و توزیع گل در ازای 
دریافت پسماند خشک، توزیع پوستر پویش مدیر شو در ساختمان های بلندمرتبه اشاره کرد.وی 
ادامه داد: شهروندان می توانند برای کسب اطالعات بیشتر از تولیدات و برنامه های فرهنگی آموزشی 
www. سازمان با شمار تلفن ۳۵۳۱۴۵۳۳ داخلی ۱۱۲ تماس و یا به آدرس سایت سازمان به نشانی

pasmand.isfahan.ir مراجعه کنند.

هرساله به خصوص در روز درختکاری و هفته 
نرجس برهانی

منابع طبیعی نهال های زیــادی بین مردم 
توزیع می شود که بررســی ها و آسیب شناسی کارشناســان فضای سبز 
شهرداری اصفهان نشان می دهد این نهال ها یا مستقر نشده و یا خشک 
شده است.بر همین اساس و با توجه به خشکی رودخانه زاینده رود و کمبود 
منابع آبی همچنین آلودگی مستمر هوا، امسال شهرداری اصفهان طرحی 
برنامه ریزی کرده تا به جای توزیع رایگان نهــال، حفاظت از درختان و به 
خصوص درختان کهنسال شهر را به شــهروندان یادآور شود. طرحی که بر 
اســاس آن درخت بانی می شــود تــا درختکاری.مجیــد عرفان منش، 
مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان گفت: در شهر 
اصفهان حدود ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار اصله درخت وجود دارد که سالیانه ۲۰۰ 
میلیارد تومان برای نگهداری آن ها هزینه می شود؛ امسال به منظور حفظ 
درختان موجود و تکریم درختان کهنسال طرح درخت بانی را جایگزین توزیع 
رایگان نهال کردیم.وی گفت: به این نتیجه رســیده ایم که طی سال های 
گذشته بسیاری از نهال های رایگان یا مســتقر نشده و یا خشک شده اند؛ 
بنابراین برای جلب توجه مردم به سنت حسنه نگهداری و حفظ فضای سبز، 
طرح درخت بانی را جایگزین درختکاری کردیم؛ زیرا درختان مظلوم ترین 

شهروندان پرفایده شهر هستند که به آن ها کمتر توجه شده است.مدیرعامل 
سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان افزود: نبود توزیع عمومی 
درخت ها و نهال ها به معنای توقف درختکاری نیســت؛ زیرا در طول سال 

تالش کرده ایم به شکل های متفاوت درخت بکاریم.

درختکاری در باغ خاطره و نذر درخت برای سرسبزی شهر
به گفته عرفان منش، یکی از طرح های جدید، ایجاد باغ های موضوعی از 
جمله باغ خاطره هاست که شهروندان برای رویداد های مختلف زندگی 
خود همانند ازدواج، تولد فرزند و حتی خرید خانه می توانند درختی را به 
یادبود بکارند که به نام خودشان پالک گذاری می شود و از آن نگهداری 
می کنند.وی درباره نذر درخت هم گفت: اشخاصی که توان نگهداری از 
درخت یادبود را ندارند، می توانند مبالغی را به عنوان جبران خســارت 
به فضای سبز به صندوق توسعه فضای سبز واریز کنند تا برای احداث 
فضای سبز استفاده شود.مدیرعامل ســازمان پارک ها و فضای سبز 
شهرداری اصفهان معتقد است که درختان اصفهان به نوعی نشانه قدمت 
این شهر هستند، به همین ســبب حفظ و شناسایی درختان کهنسال 
بســیار حائز اهمیت اســت.به گفته عرفان منش، اما در خیابان های 

قدیمی همانند عباس آباد، ســپه و چهارباغ که درختــان زیبایی آن ها 
را دو چندان کرده اند، طی ســال های گذشــته، بلندمرتبه سازی هایی 
شده که ســطح آفتاب گیر خیابان را کاهش داده و همین امر منجر به 

ضعیف شدن درختان و نابودی تدریجی آن ها می شود.

آغاز پویش خانه سبز از 1۵ اسفند
عرفان منش اظهار کرد: امسال برای تشــویق همشهریان دغدغه مند و 
همیار فضای سبز در کنار طرح درخت بانی از ۱۵ اسفند پویش خانه سبز 
آغاز می شود تا همشهریان به فضای ســبز داخل خانه هم توجه کنند.

به گفته مدیرعامل ســازمان پارک ها و فضای ســبز شهرداری اصفهان، 
شهروندان می توانند از فضای داخل ساختمان خود عکس بگیرند و برای 
این سازمان ارسال کنند تا با انتخاب بهترین عکس ها عالوه بر پالک سبز، 
جوایزی به شهروندان تقدیم شود.وی معتقد است بیشتر مواقع کیفیت 
هوای داخل ساختمان بسیار بدتر از فضای باز بیرون است؛ زیرا در بسیاری 
از مصالح ســاختمانی گاز رادون وجود دارد که البته گل و گیاه خانگی به 

جذب و کاهش درصد این گاز و سایر آالینده ها کمک می کند.

طناب دار بی توجهی شهرنشینان بر گردن درختان
وی افزود: برخی از شهرنشینان با اقداماتی مانند ریختن نفت و گازوییل 
پای ریشــه درختان سبب نابودی آن ها می شــوند یا هنگام ساختمان 
سازی درخت را قطع می کنند یا می خشکانند.مدیرعامل سازمان پارک ها 
و فضای سبز شــهرداری اصفهان ادامه داد:  اما سعی ما بر این است که 
حتی هنگام اجرای طرح های بزرگ عمرانی شــهر، یا مسیر طرح جابه 
جا شود و یا درختان را به ســالمت جابه جا کنیم.مریم حجتی، مسئول 
واحد باغبانی سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان نیز  گفت: 
درختان کهنسال ۱۵ منطقه شهرداری را شناسایی و سن برخی از آن ها را بر 
اساس روش های علمی تعیین کرده ایم و قصد داریم برای آشنایی مردم 
با این گنجینه های ارزشمند، شناسنامه این درختان را به صورت پالک در 
کنار آن ها به نمایش بگذاریم.به گفته وی، برخی از شــهروندان نا آگاه با 
درآوردن نهال زمانی که هنوز اســتقرار کافی ندارد، شکستن سر نهال ها، 
روشن کردن آتش در کنار درختان، خالی کردن باقی مانده گازوییل و روغن 
مغازه پای درختان و آبیاری نکردن نهال ها به آن ها آسیب می زنند و ناچار 
به واکاری مداوم نهال می شویم.مسئول واحد باغبانی سازمان پارک ها و 
فضای سبز شهرداری اصفهان گفت: با توجه به اینکه اصفهان از شهر های 
بسیار آلوده کشور اســت، تنها اقدام موثر برای کاهش آالینده ها کاشت 
درخت است؛ اما رشد نهال های کوچک و رسیدن به بازدهی کافی برای 
پاک سازی هوا و جذب آالینده ها بسیار زمان بر است.به گفته حجتی، از 
همین رو  حفظ درختان کهنسال ضرورتی برای افزایش جذب آالینده ها 
و تولید اکسیژن است.وی افزود: درخت با نی به معنای محافظت، داشت 
و نگهداری درخت است که به بهره مندی بیشتر از مزایای درختان همانند 
کاهش آلودگی صوتی، افزایش رطوبت هوا و کاهش شدت تابش آفتاب 

منجر می شود.

با مسئولان

کودکان و نوجوان جهان از جشنواره بین المللی نقاشی 
اصفهان استقبال کردند

کودکان  و نوجوانان جهان  از جشنواره بین المللی نقاشــی کودکان  و نوجوانان اصفهان به خوبی 
استقبال کردند. مدیر اجرایی جشــنواره گفت:  فراخوان ارسال آثار جشــنواره از اول بهمن تا ۳۰ 
بهمن ماه ۱۴۰۰اعالم شد که به دلیل استقبال خوب کودکان و نوجوانان تا ۶ اسفند تمدید شد.زهرا 
کاظمی ثانی اظهار داشت:   ۱۲۴۸ اثر داخلی و۸۰۰   اثر خارجی به دبیرخانه جشنواره ارسال شده 
که آثار برای داوری در حال آماده است. کاظمی ثانی افزود: یکی از برنامه های جنبی این جشنواره 
یادمان کودکان در جنگ جهانی دوم است که امسال به مناسبت هشــتادمین سالگرد میزبانی 
اصفهان از کودکان لهســتانی،  کودکان اصفهانی در کارگاه نقاشــی تحت عنوان»کودکان، صلح و 

مهمان نوازی« شرکت  کردند.
مدیر خانه کودک تصریح کرد:  این کارگاه که در میدان جلفا برگزار شد، با پیام صلح و دوستی برای 
همه کودکان جهان که در معرض جنگ و آسیب هستند پیام صلح و دوستی را مخابره کرد، کاظمی 
بیان داشت:  همه کودکان حق دارند در امنیت و آسایش به سر برند و این کارگاه خواستار صلح و 
دوستی برای کودکان بود که با همکاری سفارت لهستان در ایران برگزار شد و مقرر شد آثار نقاشی 

کودکان  برای نمایش به کشور لهستان ارسال شود.
 

 سومین جشنواره تئاتر روح ا... پس از دو سال به 
ایستگاه پایانی می رسد

مدیر موسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی )ره( اصفهان و رییس شورای سیاست گذاری 
جشنواره روح ا... در نشست خبری ســومین جشنواره تئاتر و نمایشــنامه نویسی روح ا...اظهار 
کرد: رهبر معظم انقالب در ارتباط با امــام خمینی )ره( جمله ای کلیدی دارنــد و می فرمایند که 
»امام خمینی)ره( یک حقیقت همیشه زنده اســت« که اگر این جمله را در کنار جمله مهم »هر 
ســخنی اگر در قالب هنر بیان شود ماندگار و جاویدان می شــود« قرار دهیم رسالت و ماموریت 
مهم این موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی )ره( به خوبی محسوس خواهد بود.مهدی بنکدار 
افزود: امام خمینی )ره( تمام و کمال خود را فنای فی ا... کرده و تمام اقدامات و اعمال سیاسی 
عرفانی، علمی و اخالقی وی برای خدا بود و نسبتی که با حقایق الهی پیدا کرد خود تبدیل به یک 

حقیقت شد.
مدیر موسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی )ره( اصفهان و رییس شورای سیاست گذاری 
جشنواره روح ا... با اشاره به اینکه با تأســی به این الگوی جاودان، هر علت و رویدادی از ما که در 
همین راستا باشد ماندگارتر خواهد بود، تاکید کرد: با الگو قرار دادن سخن رهبر انقالب در ارتباط 
با نحوه بیان و انجام وظیفه در قالب هنر، اگر این هنر را مبنای رســیدن به حقیقت قرار دهیم به 

همان نسبت سریع تر و بهتر به حضرت حق نزدیک خواهیم شد.
وی اضافه کرد: اصفهان مهد هنر و فرهنگ و تمدن اســت و بر این اســاس ترویج و تنویر افکار 
و اندیشــه و نظام فکری امام خمینی )ره( از طریق بیان هنری در رشــته های مختلف هنرهای 
تجسمی، ادبی و نمایشی مانند تئاتر، نمایشنامه نویسی، ســینما و فیلمنامه و در قالب رویداد و 

جشنواره مورد تاکید قرار گرفته است.
بنکدار با اشاره به اینکه جشنواره روح ا... به دلیل شیوع کرونا دو سالی برگزار نشد، گفت: در سال 
۹۸ فراخوان جشنواره سوم اعالم و تا مرحله بازبینی و انتخاب آثار برای مراحل داوری پیش رفته 
بود که برگزاری جشنواره به تعویق افتاد گرچه در بخش نمایشــنامه نویسی داوری آثار و اهدای 

جوایز انجام شد.
وی ادامه داد: با توجه به محدودیت های موجود با مشارکت و همیاری نهادهایی که همواره با ما 
همکاری داشتند و با نظرخواهی از اعضای شورای سیاست گذاری جشنواره تئاتر روح ا... تصمیم 

بر آن شد که این کار نیمه تمام را به سرانجام برسانیم.

خبر روزخبرخوان

صدور مجوزهای شهرداری 
اصفهان به صورت 

غیرحضوری از خرداد ماه
رییس شورای شــهر اصفهان در نطق پیش از 
دســتور خود در سی و ســومین جلسه علنی 
شورای اسالمی شهر اصفهان با اشاره به روزهای 
پایانی سال اظهار داشت: در این ایام مراجعه به 
شهرداری و رســیدگی به امور شهری افزایش 
پیدا می کند و تاکید می شود که مدیران عالوه 
بر وقت گذاری و رســیدگی دقیق به مشکالت 
مردم، ارتباط چهره به چهره و حضور در بین مردم 
هم داشته باشند.محمد نور صالحی ادامه داد: 
با توجه به ظرفیت سامانه سرای هشت، ثبت 
فرمول های محاسبات عوارض عملیاتی شود و 
بر مبنای آنچه در شورای شهر به تصویب رسید 
باید بدون کم و کاست در سایت بارگذاری شود.

رییس شورای شهر اصفهان خاطر نشان کرد: از 
خرداد ماه سال جاری با توجه به فراهم بودن 
زیرساخت های الزم برای صدور مجوزها مقرر 
شده تا پاسخ به درخواســت ها بدون مراجعه 
حضوری انجام شــود.وی همچنین اشاره ای 
به ازدحام جمعیت در بازار اصفهان کرد و گفت: 
به دلیل وجود پدیده ناپسند گسترده سد معبر 
انتظار می رود که بازاریان و کسبه در تسهیل این 
شرایط کمک کنند زیرا این مورد تردد عابران را 
مشکل و شرایط بدی را برای کسبه فراهم کرده 
است.نور صالحی، درختکاری و معضل کم آبی 
و زیست محیطی را با یکدیگر مرتبط دانست و 
افزود: نمی شود از روز درختکاری یاد کرد و به 
باغشهر اصفهان اشــاره نکرد و امروز رودخانه 
خشــک زاینده رود قصه ای پر غصه دارد.وی 
گفت: این معضالت با تاالب زیبای گاوخونی 
همراه شده و متاسفانه این زیست بوم غنی به 
کانون ریزگردهای آلوده و مسموم تبدیل شده 
است.رییس شورای شهر اصفهان خاطر نشان 
کرد: درختکاری در واقــع یک فرهنگ دینی و 
ایرانی بوده که حق طبیعت را به نیکویی پاس 
بداریم ، در صورتی که این نیکوکاری با صنعتی 
شدن جوامع و رشد شــهرها، تغییرات جوی، 
کم آبی و عدم آینده نگری رو به افول است و در 
مقابل تخریب محیط زیست و منابع طبیعی 

در کشور ما در شیب تندتری حرکت می کند.

بازدید مدیرعامل سازمان 
میادین و مشاغل شهری 

شهرداری از شیرخوارگاه نرجس
همزمان با اعیاد مبارک شعبان و به منظور تعامل 
دوجانبــه در راســتای جلب و جــذب حمایت از 
جامعه هدف بهزیســتی اســتان به ویژه کودکان 
بی سرپرست و بدسرپرست، نشست ولی ا... نصر، 
مدیرکل بهزیستی استان و امیرحسین ماه آورپور 
مدیرعامل ســازمان میادین و مشــاغل شهری 
شهرداری اصفهان و مدیران عامل فروشگاه های 
کوثر شهر اصفهان از شیرخوارگاه نرجس برگزار شد.

وز عکس ر

تله تئاتر »کشتن کابوس ها« در 7 بخش دومین جایزه ملی »سرو« نامزد شد
معاون اجتماعی و مشارکت های مردمی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان گفت: تله تئاتر »کشتن کابوس ها« در هفت بخش دومین جایزه 
ملی »سرو« نامزد شد.به گزارش اداره ارتباطات سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان، سعید امامی اظهار کرد: تله تئاتر »کشتن کابوس ها« به 
تهیه کنندگی رسول هنرمند و کارگردانی حبیب نریمانی به همت معاونت اجتماعی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان در حوزه دفاع مقدس 
تهیه شده است.وی افزود: براساس اعالم اسامی نامزدهای دبیرخانه دومین جایزه سرو، تله تئاتر »کشتن کابوس ها« در 7 بخش نامزد دریافت عنوان برتر شد.وی 
ادامه داد: حبیب نریمانی در بخش نمایشنامه نویسی تئاتر تلویزیونی، کارگردانی تلویزیونی،کارگردانی هنری و طراحی صحنه، محدثه رضایی در بخش بازیگران زن، 
علی جعفری در بخش تصویربرداری نامزد دریافت جایزه از این جشنواره شده اند.امامی خاطرنشان کرد: تئاتر »کشتن کابوس ها« به تهیه کنندگی رسول هنرمند، 
در بین نامزدهای دریافت جایزه اثر برگزیده این جشنواره نیز قرار گرفته است.گفتنی است؛ آیین اختتامیه و تقدیر از برگزیدگان دومین جایزه سرو به همت انجمن 

تئاتر انقالب و دفاع مقدس و بنیاد فرهنگی روایت فتح در تماشاخانه مهر حوزه هنری برگزار شد.

رییس گروه ســامانه ها و اطالعات مکانی شهرداری 
اصفهــان گفت: در اصفهــان بیش از ۱۸ هــزار بلوک 
جمعیتی وجود دارد کــه بیش از ۳۳ درصــد از این 
بلوک هــا در پهنه هــای پنج تــا ۱7 ســانتی متری 
فرونشســت قرار دارد.ایمان بهارلو اظهــار کرد: طی 
تحقیقات انجام شده، در شهر اصفهان مناطقی از جمله 
هفت، ۱۲، ۱۴، ۱۵ و قســمت هایی از منطقه هشــت 
بیشترین میزان فرونشست تا حداکثر ۱7 سانتی متر 
را داشته است. مهم ترین عامل در پدیده فرونشست، 
برداشت بی رویه از سفره های آب زیرزمینی و جاری 
نبودن آب در رودخانه زاینده رود است که باعث تخلیه 
حفره های آب زیرزمینی و فرونشســت زمین شده 
است.در جهان فرونشست چهار میلی متری، بحران 
تلقی می شود؛ اما در کشور نقاطی ۲۰ تا ۳۰ سانتی متر 

فرونشســت دارد که شــهر اصفهان نیز از این قاعده 
مستثنی نیست.رییس گروه ســامانه ها و اطالعات 
مکانی شــهرداری اصفهــان گفــت: اقداماتی برای 
شناســایی عوامل پدیده فرونشســت و راهکارهای 
کنترل اثرات این پدیده شروع شده است تا بتوانیم 
راهکارهای دقیق تری در این خصــوص ارائه دهیم. 
از سال ۱۳۹7 پروژه ای تحت عنوان »مطالعات اولیه 
فرونشست شهر اصفهان« شروع شد. این مطالعات، 
با همکاری سازمان زمین شناسی کشور، اداره کل زمین 
شناسی استان و سازمان نقشه برداری کشور انجام شد 
و دید کالنی از فرونشســت اصفهان به دست آوردیم.

رییس گروه ســامانه ها و اطالعات مکانی شهرداری 
اصفهان با بیان اینکه طبق سرشماری نفوس و مسکن 
سال ۱۳۹۵ در اصفهان بیش از ۱۸ هزار بلوک جمعیتی 

وجود دارد، گفت: طبق بررسی های انجام شده، بیش 
از ۳۳ درصــد از این بلوک ها در پهنه هــای پنج تا ۱7 
سانتی متری فرونشست قرار دارد.به گفته وی، پس 
از مطالعات اولیه، پروژه ای تحت عنوان»مدل سازی 
فرونشست شــهر اصفهان و ارائه راهکارهایی جهت 
کنترل و مقابله با آن« تعریف شد. از جمله اهداف این 
پروژه می توان به نگاه دقیق تر به موضوع فرونشست در 
شهر اصفهان، شناسایی دقیق تر عوامل فرونشست هر 
منطقه، مدل سازی آبخوان شهر اصفهان، پیش بینی 

نرخ نشست به صورت دقیق تر تعریف اشاره کرد.

رییس گروه سامانه ها و اطالعات مکانی شهرداری خبر داد:

فرونشست 17 سانتی متری در یک سوم بلوک های جمعیتی اصفهان

  طرح »درخت بانی« جایگزین توزیع نهال در اصفهان شد؛

تکریم سرسبزهای کهنسال دیار زنده رود
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قلعه رودخان گیــان یکی از مهم ترین دژهــای تاریخی و 
نظامی ایران است که در شهرســتان فومن و در میان انبوه 
درختان جنگلی جای گرفته اســت. این قلعه مستحکم و 
تسخیرناپذیر در طول تاریخ خود فراز و نشیب های زیادی را 
پشت سر گذاشته است و اکنون یکی از جاهای دیدنی و مهم 
فومن محسوب می شــود که گردشگران فراوانی را به سوی 
خود جــذب می کند.قلعه رودخان یکــی از جاهای دیدنی 
فومن در استان سرســبز و خوش آب وهوای گیان است. 
این قلعه تماشایی در 20 کیلومتری جنوب غربی فومن در 
نزدیکی روستای رودخان، بر فراز ارتفاعات جنگلی منطقه 
حیدرآالت و در میان جنگلی انبوه جای گرفته است. ارتفاع 
قلعه رودخان از ســطح دریا بین 655 تا 715 متر اســت.

اسم قلعه که می آید بی اختیار آدم به یاد مکانی ترسناک و 
اسرارآمیز می افتاد. پیرامون قلعه ها نیز گاهی داستان های 
عجیب و غریبی گفته می شــود که شــاید این داستان ها 
بی ارتباط با ساختار این مکان ها و کاربردشان نباشد؛ چون 
قلعه ها دژهای محکم و استواری هستند که برای دفاع در 
برابر حمله دشــمنان ساخته می شــدند و طراحی آن ها به 
گونه ای بود که تسخیرناپذیر باشند. معموال هم بر فراز کوه ها 

و ارتفاعات بنا شده اند. قلعه رودخان فومن نیز یکی از همین 
قلعه هاست که به خاطر داشتن همین ویژگی ها، مردم باور 
به وجود جن و ارواح در قلعه رودخان دارند. اما شــاید اگر 
به ســراغ این مکان های به ظاهر مخوف بروید و از نزدیک 
با سرگذشــت و داستان زندگی  آن ها آشــنا شوید، نظرتان 

عوض شود.
در نزدیکی قلعه رودخان و در سمت راست آن رودخانه ای به 
نام رخون جریان دارد بــه همین دلیل به این قلعه رودخان 
گفته می شــود. مردمان محلی این منطقه به آن قله رخون 
و به طور رسمی قلعه رودخون می گویند. البته ناگفته نماند 
در گذشته قلعه رودخان با نام دژ رودگان یا روگان شناخته 
می شــده؛ یعنی »دژی در کنــار رود« و به مــروز زمان به 

رودخان تغییر پیدا کرده است.
همچنین از آن جایــی که این قله روی پهنــه بین دو قله با 
ارتفاعات مختلف بنا شده، تعداد زیادی پله در داخل قلعه 
برای دسترسی به قسمت های مختلف آن ساخته شده که 
باعث شــده این مکان به عنوان قلعه هزار پله نیز شــناخته 
 شود. حسامی، سکســار، سگسار و سگســال نیز از دیگر 

اسامی این قلعه اعجاب انگیز است.

قلعه رودخان با وجود عظمتی که دارد تا سال 1830 میادی 
ناشناخته بود تا اینکه در این سال، آلکساندر بوریکو خوچکو 
Aleksander Borejko Chodźko؛ محقق ایران شناس 
لهستانی، زمانی در نوشــته های خود به آن اشاره کرد. وی 
درباره قلعه رودخان چنین نوشــته اســت:دژی اســت بر 
باالی کوهی در قســمت علیای رودخانــه ای به همین نام، 
بام آن سنگی است و طرفین ورودی دارای دو برج دفاعی 
مستحکم اســت و بر کتیبه ســردر ورودی آن حک شده 
اســت که این قلعه برای نخستین بار در ســال ۹18 تا ۹21 
هجری قمری برای سلطان حسام الدین امیر دباج بن امیر 
عاءالدین اسحق تجدید بنا شده است.کتیبه ای که خوچکو 
به آن اشاره می کند بر باالی دروازه ورودی نصب بوده و تنها 
سند تاریخی قلعه رودخان محســوب می شود.همچنین، 
در مورد قدمت قلعه رودخان باید گفت که نظرات متعددی 
بیان شده و هنوز به طور قطع مشخص نیست که متعلق به چه 
دورانی است. برخی معتقدند که بنای اولیه مربوط به عصر 
ساسانیان یا اوایل دوره اسامی است. در زمان سلجوقیان 
این مکان مرمت و بازسازی شده و حتی یکی از پایگاه های 

اسماعیلیان بوده است.

آشپزی

چیکن تترازینی
مواد الزم: سینه مرغ برشته یک عدد، اسپاگتی225 گرم، 

مارچوبه خرد شده 340 گرم، قارچ تازه و کوچک 225 گرم، فلفل دلمه ای 
زرد یا قرمز 3 عدد، کره دو قاشق غذاخوری، آرد یک چهارم پیمانه، فلفل سیاه 

یک هشتم قاشق چای خوری، آب مرغ 410 گرم، شیر سه چهارم پیمانه، پنیر سوئیسی 
رنده شده نصف پیمانه، پوست لیمو رنده شده یک قاشق غذاخوری، تست خرد شده دو 
ورق نان، روغن زیتون یک قاشق ، غذاخوری، جعفری تازه خرد شده دو قاشق غذاخوری
طرز تهیه: فر را با دمای 350 درجه فارنهایت گرم کنید. استخوان های مرغ را خارج کنید و 

گوشت آن را کنار بگذارید. آن ها را خرد کنید تا 3 پیمانه مرغ پخته شده به دست بیاید. در قابلمه، 
اسپاگتی را طبق دستور بپزید و آبکش کنید. یک دقیقه پیش از آبکش کردن مارچوبه ها را اضافه 

کنید. سپس همه را داخل قابلمه بریزید. در یک تابه بزرگ، قارچ ها و فلفل های دلمه ای را با 
حرارت مایم حدود 8 تا 10 دقیقه تفت دهید. سپس آرد و فلفل سیاه را اضافه کنید و خوب 
هم بزنید. آب مرغ و شیر را یک جا اضافه کنید و تا زمانی بپزید که مایع غلیظ شود مخلوط 

قارچ را به تکه های مرغ اضاقه کنید. پنیر سوئیسی و پوست لیمو را به مخلوط پاستا 
اضافه کنید و آن ها را داخل تابه پیرکس مستطیلی بریزید. در یک کاسه متوسط، 

خرده های نان، روغن زیتون و پوست لیمو را با یکدیگر مخلوط کنید و 
روی مخلوط پاستا بریزید. آن ها را به مدت 15 دقیقه در فر بپزید 

تا برشته شوند. در آخر، با جعفری سرو کنید.

قلعه رودخان؛ یکی از زیباترین جاذبه های گیالن

»المینور« در نوروز 1401 اکران نمی شود برنامه ریزی رسانه ملی برای پخش »بچه 
مدیر کل دفتر نظارت بر عرضه و نمایش سازمان سینمایی، گفت: فیلم »المینور« مهندس ۵« در سال 1402

از نظر سازمان سینمایی مانعی برای دریافت پروانه نمایش ندارد. به گفته 
فرجی، این فیلم پروانه نمایش خود را دو سال گذشته دریافت کرده و 
االن اعتبار آن پروانه منقضی شده است.المینور آخرین اثر ساخته شده 
داریوش مهرجویی است که پیش تر اعام شده بود، در فهرست آثار منتخب 
برای اکران در نوروز 1401  قرار دارد.وی تصریح کرد: این فیلم در اکران نوروزی 
نیست و به زودی با تعامل تهیه کننده پروانه نمایش فیلم صادر می شود.

علی غفاری، کارگردان سریال تلویزیونی »بچه مهندس«، از تاکید 
مدیران رسانه ملی بر ساخت فصل پنجم این سریال، در سال 1401 
خبر داد.به گفته وی، در صورت ساخت این سریال برای ماه رمضان 
1402 آماده پخش می شود. سریال تلویزیونی »بچه مهندس« در چهار 
فصل روایتگر زندگی مهندس جوانی به نام جواد جوادی شده است. روزبه 
حصاری و محمدرضا رهبری بازیگران سنین جوانی این شخصیت بوده اند.

کارشناس تعمیرات برق، اتوماسیون و ابزاردقیق ریخته گری مداوم شرکت فوالد 
مبارکه گفت: ماشین ریخته گری توسط کارشناسان توانمند و متخصص ایرانی 
با یک قالب جدیدتر و بزرگ تر و مجهز تعویض شــد تا محصوالت باکیفی تری 

تولید کند. محمدعلی رحیمی بیان کرد: شاید زمانی که کارشناسان ایتالیایی در 
دهه 1۹80 مشغول طراحی این ماشین ریخته گری بودند، گمان نمی کردند قالب 
و سگمنت صفر این ماشین که قلب تپنده آن به حساب می آید و یکی از اجرای 
تکنولوژیک این ماشین است، روزی توسط کارشناســان توانمند و متخصص 
ایرانی با یک قالب جدیدتر و بزرگ تر و مجهز آلمانی تعویض شود و این ماشین 
محصوالت کیفی تری تولید کند. وی ادامه داد: قالب ۹00 میلی متر ماشین شماره 
2 ریخته گری از قابلیت های بیشتری نسبت به قالب های قدیمی ماشین شماره 
4 برخوردار اســت. یکی از این قابلیت ها امکان تغییر عرض موتوری به صورت 
Remote بوده که با تجهیز صفحات عرضی به ســرور و موتور و درایو پوزیشن 
 PLC کنترل می تواند عملیات تغییر عرض محصول را به صورت اتوماتیک توسط
انجام دهد. کارشناس تعمیرات برق، اتوماسیون و ابزاردقیق ریخته گری مداوم 
شرکت فوالد مبارکه تصریح کرد: دانش کنترل فانکشن های اجرایی که با زبانی 
متفاوت در ماشین شــماره 2 موجود بود، به گونه ای مهندسی معکوس شد تا 
بتوانیم آن را با زبانی دیگر در ماشین های قدیمی مهندسی کنیم و با PLCهای 

موجود آن ها، کنترل صفحات را عملیاتی کنیم.

مدیر امور آبفای اردســتان از نصب و تجهیز 3 باب مخزن جدید آب به منظور 
آبرسانی پایدار به روستاهای ســفیده، مزدآباد و میشاب با ظرفیت 500 متر 
مکعب خبر داد. رضا دهقانی به کمبود آبدهی چاه های روســتاهای سفیده، 
مزد آباد و میشاب به ویژه در فصول گرم سال اشاره و بیان کرد: به منظور رفع 
مشکل کمبود آب و حذف آبرسانی ســیار، دو باب مخزن پیش ساخته 200 
متر مکعبی در روستاهای سفیده و مزدآباد و یک مخزن پیش ساخته 100 متر 
مکعبی در روستای میشاب نصب و تجهیز شد. وی، هزینه خرید و نصب این 
سه مخزن پلی اتیلنی را 12 میلیارد ریال اعام کرد و گفت: این مبلغ از سوی 

کمیته برنامه ریزی، فرمانداری و خیران شهرستان اردستان تامین شده است.
مدیر آبفای اردســتان افزود: جمعیت شهرستان اردستان 43 هزار نفر است 
که 28 هزار نفر در شهرها و 15 هزار نفر در روستاها سکونت دارند. این در حالی 
است که جمعیت شهرستان اردستان در ایام تعطیل با ورود گردشگران به 60 
هزار نفر نیز می رسد. دهقانی خاطرنشان کرد: در حال حاضر سه شهر اردستان، 
مهاباد و زواره  و152 روستا تحت پوشش خدمات آبفای اردستان هستند که 
آب مورد نیاز ساکنان107 روستا به صورت پایدار و 45 روستا به صورت سیار 

تامین می شود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان در خصوص وضعیت راه های استان 
اظهار کرد: استان اصفهان یکی از پهناورترین اســتان ها با 114 شهر بوده که 
در مرکز کشــور و اتصال کریدورهای شــمال و جنوب )کریــدور اصلی این 
اســتان( قرار دارد. علیرضا قاری قرآن افزود: از سوی دیگر استان اصفهان 
همانند کشــور دارای چند اقلیم بوده که از حیث جمیع موارد شاهد تولید بار 
و مسافر در این استان هســتیم.  مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان 
اذعان داشــت: در ســنوات گذشــته که وزارت راه و ترابری به صورت مجزا 
فعالیت می کرد توجه ویژه ای در زمینه راه، هــم از نظر تعداد پروژه هایی که 
تعریف می شد و هم از لحاظ سطح خدمات وجود داشت. وی با بیان اینکه 
طول راه های اســتان اصفهان بالغ بر 11 هزار کیلومتر است، عنوان کرد:  طی 
سنوات اخیر مهم ترین هدف ما در حوزه راه ها، دو بانده شدن راه های اصلی 
بوده چرا که عمده تصادفات و مشــکات این جاده ها تصادفات رخ به رخ 
اســت بنابراین  در اولویت اول احداث و ارتقا قرار دارنــد.  قاری قرآن ادامه 
داد: از طرفی دیگر رساندن امکانات به مراکز جمعیتی کوچک تر تحت عنوان 
راه های دسترســی و فرعی است که بخشــی از آن یعنی تکمیل و نگهداری 
راه های روســتایی عمدتا در حوزه راهداری و حمل و نقــل جاده ای انجام 
می شود. وی بیان داشت: اســتان اصفهان از نظر کلی و شاخصی وضعیت 
مناسبی نســبت به سایر اســتان های کشــور دارد؛ اما در مجموع زمانی که 
استان اصفهان را نســبت به خودش می ســنجیم کار زیادی در حوزه راه ها 

برای انجام وجود دارد. 
مدیرکل راه و شهرســازی اســتان اصفهان با بیان اینکه قیمت تمام شده 
پروژه های راه سازی در سال های اخیر بسیار افزایش یافته است، عنوان کرد: 
با بودجه های موجود معموال میزان کمتــری کار می توان انجام داد بنابراین 
طی دو سال گذشــته با اولویت بندی پروژه ها نســبت به اجرای آن اقدام 

کردیم. وی گفــت: تکمیل پروژه های نیمه تمام که معموال دچار مشــکات 
حقوقی شــده بودند و یا قراردادشان طوالنی شــده بود در سال های اخیر 
یکی از اولویت های اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان بوده همچنین 

پروژه های جدید نیز به جهت اولویت دار بودن تعریف می شدند.
 قاری قرآن با بیان اینکه عملیات اجرایی دوبانده شدن دو محور اساسی در 
استان باقی مانده است، اذعان داشت: محوری که در مسیر خراسان است 
یکی از این محورهاســت که امســال پیمانکار آن انتخاب شد و هم اکنون 
30 کیلومتر از این پروژه حدفاصل سه راهی مشــجری به چوپانان در حال 
اجراست و در ســمت غرب نیز مناقصه پروژه مبارکه بروجن برگزار و دارای 
پیمانکار منتخب است. وی با اشاره به اهتمام ویژه این اداره کل در سال های 
۹۹ و 1400 بر پروژه های نیمه تمام عنوان کرد: سال ۹۹ تقریبا 2.5 برابر سال 
۹8 راه سازی داشتیم که عمدتا شامل مســیر و ابنیه پروژه های نیمه تمام 
بوده است.  مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان بیان داشت: مطابق با 
برآوردی که در ابتدای سال داشتیم ســاالنه به بیش از دو هزار میلیارد ریال 
اعتبار نیاز است تا بتوان طی چهار ســال وضعیت راه های استان اصفهان را 
به حد نرمال مورد نیاز برسانیم. وی خاطرنشــان کرد: بودجه این حوزه در 
حال حاضر 10 درصد این عدد اســت که متاسفانه به غیر از منابع نقدی که از 
منابع استانی و منابع ملی تامین می شــود هیچ محل تامین مالی دیگری 
در این رابطه وجود ندارد. قاری قرآن گفت: به طور مثال در شهرداری از تهاتر 
و یا جذب سرمایه گذار اســتفاده می شود؛ اما در پروژه های عمرانی راه فقط 
رده بزرگراهی به صورت ســرمایه گذاری و اخذ عوارض است؛ اما جاده های 
دیگر به این شــیوه نیســت بنابراین باید فقــط پول به آن تزریق شــود که 
محدودیت هایی در این مورد وجود دارد. طی  هشت سال گذشته وضعیت 

راه ها رشد و توسعه مورد انتظار را نداشته است.

عملیات انبارگردانی انبار شهید فلسفی شرکت گاز استان اصفهان از هفته دوم 
اسفندماه سال جاری آغاز و تا پایان سال در حال برگزاری است. به گزارش روابط 
عمومی شرکت گاز استان اصفهان، ابوالقاسم عسکری، سرپرست این شرکت 
در روز سوم انبارگردانی بازدیدی از مجموعه انبارهای شهید فلسفی به عمل آورد 
و ضمن تبریک معبث پیامبر گرامی اسام به فعاالن حوزه انبار گردانی، گفت: 
برنامه انبارگردانی شــرکت گاز که از بزرگت رین مجموعه انبارهای اســتان به 
شمار می رود، با هدف مدیریت موثرتر و بهینه تر موجودی های انبار و همچنین 
حصول اطمینان کامل از موجودی واقعی سیســتم و به روزرسانی آنها، انجام 
اصاحات الزم و انعکاس آن در دفاتر مالی، همه ســاله در انبار شهید فلسفی 
انجام می گیرد. وی، بیان داشت: انبارگردانی مزیت های باالیی از جمله حصول 
اطمینان از موجــودی اقام حیاتی مورد مصرف مســتقیم در انجام خدمات، 
اطمینان از كیفیت اقام حیاتی و تامین كسری اقام حیاتی، آمار صحیح اقام 
راكد، جلوگیری از صدور تقاضاهای غیر ضروری با توجه به میزان موجودی به 
جهت صرف و صاح سازمان، استفاده بهینه از اقام موجود، برای سازمان دارد 
. عسکری، تصریح کرد: استفاده بهینه از اقام میسر نمی شود مگر به واسطه 
داشــتن اطاعات و آمار از میزان موجودی و ریسك پذیری نحوه تامین اقام 
حیاتی با توجه به ضرورت تامین به موقع اقام گازرســانی مورد نیاز 112شهرو 
بیش از 1067روستای  سطح استان همچنین عدم انبارش سرمایه های شركت 
در قالب اقام راكد، بنابراین این شــرکت با مدیریت كــردن صحیح ورودی و 

خروجی اقام به انبارهای كاال و مصرف بهینه اقام موجودی كه ناشی از دریافت 
اطاعات از انبارگردانی است، توانســته از خریدهای بی رویه كاال و استفاده از 
اقام راكد انبارها اقدام کند . سرپرست شــرکت گاز استان اصفهان، به رعایت 
اصل FIFO در انبارداری تاکید کرد و گفت: طبق این اصل کاال باید بر اســاس 
تاریخ ورود به انبار مورد مصرف و اســتفاده قرار بگیرد. عســکری، افزود: این 
عملیات به مدت سه هفته وبا فعالیت گروه های شمارش، گروه گزارش گیری، 
گروه تغذیه، گروه سندرسی، سرپرستان مربوطه و حسابرسان انجام می شود.

با همت کارشناسان توانمند داخلی صورت گرفت؛

فناورشدنفوالدمبارکهبابومیسازیماشین۴ریختهگری

با هدف تامین کمبود آب شرب و حذف آبرسانی سیار صورت گرفت؛

نصبوتجهیز3مخزنجدیدآبدر3روستایشهرستاناردستان

مدیرکل راه و شهرسازی استان مطرح کرد:

دستیابیبهحدمطلوبراههایاستاناصفهانباتامینساالنه
۲۰۰۰میلیاردریالاعتبار

سرپرست شرکت گاز استان خبر داد:

آغازانبارگردانیدرشرکتگازاستاناصفهان
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