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سال سیزدهم
قیمت: 3000 تومان

صنعت سنگ که روزگاری به عنوان یک مزیت اقتصادی مهم در استان اصفهان 
شناخته می شد حاال برای بقا خام فروشی می کند؛

تله خام فروشی

دید کشور به نظام سالمت 
اصفهان باید تغییر کند

رییس اتحادیه خواربار اصفهان: 

 انحصار بازار برنج از
 دست دالل و بنکدار 

خارج شده است

 سخنگوی کمیته امنیت غذایی
 جهاد کشاورزی استان:

 حذف ارز 4200 تومانی
  به معنای حذف

 یارانه نیست

 برخورد با 1۶۷ 
سوء استفاده کننده 

کارت سوخت در اصفهان

معاون فرهنگی شهردار اصفهان نسبت به آمادگی اصفهانی ها برای کمک به 
ســاخت بقعه و ضریح برای ائمه اطهار که قبور آنها تخریب شده است، ابراز 

امیدواری کرد.
به گزارش اداره ارتباطات معاونت فرهنگی شــهرداری اصفهان، ویژه برنامه 
»صحن آینه« با هدف بزرگداشــت هنرمندان پیشکسوت و فعال در ساخت 
بقاع متبرک ائمه اطهار به بهانه سالروز تخریب قبور ائمه اطهار بقیع در تکیه بابا 
رکن الدین تخت فوالد برگزار شد.این برنامه با شعر خوانی فراز ملکیان، شاعر 
برجسته و مطرح کشور و همچنین اجرای صابر خراسانی، مجری توانمند به 
همت مدیریت مجموعه تخت فوالد و معاونت فرهنگی شهرداری به اجرا در 
آمد.مجتبی شاه مرادی، معاون فرهنگی شهردار اصفهان در این مراسم تخت 
فوالد را نگینی بر انگشتر اصفهان دانست و اظهار داشت: تجلیل از پیشکسوتان 
ســاخت بقاع متبرک ائمه اطهار در آخرین برنامه اصفهــان، موضوع مهمی 
اســت که آن را به فال نیک گرفته و مثبت ارزیابی می کنیــم، باید به افرادی 
 که افتخار آنها خدمت به ائمه اطهار اســت و اقدامات مهمی انجام داده اند،

 افتخار کنیم.وی اظهار داشــت: امیدواریم اصفهانی ها بتوانند نقش خوبی 
در ساخت قبور مطهر ائمه اطهار داشته باشند، به خصوص ائمه بقیع که بقعه 
و ضریح ندارند و در این میان بتوانیم بخشــی از ســاخت این بقعه ها را به 
اصفهانی ها بسپاریم.وی، هفته فرهنگی اصفهان را متفاوت دانست و تصریح 
کرد: تالش ما شناخت بیشــتر اصفهان در این هفته بوده است، هفته ای که 
همه مجموعه های شهرداری به خصوص حوزه فرهنگی برای برگزاری هرچه 
بهتر آن تالش کردند و امیدواریم از این طریق کمکی به شناخت اصفهان کرده 
باشیم.شاه مرادی با تاکید بر بعد بین الملل هفته فرهنگی اصفهان ادامه داد: 
در این هفته همه برای نشان دادن اصفهان تالش کردند، برای اینکه بتوانیم 
نام اصفهان را ارتقا دهیم و اتفاقات برگزار شــده در شهر اصفهان را در کشور و 
خارج از کشــور  منعکس کنیم.وی تصریح کرد: الزم است هویت اصفهان را 
پاسداری کنیم، همه ما پاسدار اصفهان هستیم، باید اصفهان با هویت خود که 
برآمده از مفاخر و مشاهیر است حفظ شود و همه در کنار یکدیگر به این امر 
کمک کنیم.همچنین حجت االسالم منوچهر مهروی پور، رییس کمیسیون 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی شورای اسالمی شــهر اصفهان در این مراسم 

اظهار داشــت: تخت فوالد از مناطق و مراکز مهم اصفهان است، اینجا مکانی 
است که امام زمان )عج( در آن قدم گذاشته است، فقیه احمدآبادی در کتاب 
خود به این موضوع اشاره کرده و همین اتفاق تخت فوالد را به مرکزی خاص 
تبدیل کرده است.وی افزود: بزرگان زیادی در تخت فوالد آرمیده اند، جوانان 
و نوجوانان باید با این افراد آشنا بشــوند، زیرا تخت فوالد با حضور این افراد 
است که بزرگ شــده و باید این عظمت با شــناختن افراد حفظ شود.وی با 
اشاره به اهمیت باالی تخت فوالد در تاریخ اصفهان تاکید کرد: نباید اصفهان 
را صرفا با سی و ســه پل، پل خواجو و منارجنبان بشناســیم، نسل نو باید با 
تاریخ تخت فوالد و اهمیت آن نیز آشــنا بشود و بداند چه مرکز مهمی در این 
شهر واقع شده است.مهروی پور تصریح کرد: نه تنها بعد معنوی که در تخت 
فوالد اهمیت جدی دارد و به آن پرداخته شده است، بلکه باید به هنر، میراث 
و گردشــگری تخت فوالد نیز توجه ویژه کرد، این مرکز باید بیش از پیش در 
مرکز توجهات باشد و ابعاد مختلف آن به اطالع عموم برسد.وی خاطرنشان 
کرد:خوشبختانه امروز اتفاقات خوبی در حوزه تخت فوالد در حال رخ دادن 
اســت و برنامه های متعددی در این محل برگزار می شود.گفتنی است؛ در 
انتهای برنامه صحن آینه از جمعی از پیشکسوتان ساخت بقاع متبرک ائمه 

اطهار تجلیل به عمل آمد.

ساخت بقعه تخریب شده ائمه اطهار به كمك اصفهانی ها

مدیرعامل جمعیت هالل 
احمر استان خبر داد:

اجرای پروژه های 
محرومیت زدایی با 
بیش از ۷۶میلیارد 

ریال اعتبار

 معاون فنی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می گوید
 برای باز ماندن پنجره جمعیتی تنها دو دهه دیگر  فرصت باقی است؛ 

وقت اضافه برای فرزندآوری

شهردار مبارکه خبرداد:
 تصویب بودجه 1۷0میلیارد تومانی شهرداری در سال  1401
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 بهره برداری از باند دوم 
مبارکه - بروجن در سال 1402

سکونت 400هزارنفر در مناطق 
کم برخوردار استان اصفهان

 زرد زردم، ریشه ندارم!
 طرحی که درختان اصفهان را به زمین زد؛

شهرداری مجلسی در نظر دارد به اســتناد مجوز شــماره 6590 مورخ 1400/10/22 شورای محترم 
اسالمی شهر مجلسی، کانون فرهنگی بهشت را از طریق مزایده به مدت یکسال شمسی به اشخاص 

حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید بنابراین از کلیه اشخاص مذکور دعوت می گردد جهت 

اخذ اسناد مزایده از تاریخ 1401/02/11 لغایت 1401/02/29 به امور قراردادهای شهرداری مجلسی 

مراجعه و تا پایان وقت اداری مورخ 1401/02/29 پیشنهادات خود را به دبیرخانه محرمانه حراست 

شهرداری ارائه نمایند.

شرایط شرکت در مناقصه:
1- پیشنهاد دهندگان باید قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتی را رعایت نمایند.

2- پیشنهاد دهندگان باید نسبت به واریز مبلغ 9/000/000 ریال معادل 5% کل مبلغ پایه کارشناسی 

را تحت عنوان سپرده شرکت در مناقصه به حساب شماره 110309651009 شهرداری 

نزد بانک ملی ایران شعبه مجلسی اقدام و یا ضمانت نامه بانکی معتبر ارائه نمایند.

3- در صورتی که برندگان اول، دوم و ســوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند، سپرده آنها به 

ترتیب و به نفع شهرداری مجلسی ضبط خواهد شد.

4- شهرداری در رد و یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

 www.majlesicity.ir جهت کسب اطالعات بیشتر به ســایت شهرداری مجلسی به نشــانی

مراجعه و یا با شماره تلفن 52472852-031 )امور مالی شهرداری( تماس حاصل نمایید.

نشانی: استان اصفهان- شهرستان مبارکه- شهر مجلسی- میدان کوثر- شهرداری مجلسی

آگهی مزایده عمومی نوبت اول

سبحان نظری- شهردار مجلسیم الف:1311290

چاپ دوم

فراخوان مناقصه عمومی دو  مرحله ای 
شرکت آب  و  فاضالب 

استان اصفهان

شرکت آب  و  فاضالب استان اصفهان

نوبت دوم

1- شرکت آب  و  فاضالب استان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومی دو مرحله ای ، به شرح جدول زیر را از طریق سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت برگزار نماید. 

مبلغ تضمین شماره مناقصه موضوعردیف
)ریال ( 

شماره سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت

1
خرید تجهیزات 

کنترلی ایستگاه های 
تنش آبی مخازن            

401 - 1 – 671.231.000.0002001001434000032

2- 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 و الزم است 

مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی 

را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 19/ 401/2 1 می باشد.

تاریخروزساعتعنوان

1401/2/21چهارشنبه 13:00مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه

1401/2/31شنبه 13:00مهلت زمانی ارسال پیشنهاد

1401/3/1یکشنبه8:00زمان بازگشائی پاکتها

3- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهای الف:
3-1- آدرس: اصفهان، خیابان شیخ کلینی، خیابان جابر ابن حیان، دبیرخانه معامالت شرکت آب و فاضالب استان 

اصفهان، تلفن:8-36680030-031،  اتاق )292( 
4- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

4-1- مرکز تماس:1456
4-2- دفتر ثبت نام:88969737 و 85193768

5- اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه )www.setadiran.ir( بخش ثبت نام / پروفایل 
/ تامین کننده / مناقصه گر موجود است.
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سفر احتمالی »بایدن« به قدس اشغالی!
 منابع اسراییلی از امکان ســفر بایدن به قدس شرقی در جریان ســفر احتمالی اش به فلسطین 
اشغالی خبر دادند.شبکه خبری »سی.ان.ان« به نقل از یک منبع اسراییلی گزارش داد که »بایدن 
در جریان سفر احتمالی  اش به اسراییل، به بازدید از قدس شرقی فکر می کند«.به نظر می رسد که 
رژیم صهیونیستی برنامه های خاصی را برای استفاده حداکثری از سفر جو بایدن به سرزمین های 
اشغالی تدارک دیده است.پایگاه صهیونیستی والال گزارش داد که نفتالی بنت، نخست وزیر اسراییل 

قصد دارد از سفر بایدن به تل آویو برای برگزاری یک نشست سازش منطقه ای استفاده کند.

سرفه در میدان سرخ؛ باز هم شایعات درباره سالمت »پوتین«
سرفه های والدیمیر پوتین و پتویی که در رژه »روز پیروزی« روی پایش انداخته بود، شایعات درباره 
وضعیت سالمت این رییس جمهوری روسیه را تشدید کرده است.پوتین که یک کاپشن خلبانی بر 
تن داشت و در میان سربازان سابق شوروی در جنگ جهانی دوم نشسته بود، در حال سرفه کردن نیز 
مشاهده شد و تنها کسی بود که برای تحمل دمای ۹ درجه سانتی گراد میدان سرخ مسکو، به پتوی 
اضافه نیاز پیدا کرد.در یک ویدئوی دیگر ظاهرا پوتین در هنگام راه رفتن مشکل دارد و لنگ می زند. 
این مسئله به شایعات پیرامون وضعیت سالمت او پر و بال بیشتری داده است؛ برخی معتقدند که 
این رییس جمهوری روسیه وضعیت جسمانی خوبی ندارد و ممکن است به پارکینسون یا سرطان 
مبتال باشد.در ماه گذشــته میالدی نیز ویدئویی از دیدار پوتین با سرگئی شویگو، وزیر دفاع روسیه 
منتشر شد که نشان می داد این رییس جمهوری ۶۹ ساله روسیه کمی به جلو خم شده بود و در تمام 

مدت این دیدار ۱۲ دقیقه ای، میز مقابل خود را محکم می فشرد.

امضای توافق امنیتی میان عربستان و امارات
 عربستان سعودی و امارات متحده عربی پیش نویس یادداشت تفاهمی در زمینه امنیتی امضا کردند.

کمیته امنیتی مشترک امارات و عربستان سعودی روز دوشنبه در ششمین دور نشست خود در ابوظبی، 
در خصوص تقویت همکاری امنیتی دوجانبه گفت وگو کردند.به گزارش الخلیج اونالین، پیش نویس 
یادداشت تفاهم امنیتی با هدف افزایش همکاری در اجرای پروژه ها و طرح های مشترک به منظور 
تضمین حمایت از داده ها و اطالعات رد و بدل شده بین دو طرف است.این نشست به ریاست »خلیفه 

حارب الخییلی« معاون وزیر کشور امارات و »هشام الفالح« همتای سعودی او برگزار شد.

بحران غذا در افغانستان به مرز فاجعه رسیده است
 ســازمان ملل اعالم کرد وضعیت ناامنی غذایی در بخش هایی از افغانستان به مرز فاجعه رسیده 
است.تارنمای خبری هیل با انتشار این خبر افزود: تحلیلی که از سوی سازمان خواربار و کشاورزی 
ملل متحد )فائو( و »برنامه جهانی غذا« )WFP( در این زمینه صورت گرفته نشان می دهد  ۱۹.۷ 
میلیون نفر از مردم افغانســتان در حادترین وضعیت ناامنی غذایی قرار دارند.یل درادامه نوشت: 
همچنین حدود ۲۰ میلیون نفر از مردم افغانستان با ســوء تغذیه حاد مواجه بوده که این وضعیت 
بیشتر در شمال غرب کشــور و نماینگر ۴۷درصد از جمعیت افغانستان است.تارنمای خبری هیل 
نوشــت: یافته های این تحلیل حاکی اســت که  دلیل عمده ناامنی غذا در  افغانستان به سقوط 
اقتصادی، خشکسالی بهای باالی غذا و تاثیر جهانی جنگ در اوکراین باز می گردد.بنا بر این گزارش 
»ریچارد ترنچارد« )Richard Trenchard( نماینده فائو در افغانستان درمورد این تحلیل گفت: 
کمک های بشردوستانه به افغانستان بی نهایت مهم است، به طوری که نیاز به بازسازی معیشت 
کشاروزی در این کشور از میان رفته و اتصال مجدد جوامع روســتایی و حومه شهری به بازارهای 
شهری در سراسر افغانستان با مشکل مواجه است، تازمانی که این موانع و مشکالت برطرف نشوند 

هیچ راهی برای برون رفت از این بحران وجود ندارد.

»تهران تایمز« بررسی کرد:

پیام مهمی که سفر»بشار اسد« به تهران داشت

 سفر غیر منتظره روز یکشنبه »بشار اسد« رییس جمهور سوریه به ایران، 
نقطه عطفی را در روابط میان تهران و دمشق رقم زد. روزنامه انگلیسی زبان 
تهران تایمز گزارش خود را به بررسی پیام مهم سفر اخیر »بشار اسد« رییس 
جمهور سوریه به ایران اختصاص داد که مشروح آن از نظر می گذرد؛در حالی 
که گشایش نســبی اخیر در روابط میان سوریه و کشــورهای عربی گمانه 
زنی ها را به ســمت رخوت احتمالی در روابط تهران و دمشق سوق می داد، 
سفر غیر منتظره روز یکشنبه »بشار اســد« رییس جمهور سوریه به تهران 
نقطه عطفی در روابط دو کشور رقم زد.این دومین بار بود که رییس جمهور 
سوریه در سفری از پیش اعالم نشده به ایران آمد و با مقامات بلندپایه این 
کشور دیدار کرد. آخرین سفر اســد به تهران به سال ۲۰۱۹ برمی گردد که به 
واسطه هماهنگی های انجام شده از سوی ســردار فقید قاسم سلیمانی، 
فرمانده سابق سپاه قدس به تهران صورت گرفت.سفرهای اسد به تهران در 
برهه زمانی صورت گرفته که جنگ داخلی در سوریه تا حد زیادی فروکش 
کرده بود. در ســفر سال ۲۰۱۹ خطر ســقوط دیگر دولت ســوریه را تهدید 
نمی کرد و ســفر اخیر وی به تهران در حالی انجام شد که دولت سوریه نه 
تنها از خطر سقوط نجات یافت، بلکه در مسیر احیا و عادی سازی روابط با 
دیگر کشورهای عربی قرار دارد.دولت سوریه از روند عادی سازی روابط با 
دیگر کشورهای عربی استقبال کرده، روندی که با سفر ماه مارس اسد به 
ابوظبی و دیدار با شیخ محمد بن زائد آل نهیان، ولیعهد با نفوذ آن به اوج خود 

رسید. سفر اسد به ابوظبی حاکی از بهبود روابط دمشق با برخی کشورهای 
عربی دیگر نیز تلقی شد.بنا بر آنچه در آن زمان در رسانه های اماراتی عنوان 
شد، در سفر اسد بر این مهم تاکید شد که ســوریه ستون اساسی امنیت 
کشورهای عربی محسوب می شود و امارات مایل به تقویت همکاری های 
دو جانبه با دمشق است.همچنین سفر اسد به امارات در بحبوحه تالش ها 
برای بازگرداندن سوریه به اتحادیه عرب صورت گرفت، تالشی که به دلیل 
مخالفت برخی کشــورهای عربی مهم هنوز به نتیجه نرسیده است.بهبود 
نسبی روابط سوریه با برخی کشورهای عربی به گمانه زنی های گسترده ای 
دامن زد، مبنی بر اینکه کشور جنگ زده ســوریه به منظور نزدیک شدن به 
کشورهای عربی رقیب ایران، احتماال از جمهوری اسالمی فاصله بگیرد. از 
سویی اظهارنظر برخی کشــورهای عربی حوزه خلیج فارس مبنی بر لزوم 
بازگرداندن سوریه به جمع کشورهای عربی، نیز به تقویت این گمانه دامن زد. 
با این حال رهبری سوریه )با سفر اخیر به تهران( نشان داد که برای روابط دو 
جانبه با جمهوری اسالمی ارزش زیادی قائل است و روابط دو کشور آنچنان 
قوی است که بعید است تحت تاثیر عادی سازی روابط با کشورهای عربی 
کمرنگ شود.مقامات ایرانی نیز در جریان سفر اخیر اسد به تهران بر روابط 
عمیق میان دو کشور تاکید کردند. »حضرت آیت ا...خامنه ای« رهبر انقالب 
اسالمی حتی در خصوص تالش کشورهای عربی برای عادی سازی روابط با 
سوریه بر لزوم توجه به رفتارهای گذشته آنها در قبال دمشق، در هر گونه روند 

عادی سازی تاکید کردند.حضرت آیت ا... خامنه ای تاکید کردند: پیوند و 
رابطه ایران و سوریه برای هر دو کشور حیاتی است و نباید بگذاریم این روابط 
تضعیف شود، بلکه باید آن را تا حد امکان تقویت کنیم. رهبر انقالب با اشاره 
به ابزار دوستی و محبت تازه برخی از کشورهایی، که در سال های اخیر در 
جبهه مقابل سوریه بودند، گفت: مسیر آینده باید بر مبنای تجربیات گذشته 
شکل گیرد.سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز بر روابط 
مستحکم تهران و دمشــق تاکید کرد. وی روز دوشنبه در جمع خبرنگاران 
اعالم کرد: سوریه وارد مرحله جدیدی شــده است و ایران به دنبال تقویت 
همکاری ها با این کشور در زمینه های مختلف است.خطیب زاده خاطرنشان 
کرد: سفر اسد حاوی پیام مهمی اســت، این که سوریه پس از سفر وی به 
منطقه و بازگشایی ســفارتخانه های خارجی در دمشق، اکنون وارد مرحله 
جدیدی شده است. ایران یکی از مهم ترین کشورهایی است که به سوریه 
در خنثی کردن توطئه تروریســتی کمک کرد و طبیعی است که ایران مرکز 
رایزنی ها باشد.ریاست جمهوری سوریه هم در بیانیه ای در شبکه اجتماعی 
فیسبوک بر اهمیت روابط ایران و سوریه تاکید کرد. در بخشی از این بیانیه 
آمده اســت: در دیدار اســد با مقامات ایرانی به روابط تاریخی که موجب 
اتحاد سوریه و ایران می شود، روابطی که بر اساس مسیر طوالنی همکاری 
دوجانبه و درک متقابل در مورد مســائل و مشکالت منطقه و چالش های 

پیش روست، پرداخته شد.

انتقادات آبی وزیر خارجه از ترکیه و افغانستان؛ 

نمایندگان از پاسخ های»امیرعبداللهیان« قانع شدند
نقل قول روز

وز عکس ر

برگزاری جلسه ستاد 
تنظیم بازار با حضور 

رییس جمهور
مدیــرکل روابــط عمومــی دفتر 
رییس جمهوری در توئیتر از حضور 
آیت ا... رییســی در جلسه ستاد 

تنظیم بازار خبر داد.

نمایندگان مجلس از پاسخ های »خاندوزی« قانع شدند
نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی از اقناع نمایندگان در طرح سوال از وزیر 
امور اقتصادی و دارایی خبر داد.ســیدکاظم موسوی در توضیح نشســت عصر کمیسیون اقتصاد 
مجلس گفت: ســوال ۶ تن از نمایندگان از وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاونان وی در حوزه های 
بانکی،  گمرکات و مناطق آزاد در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.نماینده مردم اردبیل در 
مجلس افزود: محمد کعب عمیر نماینده شوش، سیدمجتبی محفوظی نماینده اهواز، محمودزاده 
نماینده مهاباد، محمدحسن آصفری نماینده اراک، محمدرضا صباغیان نماینده بافق و جلیل مختار 
نماینده آبادان ســوال های خود را در خصوص عملکرد شرکت های زیرمجموعه بانک ملی، برنامه 
عملی وزارت اقتصاد برای جلوگیری از رویه افزایش تورم، انتقال منابع مالی پتروشیمی مهاباد به 
بانک های پایتخت، عملکرد شبکه بانکی در مورد وام مسکن و وام خرد و ... مطرح کردند.وی تصریح 
کرد: وزیر امور اقتصــادی و دارایی و معاونانش در حوزه های مختلف پاســخ هایی را در خصوص 
سواالت بیان کردند که تا حدودی برای نمایندگان مجلس قانع کننده بود و در ادامه نمایندگان مهلت 
دو ماهه ای را برای انجام برخی امور در رابطه با حل مشکالت به خاندوزی دادند.موسوی خاطرنشان 
کرد: همچنین مقرر شد وزیر امور اقتصادی و دارایی در بحث مشکالت گمرکات استان خوزستان 
هفته آینده سفری به این استان داشته باشد تا از نزدیک و به صورت میدانی مسائل را مورد بحث 

و بررسی قرار دهد.

العربی الجدید: 

»رییسی« به زودی به عمان می رود 
میدل ایست نیوز از قول العربی الجدید نوشت: تحوالت دیپلماتیک در روابط بین ایران با کشورهای 
همجوارش به خصوص کشورهای عضو شــورای همکاری رخ داده؛ از یک ســو مذاکرات ایران و 
عربستان وارد مرحله جدیدی شده و احتمال دیدار وزرای امور خارجه دو کشور وجود دارد؛ از سوی 
دیگر سفرهای متقابلی بین مقامات ایران و کشــورهای عضو شورای همکاری در سطوح مختلف 
انجام شده که تقریبا پس از تنش های بین دو طرف طی دهه اخیر بی سابقه بوده است.همه این 
تحوالت در حالیست که برخی کشورهای عضو شورای همکاری و در رأس آن عمان، میانجیگر بین 
آمریکا و ایران برای کاهش تنش ها و احیای توافق هسته ای ایران )برجام( هستند.در همین راستا، 
پس از سفر ابراهیم رییسی، رییس جمهوری ایران به دوحه در ماه فوریه، قرار است تمیم بن حمد 
آل ثانی، امیر قطر به زودی به تهران سفر کند. سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران 
اعالم کرد که این سفر انجام خواهد شد اما اشاره ای به تاریخ آن نکرد؛ اما منابع مطلع فاش کردند 

که تمیم بن حمد پنجشنبه به تهران خواهد رفت.

ابراز امیدواری »گروسی« به توافق با ایران 
مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی نسبت به دستیابی به یک توافق با ایران براساس جدول 
زمانی مناسب ابراز امیدواری کرد.رافائل گروسی در سخنرانی خود در پارلمان اروپا با اشاره به مسئله 
ایران ابراز امیدواری کرد که آژانس بتواند براساس یک جدول زمانی متناسب با ایران به توافق دست 
یابد. وی همچنین مدعی شد، ایران اخیرا اطالعاتی درباره فعالیت های خود به آژانس ارائه نکرده 
است. براساس گزارش الجزیره، وی در ادامه اظهارات خود افزود: پنجره دستیابی به توافق درباره 
پرونده هسته ای ایران ممکن است هر لحظه بسته شــود. جمهوری اسالمی ایران و آژانس اتمی 
آذرماه سال گذشته به توافقی دست یافتند که به نهاد دیده بان هسته ای سازمان ملل اجازه نصب 
دوربین هایی را در سایت تولید سانتریفیوژ در کرج می داد.یک ماه  بعدتر ایران به آژانس بین المللی 
انرژی اتمی اطالع داد تجهیزات مربوط به ساخت ســانتریفیوژهای پیشرفته را به مکان جدیدی 
در اصفهان منتقل می کند. آژانس برای نظارت بر این فعالیــت، دوربین هایی را در محل مورد نظر 

نصب کرد.

کافه سیاست

نماینده مجلس:

  استیضاح ها در حد حرف 
و شعار است

رییس مجمع نمایندگان اســتان فارس 
گفت: دولــت در بحث گرانی هــا خیلی 
کنترلی روی بــازار ندارد، بــه ویژه روی 
احتکارها و گران فروشــی ها، جرائم هم 
در این حــوزه جوابگو نیســت و این ها را 
باید به روز کنند. دولت باید در این زمینه 
الیحه بیاورد و ما هم منتظر الیحه دولت 

هستیم.
علیرضــا پــاک فطــرت ، در رابطــه بــا 
اســتیضاح های امضا شــده کــه اعالم 
وصول نمی شوند و شــرایط مجلس در 
بحث پیگیــری اســتیضاح، گفت: من 
استیضاحی که اعالم وصول شود ندیدم 
و اکثرا استیضاح ها در حد حرف و شعار 
است، اما به نظر من هنوز برای استیضاح 
یک مقدار زود است. باید شش ماهه اول 
امســال را هم صبر کرد و به وزرا فرصت 
داد و اگر واقعــا بعضــی از وزرا ضعیف 
باشــند و مدیرانی که انتخاب می کنند را 
ضعیف انتخاب کنند، دیگر توجیهی ندارد 
و در شــش ماهه دوم نماینــده با قدرت 
بیشــتری می تواند در بحث اســتیضاح 

پیش برود.
وی ادامــه داد: البته به نظــر من اگر کار 
به اینجا برســد، رییس جمهــور محترم 
خودش هم گفته و هم دارد رصد می کند 
و اجازه نخواهد داد  کــه کار به این نقطه 
برســد و خودش وزیر را تغییر می دهد.

رییس مجمع نمایندگان اســتان فارس 
همچنین در خصــوص گرانی های اخیر و 
لزوم کنترل و نظارت بر بازار، عنوان کرد: 
من فکر می کنم یک مقــدار خود دولت 
در گرانی ها مقصر اســت، به عنوان مثال 
خودرو دست دولت است و خود خودرو 
هم یک قیمت پایه بــرای افزایش اقالم 
و اجناس دیگر محســوب می شود، خب 
وقتی خود دولت، خودرو را گران می کند 
که نباید بکند، معلوم است اقالم دیگر هم 

گران می شوند.

سفر اسد حاوی پیام مهمی است، این که سوریه 
پس از سفر وی به منطقه و بازگشایی سفارتخانه های 
خارجی در دمشق، اکنون وارد مرحله جدیدی شده 
است. ایران یکی از مهم ترین کشورهایی است که به 

سوریه در خنثی کردن توطئه تروریستی کمک کرد

بین الملل

اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان خمینی شهر م الف:1315517

اداره اوقاف و امور آگهی مزایده 
خیریه شهرستان 

خمینی شهر

اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان خمینی شهر  بموجب آگهی شماره ۱۲۰۰۶3 مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ در نظر دارد نسبت به واگذاری به اجاره یک باب مغازه 

تجاری ۴3 متری واقع در خیابان حافظ )کشتارگاه( نبش مسجد ابوالفضل بمدت یکسال اقدام نماید، متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 

تلفن 33۶۲۶۰۷۱ داخلی ۱8 تماس و یا به آدرس خیابان شریعتی شمالی کوچه ۹۴ مراجعه فرمایند.

وزیر امور خارجه که برای پاسخ به سوال دو نماینده درخصوص حقابه ایران از 
رودخانه هیرمند و عدم انجام اقدامات الزم در خصوص سدسازی های بی رویه 
ترکیه بر روی رودخانه دجله و ارس به مجلس رفته بود، از هیئت حاکمه موقت 
افغانستان در موضوع رودخانه هیرمند و سدسازی ترکیه ابراز نارضایتی کرد و 
توانست نمایندگان ســوال کننده را قانع کند.حسین امیرعبداللهیان در جلسه 
علنی مجلس شورای اسالمی و در پاسخ به سوال جالل محمودزاده در خصوص 
علت عدم انجام اقدامات الزم در خصوص سدسازی های بی رویه ترکیه بر روی 
رودخانه دجله و ارس بیان کرد: برای جمهوری اسالمی ایران قابل قبول نیست 
که کشور دوست و همسایه ما ترکیه اقداماتی در حوزه سد سازی انجام دهد که 
شرایط زیست محیطی منطقه را دچار اشکال کرده و مشکالتی را برای مردم ما و 
منطقه ایجاد کند و از سویی دیگر بر روی میزان ورودی آب به کشور ما تاثیر منفی 
بگذارد.وی ادامه داد: در 8 ماه گذشته حداقل دو بار به صورت حضوری و چندین 
بار در تماس  تلفنی این موضوع را از وزیر امور خارجه ترکیه پیگیری کردم. در طول 
چهار ماه گذشته با رایزنی های صورت گرفته قرار است کمیته مشترک آبی بین دو 
کشور تشکیل شود.امیرعبداللهیان در ادامه اظهار کرد: در پاسخ به پیگیری های 
ما، ترکیه تاکید دارد که سد سازی ها در مناطق کوهســتانی بوده و صرفا برای 

استفاده برق آبی است؛ اما ما جلساتی را در وزارت نیرو با کارشناسان داشتیم 
و ابهامات زیاد و جدی برای ما وجود دارد. حسین امیرعبداللهیان در پاسخ به 
پرسش نماینده زابل، و زهک، هیرمند، نیمروز و هامون درباره علت عدم اقدام 
جدی در خصوص رودخانه های مــرزی از جمله هیرمند اظهار کرد: در موضوع 
هیرمند از هیئت حاکمه افغانستان رضایت نداریم با این حال در گفت وگوهایی 

که با سرپرست وزارت خارجه افغانستان داشته ایم .



چهارشنبه 21 اردیبهشت  1401 / 09 شوال 1443 / 11 می  2022 / شماره 3524
نایب رییس انجمن علوم و فنون غالت اصفهان:

قیمت آرد در کشور چهار نرخی است
نایب رییس انجمن علوم و فنون غالت اصفهان با اشاره به اینکه قیمت آرد که شامل تخصیص به 
نانوایی های سنتی است، افزایش نرخ نداشته گفت: فعال در کشور چهار نرخ برای آرد وجود دارد. 
محمدرضا خواجه  افزود: آرد هر کیسه ۳۵ هزارتومانی، آرد ۵۰ هزارتومانی، آرد ۱۶۰ هزارتومانی و 
آرد آزاد با کیسه ۶۰۰ هزار تومان و آنچه اخیرا دچار تغییر شده، آرد ۱۶۰ هزارتومانی است که ۶۰۰ هزار 
تومان شده و مخصوص استفاده برای تولید اقالمی مانند کلوچه و ماکارونی است. نایب رییس 
انجمن علوم و فنون غالت اصفهان تصریح کرد: نانوایان ســنتی در حــال فعالیت با آرد ۳۵ هزار 
و۵۰ هزارتومانی هستند و در اصفهان هم حدود ۵۰ واحد از نانوایان به دلیل آزاد پز بودن با آرد ۶۰۰ 

هزارتومانی کار می کنند.
خواجه توضیــح داد: طبق مصوبــه هیئت وزیران، واحدهایی که پروانه کســب دارند از شــمول 
قیمت گذاری مستثنی هستند و نرخ نان را خود تعیین می کنند.به گفته وی، این اختالفی که بین 
نرخ انواع آرد ایجاد شده، ناشی از تحریم ها و فشار اقتصادی است؛ اکنون پیشنهاد ما این است 
که برای ایجاد رقابت سالم، یارانه نان به مصرف کننده پرداخت شود.این مسئول گفت: فعال هیچ 
تغییر قیمتی رخ نداده و نانوایی های ســنتی در انتظار تعیین نرخ جدید هستند و اتحادیه هم در 
تالش است تا در سال جدید به دلیل افزایش هزینه های تولید مانند اجاره، دستمزد و حامل های 
انرژی نرخ نان را گران تــر کند.خواجه تاکید کرد: درحالی که کیفیت انــواع آرد با همدیگر تفاوتی 
ندارد، واجب است تا برای ممانعت از تشــدید ضایعات نان و ایجاد انگیزه در نانوایان سنتی نرخ 

جدید هرچه سریع تر اعالم شود.

برخورد با 1۶۷ سوء استفاده کننده کارت سوخت در اصفهان
سوء اســتفاده کنندگان کارت ســوخت در اصفهان هفت میلیارد تومان جریمه شدند.سرپرست 
تعزیرات حکومتی اســتان اصفهان گفت: پرونده ۱۶۷ ســوء اســتفاده کننده از کارت ســوخت 
خودرو های باری و مسافربری با شکایت شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی استان اصفهان 
به اداره کل تعزیرات حکومتی ارسال شد.علی اکبر مختاری افزود: با قید فوریت و اهمیت موضوع، 
این پرونده ها در شعبه چهارم بدوی تعزیرات حکومتی بررسی ومنجر به صدور دادنامه محکومیت 
و وصول جریمه هفت میلیاردتومانی از محکومان شد.به گفته وی، برخورد با سوء استفاده کنندگان 
از کارت ســوخت دیگر خودرو ها و قاچاق ســوخت با این کارت ها یکی از اولویت های تعزیرات 
حکومتی در مقابله است و عالوه بر جزای نقدی، ابطال کارت سوخت آن ها و سایر محدودیت های 

قانونی را در بر خواهد داشت.

رییس اداره نظارت بر ساخت راه ها اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان

بهره برداری از باند دوم مبارکه - بروجن در سال 1402
رییس اداره نظارت بر ســاخت راه ها اداره کل راه و شهرســازی اســتان اصفهان با بیان اینکه ۷ 
کیلومتر از طرح باند دوم مبارکه مجلســی بروجن به بهره برداری رســیده است، گفت: مطابق با 
برنامه زمان بندی باقی مانده این طرح در مرداد ۱۴۰۲ زیر بارترافیک می رود.محسن قدیری در 
خصوص مجموعه اقدامات به عمل آمده برای اجرای طرح باند دوم مبارکه – مجلسی – بروجن 
افزود: این پروژه، در دو فاز و دو قرارداد به مبلغ هــای ۲۷ میلیارد تومان و ۷۰ میلیارد تومان مورد 

پیمان قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه قسمت اول باند دوم مبارکه – مجلسی – بروجن به طول ۷ کیلومتر بوده، اضافه 
کرد: این فاز از طرح با احتساب دو دستگاه دور برگردان و ورودی و خروجی روستای قلعه سفید 
با عرض ۱۱ متر همچنین روســازی دو الیه آســفالت به ضخامت ۱۲ ســانتی متر به بهره برداری 

رسیده است.

صنعت سنگ که روزگاری به عنوان یک مزیت اقتصادی مهم در استان اصفهان شناخته می شد حاال برای بقا خام فروشی می کند؛

تله خام فروشی

صنعت سنگ طی چند دهه گذشته همواره  مهسا نعمتی
به عنوان یکی از منابع بالقوه درآمدزایی 
ارزی کشور مطرح بوده اســت. معادن ایران به خصوص در اصفهان 
یکی از غنی ترین و پر طرفدار ترین سنگ های ساختمانی را در خود 
جای داده است. برای سال ها صنعت سنگ چه در حوزه اشتغال و چه 
در زمینه صادرات یکی از اصلی ترین پایه های اقتصاد استان اصفهان 
را تشکیل می داده اســت وضعیت این صنعت اما در سال های اخیر 
دچار فرســودگی و خام فروشی اســت و ظاهرا تولید و ایجاد ارزش 
افزوده در آن قربانی نبود برنامه ریزی عدم سرمایه گذاری و نبود آینده 

روشن در بخش اقتصادی کشور شده است. 
در یک دهه اخیر صادرات ســنگ مانند اغلب تولیــدات ایران فراز و 
فرودهای زیادی داشته اســت؛ اما هر جا گشایشی در فرصت های 
اقتصادی ایجاد شده این صنعت نشان داده ظرفیت های بسیار خوبی 

برای درآمد زایی داشته است.
 بیشترین میزان صادرات ســنگ از ایران در ســال ۲۰۱۷ با بیش از 
۱۶۰۰۰۰ تن صادرات ثبت شده از این مقدار دو سوم به صورت بلوک و 

تقریبا خام و نزدیک به ۵۰۰ هزار تن به صورت فرآوری شــده و آماده 
صادر شده است پس از آن در چند سال گذشته نه تنها آمار صادرات در 
سایه تحریم ها کم شده  بلکه خام فروشی جای صادرات محصوالت 

فرآوری شده را گرفته است. 
سنگ هایی که اغلب راهی ترکیه و ایتالیا و چین شده  و به نام صنعت 
ساختمانی این کشورها به دنیا عرضه می شــود. حاصل سال ها بی 
توجهی دولت به حمایت از صنعت سنگ موجب شده تا اغلب کارگاه 
های موجود در اســتان اصفهان با نیمی از ظرفیت خود فعالیت کنند، 
صنعت ساختمان داخلی البته در این مسئله بی تاثیر نیست و همین 
عاملی شده تا معدن داران و کارخانه های ســنگ در اصفهان به خام 
فروشی برای چرخیدن چرخ این صنعت روی بیاورند؛ معضلی که به 
عقیده کارشناسان هر روز در حال بلعیدن توانایی های صنعت سنگ 

اصفهان است. 
در همین زمینه سهل آبادی، رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران 
خام فروشــی را در تضاد با حمایت از تولید ملی دانست و گفت: این 
مشکل، سنگی بزرگ پیش پای این صنعت در اصفهان انداخته است.

عبدالوهاب سهل آبادی، در پاســخ به این سوال که چرا با وجود اینکه 
معادن و منابع عظیمی از سنگ تزیینی در اصفهان وجود دارد اما باز هم 
اصفهان نتوانسته آنطور که شایسته است از این صنعت استفاده کند، 
اظهار کرد: متاسفانه ما هنوز در صنعت سنگ به جایی نرسیده ایم که 
بتوانیم همه مواد استخراج شــده از معادن سنگ را در داخل فرآوری 

کنیم و طبیعی است که با خام فروشی نمی توانیم به جایی برسیم.
وی با اشاره به اینکه اکنون در استان اصفهان ۴۰۰ معدن فعال از سنگ 
های تزیینی وجود دارد، افزود: متاســفانه ۳۰ درصد از ســنگ هایی 
که از معادن اســتخراج شــده  به شــکل خام صادر می شود.رییس 
خانه صنعت معدن و تجارت ایران تاکیــد کرد: یکی از دالیل این خام 
فروشی، ماشین آالت فرسوده و به روز نبودن امکانات ماشین آالتی 

است که با صنعت سنگ در ارتباط هستند.
سهل آبادی در پاســخ به این ســوال که آیا می توان صنعت سنگ را 
همتراز بــا صادرات نفت دانســت و آن را جایگزین نفــت کرد، گفت: 
همواره این موضوع مطرح شــده که معادن سنگ می تواند پتانسیل 
بزرگی برای اقتصاد باشــد و به صراحت می توانیم اعالم کنیم که اگر 
از این صنعت حمایت های الزم شود می تواند پتانسیلی بالقوه برای 

جایگزین شدن با نفت باشد.
وی با اظهار تاسف از اینکه اکنون از پتانســیل های مربوط به صنعت 
ســنگ اســتفاده نمی شــود، تصریح کرد: ماشــین آالت قدیمی و 
بازدهــی کم و عدم تســهیالت مناســب و همچنین عــدم همکاری 
 بانک ها در ارائه تسهیالت با ســود کم باعث شده که صنعت سنگ ما

 فرسوده شود.
ســهل آبادی همچنین از دیگر مشــکالت مربوط به تولید کنندگان و 
فعاالن صنعت سنگ را به روز نبودن کارخانه جات سنگبری دانست و 
گفت : استان اصفهان با حدود ۵میلیارد و ۷۰۰میلیون تن ذخیره، رتبه 
دوم ذخیره معدن کشور را دارد، اما تا وقتی که صنعت فرآوری سنگ 
استان، کهنه و فرسوده است و بیشــتر کارخانه های این صنعت نیاز 
به بازسازی ســاختار خود دارند، گویی نمی توان به شکوفایی صنعت 

سنگ اصفهان امیدوار بود.
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در پاسخ به سوال بازار مبنی 
بر اینکه آیا سنگ هایی که از برزیل یا چین وارد کشور می شود کیفیت 
باالتری نسبت به سنگ های اصفهان دارد، گفت: این طور نیست، به 
این خاطر که ما با کیفیت ترین معادن سنگ را داریم؛ اما واردات باعث 
می شــود که اشــتغال ما در این صنعت رو به نابودی برود و قطعا با 

تهدیدات مختلف در این صنعت روبه رو خواهیم شد.

ســخنگوی کمیته امنیت غذایی جهاد کشــاورزی 
استان اصفهان با اشاره به قانون حذف ارز ترجیحی 
اظهار داشت: طبق تکالیفی که در قانون بودجه ۱۴۰۱ 
وجود دارد و همچنین شرایط خشکسالی در کشور 
و منطقه و اتفاقاتی که در حــوزه بین الملل در حوزه 
قیمت غالت رخ داده است، دولت مکلف است طبق 
قانون بودجه ارز ۴ هــزار ۲۰۰ تومانی را حذف کند و 

در همین راســتا تصمیمی کالن در کشور گرفته شد 
و برنامه هایی برای حذف ارز ترجیحی تنظیم شده 
اســت.امید شــریفی افزود: در قدم اول دولت در 
آزادسازی قیمت آرد ورود پیدا کرده و قیمت گذاری 
برای گندم انجام شــد. البته ایــن به معنای حذف 
یارانه نیست؛ دولت فقط مکانیسم تخصیص یارانه 
و فرآیند توزیــع یارانه  را تغییر داده اســت. به این 
معنا که به جای اینکه یارانه در قالب ارز ۴ هزار و ۲۰۰ 
تومانی در جامعه توزیع شود که بهره وری و کارایی را 
در سنوات اخیر نداشــته و به جامعه هدف نرسیده 
اســت، توزیع نظام مند و هدفمند با کارایی باالتر و 

عرضه نهایی به خود مردم پرداخت شــود.وی بیان 
کرد: یکی از محصوالتی که دولــت با نیت کمک به 
مردم و افزایش قدرت خرید مردم  ورود پیدا کرده، 
بحث قیمت نان اســت. البته در سال جاری مطلقا 
افزایش قیمت نان در حوزه نان های سنتی نداریم. 
متاســفانه به دلیل اتفاق اخیر که در استان ما و در 
سطح کشور افتاد، اتحادیه صنف نان های حجیم و 
نیمه حجیم، نرخ پیشنهادی اولیه برای کمیسیون 
نظارت بر بازار را در شــبکه های اجتماعی منتشــر 
کردند. تصور بر این شد که قیمت افزایش یافته در 

حالی که این گونه نیست.

سخنگوی کمیته امنیت غذایی جهاد کشاورزی استان:

حذف ارز 4200 تومانی به معنای حذف یارانه نیست

خبر روز

حمام خون بیت کوین تا کی ادامه دارد؟
بیت کوین طی هفته بیــش از ۸ درصد کاهش یافته و نزدیک به ۵۰ درصد از باالترین رکورد ســال 
گذشته سقوط کرده اســت. وضعیت برای اتریوم خیلی بهتر نیست و با کاهش ۵ درصدی هفته را 
به پایان رساند البته کوین های جدیدتر مانند سوالنا، تترا و اوالنچ نیز بیش از ۱۰ درصد سقوط کردند. 
مقصر اصلی این تالطم، اقتصاد کالن جهانی اســت. دولت ها در سرتاسر جهان تحت تاثیر تورمی 
که در ۴۰ سال گذشته نظیر آن دیده نشده اســت، قرار گرفتند و بانک های مرکزی اقداماتی مانند 
افزایش نرخ بهره و کاهش ترازنامه های خود برای رفع این مشکل انجام می دهند. متاسفانه، این 
به معنای از بین بردن کاسه پانچ پول ارزان است که در طول دهه ها افزایش قیمت سهام و امالک 

را به همراه داشته است.
نتیجه آن از بین رفتن سهام و ارزش ارزهای دیجیتال )بیت کوین نسبت به گذشته با نزدک ارتباط 
نزدیک تری دارد( و ترس در میان سرمایه گذاران بوده است. در همین حال، رویدادهای جهانی دیگر  
از جنگ در اوکراین تا قرنطینه های جدید کووید در چین به فروش بیشتر دامن می زند و بر احساس 
ناراحتی می افزاید. بســیاری از عالقه مندان به ارزهای دیجیتال و به ویژه بیت کوین  دوست دارند 
باور کنند که وقتی دنیای مالی به جهنم می رود، بالک چین ها یک واقعیت مالی جایگزین را ارائه 
می کنند؛ اما واضح است که هنوز اینطور نیست. کریپتو به اندازه هر چیز دیگری مستعد شوک های 

کالن اقتصادی است.
در همین حال، خود صنعت کریپتو به حبابی تبدیل شده  که در انتظار ظهور است؛ اما قتل عام کنونی 
که ما شاهد آن هستیم باید دلیلی برای خوش بینی باشــد.تحلیلگر این گزارش می گوید: از زمان 
تولد بیت کوین، صنعت کریپتو با رونق دیدنی و به دنبال آن سقوط های دردناک شناخته شده است. 
اگر تاریخ تکرار شود و من شرط می بندم که تکرار می شود، رکود قریب الوقوع به عنوان پاک سازی 
ســالم و راه اندازی مجدد صنعت عمل خواهد کرد.این همان چیزی است که در سال ۲۰۱۳ اتفاق 
افتاد، زمانی که قیمت بیت کوین به رقم پیشــین ۱۲۰۰ دالر رســید و پس از آن سقوط کرد. سال ها 
طول کشید تا دوباره به آن سطح بازگشــت اما در این میان، اتفاق قابل توجهی رخ داد؛ گروه های 
اختصاصی تالش کردند و یک سری نوآوری ایجاد شد که صنعت را متحول کرد. در زمان رونق بعدی 
در سال ۲۰۱۶، رمزارزها از بیت کوین و تعداد انگشت شــماری آلتکوین مانند الیت کوین و ریپل به 
قراردادهای هوشمند، توکن های ابزار و آینده چند زنجیره ای تبدیل شده بودند.اتفاق مشابهی پس 
از سقوط در سال ۲۰۱۸ نیز رخ داد. هنگامی که کریپتو در ســال ۲۰۲۱ غوغا کرد، این فناوری عمیقا 
تغییر کرده بود. مجموعه ای از پلتفرم های شیک NFT کریپتو کیتی هایی که در دوران قبلی رونقی 
نداشتند را تحت الشعاع قرار داده بودند، دائو ها به طور واقعی شروع به کار کردند و کل  صنعت بسیار 

پیچیده تر شده بود.
قرار است دوباره این اتفاق بیفتد. درست مانند گذشــته، دلتنگی ها و مزاحم ها به سمت چیزهای 
درخشــان دیگری حرکت می کنند، در حالی که معتقدان واقعی رمزنگاری باقی می مانند تا زمینه 
را برای عصر بعدی فراهم کنند.پیش بینی اینکه دوره بعدی دقیقا چگونه خواهد بود دشــوار است، 
اما شرایط خوب این اســت که کریپتوها دارای هزینه های پایین گس خواهند بود، گزینه های الیه 
۲ با کاربری آسان ارائه می شوند و دوران NFTهایی است که به هسته صنایع موسیقی و سرگرمی 

می روند. 
آینده ای سرگرم کننده تصور می شود به شرطی که توان داشته باشید که زمستان رمزنگاری دیگری 
را پشت سر بگذارید.مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حال حاضر ۱.۵۷ تریلیون دالر 
برآورد می شود که این رقم نسبت به روز قبل ۲.۰۱ درصد کمتر شده است.در حال حاضر ۴۱.۳۵ درصد 
کل بازار ارزهای دیجیتالی در اختیار بیت کوین بوده که در یک روز ۰.۲۹ درصد کاهش داشته است.

اخیرا حجم کل بازار ارزهای دیجیتال گذشــته ۱۰۲.۳۶میلیارد دالر است که ۳۰.۸۱ درصد افزایش 
داشته است. حجم کل در امور مالی غیر متمرکز در حال حاضر ۱۱.۹۴ میلیارد دالر است که ۱۱.۶۶درصد 
از کل حجم ۲۴ ســاعته بازار ارزهای دیجیتال است. حجم تمام ســکه های پایدار اکنون ۹۶.۳۴ 

میلیارد دالر است که ۹۴.۱۲ درصد از کل حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای دیجیتال است.

خبرخوان

رییس اتحادیه خواربار اصفهان: یادداشت

انحصار بازار برنج از دست دالل و بنکدار خارج شده است
رییس اتحادیه خواربار اصفهان درخصوص انحصار برنج ایرانی اعالم کرد: در حال حاضر انحصار برنج ایرانی در دست یک تعداد کشاورزی است که چندان نیازی 
به پول این محصول ندارند و هر ساله محصول برنج خود را نگهداری می کنند تا در تیرماه کشت سال جدید را با قیمت گذاری به روز وارد بازار کنند، به همین جهت 
انحصار بازار برنج از دست دالل و بنکدار خارج شده اســت.مصطفی بحق در خصوص وضعیت بازار برنج ایرانی اظهار کرد: در سال گذشته محصول برنج شمال 
بین ۲۵ تا ۳۰ درصد کم بود و در برابرش هزینه های برنج کاران دو تا سه برابر افزایش داشــت و در این برهه چند شرکت برنج در شمال کشور برنج های داخلی 
را خریداری کردند و در افزایش قیمت این محصول در بازار دخیل شــدند.رییس اتحادیه خواربار اصفهان افزود: قیمت برنج خارجی در بازار تغییر نکرده و این 
محصول در بازار به فراوانی یافت می شود؛ اما ذائقه بسیاری از ایرانی ها مصرف برنج ایرانی است که این برنج بدون هیچ نظارتی هر ساعت در حال افزایش است.

وی ادامه داد: با این وجود کمبود برنج ایرانی در بازار نداریم و تنها قیمت آن سیر صعودی دارد و به دلیل نظارت و سخت گیری در بازار توزیع اغلب فروشندگان برنج 
دیگر درخواست خرید نکرده اند و گاهی بار خود را به شمال مرجوع داده اند، البته بازهم این شرایط موجب ارزانی برنج ایرانی نشد.بحق بیان کرد: اگر برای سال 
جدید قیمت برنج کاهشی باشد، کشاورزان حاضر به کشت نخواهند شد و این موجب التهاب در بازار می شود. امیدوارم برنج به قیمت اولیه خود در سال گذشته 

و به محدوده قیمتی ۳۰ تا ۴۰ هزار تومان کاهش پیدا کند.

 نشاء کاری برنج
 در گیالن

برنــج، نماد سرســبزی و 
زیبایی مزارع شــمال است 
و به رغم مشکالت فراوان در 
کشت، هنوز از محبوب ترین 
کشــت های رایــج بیــن 
کشاورزان شمال محسوب 

می شود. 

وز عکس ر

 جریمه گران فروشی
 5 برابر می شود

رییس سازمان تعزیرات با اشاره به تصویب 
افزایش اختیارات تعزیرات، گفت: براساس 
مصوبه سران قوا جریمه های نقدی مجازات 
ها از جمله گران فروشی در هر مرحله ۵ برابر 
می شــود.احمد اصانلو در دیــدار با مدیران 
ستادی و اجرایی ســازمان تعزیرات افزود: 
همچنین با توجه به مصوبه ســران قوا عمال 
شــرح وظایف مــا افزایش می یابــد البته 
این مصوبه هنوز نهایی نشــده است .وی در 
خصوص جزییات طرح اصــالح اقتصادی، 
گفت: با توجه بــه حجم تخریبــی که علیه 
این طرح صــورت گرفته، همه مــردم باید 
اطالعاتی از این طرح داشــته باشند.اصانلو 
با بیان اینکه چاره ای جز اجرای طرح مذکور 
نداشــتیم، افزود: هر روزی کــه از عدم اجرا 
می گذرد نتیجه ای جز رانت و فســاد ندارد. 
ســال گذشــته برای بودجه یارانه کاالهای 
اساسی ۸ میلیارد دالر پیش بینی شده بود، 
دولت قبلی در اوایل همان سال عدد مذکور 
را بابت کاالهای وارداتــی هزینه کرد و وقتی 
دولت سیزدهم آغاز به کار کرد، بودجه ای برای 
کاالهای اساســی از جمله نهاده های دامی 
نداشت.رییس سازمان تعزیرات ادامه داد: 
برای جبران این مشکالت دولت چاره ای جز 
خلق پول ندارد. بــه ازای هر یک میلیارد دالر 
دو درصد افزایش تورم را داریم و اگر قرار بود 
وضع فعلی ادامه داشت، تورم پلکانی را باید 
شاهد می بودیم.اصانلو با انتقاد از اختصاص 
ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به برخی شــرکت ها، 
گفت: دولت فعلی چاره ای جز اجرای نظام 
عادالنه پرداخت یارانه ها نداشــت. وقتی در 
کشوری خلق پول انجام می شود، نتیجه ای 
جز افزایش قیمت حاصل نمی شود. معاون 
وزیر دادگستری افزود: در بحث ماکارونی، 
سهمیه آرد به کارخانه ها اختصاص می یافت 
و این در حالی بود کــه کارخانه ها ارز دولتی 
دریافت می کردند؛ اما کاالها را با قیمت باالتر 
صادر می کردنــد. تولید کننــده ای که از این 
طریق منفعت حاصل کرده به نوعی از یارانه ها 

منفعت پیدا کرده است.
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جزییات یارانه جدید از عدم برداشت تا واریز کمتر از ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان

یارانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومانی که به حساب سرپرستان خانوار ۷۲ میلیون ایرانی واریز شده است، فعال 
قابل برداشت نخواهد بود.به گزارش ایسنا، سرانجام پس از اعالم رییس جمهوری و توضیحات وی در 
مورد جریان اصالح یارانه های پنهان و ارز ۴۲۰۰ تومانی، پرداخت یارانه انجام شده است.در رابطه با این 

یارانه برخی ابهامات مطرح است که از سازمان هدفمندی یارانه ها مورد سوال قرار گرفت.

یارانه جدید جایگزین قبلی ها شد
بر اساس این گزارش، یارانه پرداختی جدید جایگزین یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی و معیشتی شده و 
دیگر چنین مبالغی در ماه پرداخت نخواهد شــد بلکه در قابل نرخ جدید است که می تواند در ادامه با 

اصالح تدریجی ارز ۴۲۰۰ مبلغ آن تغییر کند.

23 میلیون خانوار یارانه 300 تا 400 تومانی گرفتند
اما یارانه جدید،  برای ۷۲ میلیون ایرانی شامل ۲۳ میلیون خانوار واریز شده که برای سه دهک اول با 

مبلغ ۴۰۰ هزار تومان و دهک بین چهار تا ۹ مبلغ ۳۰۰ هزار تومان بوده است.

یارانه جدید فعال قابل برداشت نیست؛ اعالم می شود
برداشت این یارانه فعال به دالیلی امکان ندارد که احتماال طی روزهای آینده از سوی دولت اطالع رسانی 

شده و برداشت آن برای دریافت کنندگان امکان پذیر می شود.

چرا مبلغ کمتر از 300 تا 400 هزار تومان است
افراد دریافت کننده یارانه جدید ممکن است در حساب ها با مبلغی کمتر از ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان مواجه 
باشند که دلیل آن به کسر  قسط وام یک میلیونی مربوط به دوران کرونا که به یارانه بگیران پرداخت و 
هر ماه از حساب یارانه آنها کسر می شد، بر می گردد. بر این اساس با توجه به این که دیگر یارانه ۴۵ هزار 
تومانی پرداخت نمی شود و این رقم ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان جایگزین آن شده است بنابراین قسط وام 

کرونا از همین رقم کسر شده که تقریبا کمتر از ۵۰ هزار تومان بود.

اعتراض را اعالم کنید
اما کسانی که در لیســت یارانه بگیران ولی یارانه ای دریافت نکرده اند می توانند اعتراض خود را به این 
موضوع از طریق سامانه hemayat.mcls.gov.ir  و یا شماره ۶۳۶۹ اعالم کنند که از سوی وزارت رفاه 

مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
بر این اساس بعد از بررسی هایی که در این رابطه صورت می گیرد، اگر شخص معترض محق دریافت 
یارانه تشخیص داده شود این مبلغ به او پرداخت خواهد شد. حتی برای این دو ماهی که واریز صورت 

می گیرد نیز در قالب معوقه پرداخت می شود.

با توجه به دستور توقف فروش خودروها تا اطالع ثانوی؛

طرح فروش ایران خودرو لغو شد
با توجه به اینکه طبق دستور وزارت صنعت، معدن و تجارت، تا زمان مشخص شدن سازوکار سامانه یکپارچه، 
فروش خودرو به هر نحو ممنوع اعالم شده است، این هفته طرح فروش محصوالت ایران خودرو پس از ۱۹ طرح 
پیاپی به صورت هفتگی )البته بدون در نظر گرفتن دو هفته ابتدایی فروردین ماه(، به سبب همین ممنوعیت 
فروش اجرا نخواهد شد.هفته گذشته سیدرضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت  سامانه ای جدید 
برای فروش خودرو معرفی و اعالم کرد: به منظور شفاف سازی روند عرضه خودرو،  فروش همه خودروها به 
»سامانه یکپارچه فروش« منتقل می شود. بر این اساس همه خودروسازها از ۱۸ اردیبهشت بایستی هر گونه 
عرضه خودرو را صرفا از طریق سامانه متمرکز قرعه کشــی انجام دهند تا ضمن ایجاد شفافیت، امکان عرضه 

عادالنه تر برای همه خودروهای تولیدی فراهم شود.
طبق تاکید وزیر صمت،  البته فروش خودرو در قالب این سامانه، به معنای بالتکلیفی حذف روند قرعه کشی 
نیست و حذف قرعه کشی خودرو با قوت در دستور کار وزارتخانه مذکور خواهد بود.در همین رابطه، ابتدای هفته 
جاری سرپرست دفتر صنایع خودرو وزارت صمت در راستای اجرای دستور وزیر صمت مبنی بر »فروش خودرو 
صرفا در سامانه یکپارچه فروش«در نامه ای به خودروسازان کشور، اعالم کرد که از این به بعد فروش خودرو از 
طریق سامانه متمرکز انجام می شود و هر گونه عرضه از طرق دیگر بایستی فورا متوقف شود.بر این اساس با 
توجه به ممنوعیت عرضه خودروها تا زمان مشخص شدن سازوکار و رونمایی از سامانه مذکور، )سامانه یکپارچه 
فروش خودرو(، فعال طرح های فروش خودروسازان که از اواخر آذر ماه به صورت هفتگی و پی درپی )غیر از 
دو هفته ابتدایی فروردین ماه جاری/ تعطیالت نوروز( هر هفته اجرا شده است، تا اطالع ثانوی متوقف خواهد 
بود؛ این درحالیست که با توجه به دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت، تمامی خودروسازها موظف شده اند از 
تاریخ ١٨ اردیبهشت ١٤٠١ هرگونه عرضه خودرو را با هماهنگی سازمان حمایت و صرفا از طریق سامانه متمرکز 
قرعه کشی انجام دهند، اما تاکنون هیچ اطالعاتی از جزئیات و حتی آدرس این سامانه در اختیار نیست و وزارت 
صمت نیز تاکنون تنها به اعالم عنوان این سامانه بسنده کرده است و همچنان اعالم می کند، به زودی اطالعات 

دقیق تر اطالع رسانی خواهد شد.  

سوژه 

مفاد آراء
2/165 آگهي موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آيين نامــه اجرايي قانون تعيين 

تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر آراء صــادره هيئت موضوع قانــون تعيين تکليف وضعيــت ثبتي اراضي و 
ساختمانهاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي شهرستان لنجان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضي ذيل محرز گرديده اســت. لذا مشخصات متقاضي 
وامالک مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 
روز در روزنامه هاي تعيين شده توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي لنجان آگهي 
ميشود در صورتي که اشخاص نســبت به صدور سند مالکيت متقاضي اعتراضي 
داشته باشند، مي توانند از تاريخ انتشار 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 عدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند 

مالکيت صادر خواهد شد. 
1- راي شــماره 140060302015001732 مورخ 1400/12/28 خانم اشرف 
سليميان ريزی فرزند بهرام نسبت به شش دانگ يکباب خانه به مساحت 86/47 
 متر مربع مفروز از پالک 107- اصلي واقع در زرين شــهر بخش 9 ثبت اصفهان 

مع الواسطه خريداري شده از مالک رسمي ابوالفتح قهرمان
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/02/06
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/21

 م الــف: 1307056 مصطفــي شمســي- رئيــس اداره ثبت اســناد و
 امالک لنجان

فقدان سند مالکیت
2/166 شــماره نامه: 140185602024000578- 1401/01/22  نظر به اينکه 
ششــدانگ پالک  1356/6 واقع در بخش 5 اصفهان ذيل ثبت 21613 در صفحه 
338 دفتر 174 به شماره چاپی سند دفترچه ای 87472 بنام آقای رضا اسفندياری 
سابقه ثبت و صدور سند مالکيت دارد سپس مع الواسطه به موجب سند 4544 مورخ 
1348/09/01 دفترخانــه 99 اصفهان به حاج تقی مزروعی انتقال قطعی شــده و 
مجددا طبق سند اقاله شــماره 5131 مورخ 1349/02/03 دفترخانه 99 اصفهان 
در مالکيت رضا اسفندياری استقرار يافته است ســپس به موجب گواهی انحصار 
وراثت شماره 951  مورخ 1385/03/11 شعبه اول حصر وراثت شورای حل اختالف 
اصفهان فوت نموده و ورثه حين الفوتش عبارتند از خانمها فريدخت و مهين دخت 
و مهناز )دختران( و آقايان حسين و محســن  و عليرضا و مهدی و مجيد )پسران( 
شهرت همگی اسفندياری سپس به موجب گواهی حصر وراثت شماره 2426 مورخ 
1397/08/13 شعبه دهم حصر وراثت شورای حل اختالف اصفهان احدی از ورثه 
بنام محسن اسفندياری فوت و ورثه حين الفوتش عبارتند از سهيال ايزدی )زوجه( 
و مريم اسفندياری ) دختر( و ميالد و مسعود اسفندياری ) پسران( می باشند سپس 
تمامی نامبردگان فوق )وراث مذکور( با ارائه درخواســت شماره 1401/001063 
مورخ 1401/01/17 به انضمام دو برگ استشــهاديه محلی که امضا شــهود آن 
ذيل شــماره يکتــا 140002155335000695 و رمز تصديــق 350104  مورخ 
1400/12/25 به گواهی دفترخانه اسناد رسمی 163 اصفهان رسيده است مدعی 
هستند که سند مالکيت به علت نامعلوم مفقود شــده و درخواست صدور المثنای 
اسناد سهم االرث مالکيت ملک فوق را نموده اند  لذا مراتب  به استناد تبصره يک 
اصالحی ذيل ماده 120 آئين نامه قانون ثبت در يک نوبت آگهی می شود چنانچه 

 کســی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم يا وجود ســند مالکيت نزد خود
 می باشد از تاريخ انتشــار اين آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن 
ارائه اصل سند مالکيت يا سند معامله به اين اداره تسليم و رسيد اخذ نمائيد تا مراتب 
صورتجلسه و اصل ســند مالکيت به ارائه کننده سند مسترد گردد بديهی است اگر 
ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســيد يا در صورت اعتراض اصل سند مالکيت يا سند 
 معامله ارائه نشــود اقدام به صدور ســند مالکيت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 1314354 مهدي شبان سرپرست واحد ثبتي حوزه ثبت ملک جنوب 

اصفهان
فقدان سند مالکیت

2/167 شــماره نامه: 140085602025015423- 1400/12/08 نظر به اينکه 
خانم الهام کدخدايی اليادرانی فرزند اکبر  با ارائه درخواســت شماره 25045680 
مورخ 1400/12/7 و تسليم دو برگ استشهاديه شهود شماره رمز تصديق 617092 
مورخ 1400/12/7 دفترخانه  261 اصفهان مدعی مفقود شــدن سند مالکيت سه 
دانگ مشاع از ششدانگ پالک ثبتی 7226  فرعی از 12 اصلی واقع در بخش 14 
اصفهان که در صفحــه 418 دفتر 301 امالک ذيل ثبت 32988 و تحت شــماره 
چاپی 478250  صادر و تسليم  گرديده و نامبرده اعالم نموده سند مالکيت به علت 
نامعلوم مفقود گرديده و درخواست صدور ســند المثنی نموده است. لذا مراتب  به 
 استناد تبصره يک اصالحی ذيل ماده 120 آئين نامه قانون ثبت در يک نوبت آگهی 
می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم يا وجود اسناد 
مالکيت نزد خود می باشد از تاريخ انتشار اين آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود 
را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکيت يا ســند معامله به اين اداره تسليم و رسيد اخذ 
نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل ســند مالکيت به ارائه کننده سند مسترد گردد 

بديهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسيد يا در صورت اعتراض اصل سند 
مالکيت يا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکيت المثنی طبق مقررات 
خواهد شد. م الف: 1314486 ابوالفضل شهرياری نائينی مدير واحد ثبتی حوزه 

ثبت ملک غرب اصفهان
فقدان سند مالکیت

2/168 شــماره نامه: 140085602025015425- 1400/12/08 نظر به اينکه 
خانم فاطمه کدخدايی اليادرانی فرزند اکبر  با ارائه درخواســت شماره 25045680 
مورخ 1400/12/7 و تسليم دو برگ استشهاديه شهود شماره رمز تصديق 187275 
مورخ 1400/12/7 دفترخانه  261 اصفهان مدعی مفقود شــدن سند مالکيت سه 
دانگ مشاع از ششدانگ پالک ثبتی 7226  فرعی از 12 اصلی واقع در بخش 14 
اصفهان که در صفحه 549  دفتر 478 امالک ذيل ثبت 64308 و تحت شــماره 
چاپی 478249  صادر و تسليم  گرديده و نامبرده اعالم نموده سند مالکيت به علت 
نامعلوم مفقود گرديده و درخواست صدور ســند المثنی نموده است. لذا مراتب  به 
 استناد تبصره يک اصالحی ذيل ماده 120 آئين نامه قانون ثبت در يک نوبت آگهی 
می شود چنانچه کســی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم يا وجود سند 
مالکيت نزد خود می باشد از تاريخ انتشار اين آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود 
را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکيت يا ســند معامله به اين اداره تسليم و رسيد اخذ 
نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل ســند مالکيت به ارائه کننده سند مسترد گردد 
بديهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسيد يا در صورت اعتراض اصل سند 
مالکيت يا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکيت المثنی طبق مقررات 
خواهد شد. م الف: 1314485 ابوالفضل شهرياری نائينی مدير واحد ثبتی حوزه 

ثبت ملک غرب اصفهان

معاون بیمه خدمات سالمت سازمان بیمه سالمت:

حق بیمه هر ایرانی امسال چقدر است؟
معاون بیمه خدمات سالمت سازمان بیمه سالمت درباره سرانه حق بیمه در سال 
جاری و همچنین وضعیت بیمه روی تخت بیمارستان با توجه به ازسرگیری موضوع 

ارزیابی وسع در پوشش های بیمه ای، توضیح داد.
مهدی رضایی دربــاره میزان حق بیمه در ســال ۱۴۰۱، گفت: ســرانه هر نفر حدود 
۹۰ هزار تومان در مــاه و حدود یک میلیــون و ۸۰ هزار تومان ســاالنه خواهد بود. 
این ســرانه افرادی اســت که خود را بیمه می کننــد و اگر مثال فــردی بیمه گذار 
داشــته باشــد، قانون خاص خــود را دارد و ســهم پرداختی هر یــک از طرفین 
 مشــخص اســت. ســال گذشــته ســرانه بیمه یک ســاله برای هر نفــر حدود 

۶۰۰ هزار تومان بود.

بیمه روی تخت بیمارستان هنوز حذف نشده است، اما...
وی همچنین درخصوص برقراری پوشش بیمه روی تخت بیمارستان )برای افراد 
فاقد بیمه درمانی که با بروز بیماری اورژانســی، هنگام بســتری، بیمه روی تخت 
می شوند(، اظهار کرد: با توجه به این که مجددا موضوع ارزیابی وسع پس از شیوع 
کرونا مطرح شده است،  جایگزین مصوبه ستاد کرونا مبنی بر برقراری پوشش بیمه 
روی تخت می شود؛ زیرا کرونا به یک شرایط کنترل شــده رسیده و باید به قوانین 
جاری بازگردیم که همین پیشــنهاد دهک بندی اســت. در واقع به جز سه دهک 
درآمدی پایین که رایگان بیمه می شــوند، دهک چهارم، ۱۰ درصد در پرداخت حق 
بیمه خود مشارکت کنند، دهک پنجم و ششــم، ۲۵ درصد، دهک هفتم و هشتم، 
۵۰ درصد و دهک نهم و دهم، ۱۰۰ درصد حق بیمه را خودشــان پرداخت کنند. البته 
پوشش بیمه روی تخت بیمارستان به شکل رسمی هنوز حذف نشده است، اما این 
امر با قوانین بیمه سازگار نیست؛ زیرا افراد می بایســت پیش از هرگونه حادثه ای 

خود را بیمه کنند.

سهم بیمه های در پرداخت هزینه های درمانی
وی درباره سهم بیمه ها در پرداخت هزینه های درمانی تاکید کرد: همچنان در بخش 

سرپایی سهم بیمه در پرداخت ها ۷۰ درصد و در بخش بستری ۹۰ درصد است.
معاون بیمه خدمات سالمت سازمان بیمه سالمت در پایان،  بیان کرد: با وجود اینکه 
ما در قانون پوشش اجباری بیمه همگانی داریم اما التزام پوشش همگانی نداریم 
به عنوان مثال وقتی کارت ملی هوشــمند الزامی شد، گفتند در ازای آن یک سری 
خدمات عمومی با کارت ملی اجباری اســت؛ اما چنین قانونی برای بیمه نداریم و 
همین سبب می شــود برخی افراد پیگیر بیمه کردن خود نباشند. پیشنهاد ما این 
است که برای اینکه پوشش اجباری همگانی برقرار شــود چنین تمهیداتی در این 

حوزه نیز اندیشیده شود.

معاون بیمه خدمات ســالمت ســازمان بیمه 
ســالمت با اعالم برقراری بیمه رایگان برای پنج 
میلیون و ۴۰۰هزار ایرانی از روز شــنبه، هفدهم 
اردیبهشت ماه، نحوه پوشش های بیمه ای برای 

افراد فاقد بیمه درمانی را تشریح کرد.
»مهدی رضایی« اظهار کرد: براســاس بند الف 
ماده ۷۰ قانون برنامه ششــم توســعه کشور و 
آیین نامه اجرایی آن، همه شهروندان فاقد بیمه 
پایه، جهت برقراری پوشــش بیمه پایه سالمت 
با مراجعــه به ســامانه خدمــات غیرحضوری 
شــهروندی ســازمان بیمه ســالمت یا دفاتر 
پیشــخوان دولت طرف قرارداد این ســازمان، 
می توانند نســبت به بیمه خود و خانواده اقدام 

کنند.
وی با بیان اینکه براساس بند د تبصره ۱۴ قانون 
بودجه ۱۴۰۱، افراد فاقد بیمه پایه سه دهک پایین 
درآمدی، به صورت رایگان و بدون پرداخت حق 
بیمه، تحت پوشــش قرار می گیرند، افزود: این 
ســه دهک باید توســط وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی به بیمه سالمت معرفی شوند تا تحت 
پوشش بیمه قرار گیرند؛ این اقدام صورت گرفته 
و این آمار از سوی وزارت رفاه اعالم شده است.

معاون بیمه خدمات ســالمت ســازمان بیمه 
سالمت ادامه داد: پنج میلیون و ۳۹۷ هزار نفر 
یعنی حدود پنج میلیون و ۴۰۰ هزار نفر فرد فاقد 
پوشش بیمه که جزو سه دهک پایین درآمدی 
بودند به سازمان بیمه سالمت معرفی شدند و از 
روز شنبه هفدهم اردیبهشت ماه، تحت پوشش 
بیمه همگانی رایگان قــرار گرفتند و دولت حق 
بیمه آن ها را پرداخــت می کند.وی با بیان اینکه 
اطالع رســانی به این افراد از طریــق پیامک به 
تدریج آغاز شده است، تصریح کرد: این افراد در 

دو گروه دسته بندی می شوند؛ یک گروه از آن ها 
دارای جمعیت دو میلیون و ۴۰۰ هزار نفر اســت 
که اطالعات هویتی آن ها کامل بــوده و به آنان 
اعالم شده که تحت پوشش بیمه قرار گرفته اند و 

می توانند از خدمات بیمه بهره مند شوند.

فرصت یک ماهه برای تکمیل مدارک
رضایی اضافه کرد: گــروه دوم با جمعیت حدود 
ســه میلیون نفر نیــز تحت پوشــش بیمه قرار 
گرفتند، اما نقص مدرک دارند و این موضوع از 
طریق پیامک به آن ها اطالع داده شده و فرصتی 
یک ماهه برای شان در نظر گرفته شده است تا 
نسبت به تکمیل مدارک خود اقدام کنند. عمده 
نقص مدرک این افراد شــامل فقدان عکس و 
تعیین نکردن محل دقیــق جغرافیایی زندگی 
است. افراد دریافت کننده پیامک نقص مدارک 
می توانند از طریق سایت بیمه سالمت یا دفاتر 
پیشخوان دولت مدارک خود را تکمیل کنند.وی 
گفت: طبق قواعد بیمه ای، افراد پیش از شروع 

خدمت هویت سنجی می شوند و عکس فرد باید 
با خودش، مطابقت داشــته باشد؛ بنابراین الزم 
است عکس افراد در ســامانه قرار بگیرد. البته 
جدای از درخواســت پیامکی از افراد، به شکل 
موازی از دستگاه های دیگر نیز درخواست شده 
است که اگر عکسی از این افراد دارند در اختیار 

سازمان بیمه سالمت قرار دهند.

نحوه پوشــش ســایر دهک های درآمدی 
فاقد بیمه درمانی

معاون بیمه خدمات ســالمت ســازمان بیمه 
سالمت درخصوص نحوه فراخوان وزارت رفاه از 
این پنج میلیون و ۴۰۰ هزار نفر، اظهار کرد: طبق 
قانون، وزارت رفاه موظف اســت براساس بانک 
اطالعات ایرانیان، ســه دهک درآمدی پایین را 
شناسایی و به سازمان بیمه سالمت معرفی کند. 
عالوه بر این، اگر افرادی فاقد پوشش بیمه باشند 
چه مشمول سه دهک درآمدی پایین شوند و چه 
در این سه دهک نباشند، توسط سازمان فراخوان 

می شوند تا با دو روش حضوری و غیرحضوری 
اقدام به ثبت نام در ســامانه کنند. اســامی این 
دســته از افراد در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی قرار می گیرد تا تحت ارزیابی وسع قرار 
گیرند و دهک بندی شوند و متناسب با آن تحت 

پوشش بیمه قرار بگیرند.
وی با اشــاره به نوع برقراری پوشش بیمه برای 
ســایر دهک های درآمدی، افزود: این موضوع 
به مصوبه هیئت وزیران نیاز دارد؛ اما پیشــنهاد 
این بوده اســت که دهک چهــارم، ۱۰ درصد در 
پرداخت حق بیمه خود مشــارکت کنند، دهک 
پنجم و ششم ۲۵ درصد، دهک هفتم و هشتم 
۵۰ درصد و دهک نهم و دهم صددرصد حق بیمه 
را خود را پرداخت کنند. شیب پلکانی پرداختی 
دهک بندی های جدید پیشــنهادی، با توجه به 
وضعیت اقتصادی کشــور مقداری به نفع مردم 
تعدیل شده است تا پرداخت آن ها کمتر شود و 
به این ترتیب افراد بیشتری تحت پوشش بیمه 

قرار گیرند.

   گزارش 

معاون بیمه سازمان بیمه سالمت خبر داد:

برقراری بیمه رایگان برای سه دهک پایین درآمدی



چهار شنبه 21 اردیبهشت  1401 / 09 شوال 1443 / 11 می  2022 / شماره 3524
نماینده اصفهان:

وزیر بهداشت برای تامین شیرخشک تدبیری بیندیشد
نماینده مردم اصفهان در مجلس با بیان اینکه وزیر بهداشــت باید برای تامین شیرخشک نوزادان 

دارای حساسیت تدبیری بیندیشد، از کم کاری و عدم مدیریت وی در این بخش انتقاد کرد.
عباس مقتدایی در جلسه علنی اخیر مجلس شورای اسالمی در تذکر شفاهی خود گفت: چند روزی 
است که شیرخشک نوزادانی که دارای حساسیت هستند و نمی توانند شیرخشک معمولی مصرف 
کنند نایاب شده اســت، این از جنایت های آمریکای ددمنش است؛ اما از کم کاری و بی مدیریتی 
وزیر محترمی بوده که آن را پیش بینی نکرده  است.نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی 
خطاب به وزیر بهداشت ادامه داد: چگونه می توانیم به مادری که جلوی چشمش فرزندش دچار 
آسیب شده  بگوییم صبر کن تا وزیر بهداشت تدبیری بیندیشد؛ امروز باید اقدام کنید.وی خطاب 
به وزیر بهداشت  تصریح کرد: شما در آزمون دستیاری برای پزشــکان جوان کاری انجام ندادید و 
روح آنها را آزرده کردید.مقتدایی خطاب به دهقان، معاون رییس جمهور تاکید کرد: نامه  شما نیز در 
زیرمجموعه تان بر زمین ماند، باید از وزیر بهداشت و درمان بخواهید تا در این زمینه اقدامی انجام 
دهد.وی خطاب به رییس قوه قضاییه یادآور شد: حکم دیوان در مورد دستیاران پزشکان جوان بر 

زمین مانده و اینها نتیجه بی دقتی ها و خطای مدیریتی است.

مدیر نظارت بر درمان دانشگاه علوم پزشکی:

دید کشور به نظام سالمت اصفهان باید تغییر کند
مدیر نظارت بر درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: دید کشور به نظام سالمت اصفهان، یک نگاه 
اشتباه و مبتنی بر استان برخوردار است؛ بنابراین طی سالیان گذشته، کم لطفی هایی به این استان در 
این عرصه شده است.»غالمعلی دوروشی« تاکید کرد: با تاسیس خانه های بهداشت و مراکز بهداشتی 
روستایی و شهری و توسعه پایگاه های بهداشت، خدمات رسانی بهداشتی و درمانی به اقصی نقاط 
کشور گسترش پیدا کرد؛ همچنین تربیت نیروهای متخصص پزشکی و درمانی در کشور شدت گرفت 
و با نظام سهم بندی در سراسر کشور تقسیم بندی صورت گرفت.مدیر نظارت بر درمان دانشگاه علوم 
پزشکی اصفهان تصریح کرد: در حقیقت دید و انتظاری که پس از گذشت چهار دهه از پیروزی انقالب 
اسالمی از سوی مردم وجود دارد، خدمت رسانی حداکثری برای همه است؛ اما باید همواره وضعیت 
امروز را با گذشته مقایسه کرد و در ارائه دیدگاه و نظرات خود، نیم نگاهی به وضعیت اقتصادی جامعه 
داشت.وی با بیان اینکه دانشگاه علوم پزشکی سعی دارد دید کشوری نسبت به سالمت استان را تغییر 
دهد، خاطرنشان کرد: دید کشور به نظام سالمت اصفهان، یک نگاه اشتباه و مبتنی بر استان برخوردار 

است؛ بنابراین کم لطفی هایی طی سالیان گذشته به این استان در این عرصه شده است.

 پرداخت ۷34 میلیارد تومانی کمک معیشت
 به مددجویان اصفهانی 

کمیته امداد استان اصفهان سال گذشته مبلغ ۷۳۴ میلیارد و ۶۵۹ میلیون تومان کمک معیشت به 
مددجویان پرداخت کرد. معاون حمایت و سالمت خانواده کمیته امداد امام خمینی)ره( استان اصفهان، 
تامین حداقل نیازهای معیشتی خانواده ها را یکی از اولویت های اصلی در خدمت رسانی دانست و 
گفت: در سال گذشته به حساب سرپرستان ۱۲۱ هزار و ۲۵۰ خانوار، مبلغ ۷۳۴ میلیارد و ۶۵۹ میلیون 
تومان کمک معیشت پرداخت شــده است.هادی بنایی با اشــاره به پیگیری مجلس برای افزایش 
مستمری مددجویان متناسب با شرایط اقتصادی جامعه، ادامه داد: از فروردین ماه براساس مصوبه 
مجلس شورای اسالمی، با ۲۰ درصد افزایش سرانه مستمری، به خانواده های یکنفره ۴۲۰ هزارتومان، 
دونفره ۶۰۰ هزارتومان، سه نفره ۸۴۰ هزارتومان، چهارنفره ۱ میلیون و ۸۰ هزارتومان و پنج نفره و بیشتر 
۱میلیون و۳۲۰هزارتومان پرداخت شده، ولی متاسفانه با توجه به شرایط موجود این افزایش تاحدود 

زیادی خنثی است و گره ای از مشکالت این قشر محروم باز نمی کند.

معاون فنی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می گوید برای باز ماندن پنجره جمعیتی تنها دو دهه دیگر فرصت باقی است؛ 

وقت اضافه برای فرزندآوری

افزایش ســن ازدواج که حاصل اجرای  پریسا سعادت
سیاســت هــای غلــط عــدم حمایت 
اقتصادی کافی دولت و نهادهای اجتماعی و تغییر نگرش نســبت به 
فرزندآوری در کنار آمار رو به صعود طالق های عاطفی و جدایی ها در 
میان خانواده های ایرانی کشــور را با بحران جمعیتــی روبه رو کرده 
اســت؛ اتفاق تلخی که اگر چه نزدیک به یک دهه اســت در مورد آن 
هشدارهای زیادی داده می شــود و راهکارهایی هم پیشنهاد و حتی 
اجرایی شده ؛ اما در عمل چندان اثری بر روی بحران سالمندی کشور 
و به تبع آن ایران باقی نگذاشــته اســت. اصفهان در سال های اخیر 

هموراه جزو پیر ترین استان های کشور شناخته شده است.
 آنگونه که معاون فنی معاونت بهداشــتی دانشــگاه علوم پزشــکی 
اصفهان می گوید برای بــاز ماندن پنجره جمعیتی یا همان رســیدن 
به رشد جمعیت ایده آل تنها دو دهه دیگر فرصت باقی است. این در 
حالی است که تا کنون تمامی راه های رفته از سوی نمایندگان مجلس 
دولت های قبلی و کارشناسان اجتماعی و پزشکی به بن بست رسیده 
اســت و مردم همچنان تمایلی به فرزند آوری ندارند. به گفته مهران 

زینلیان، با رسیدن جمعت سالمندان کشور به باالی ۱۵ درصد، پنجره 
جمعیت بسته می شود و فرصت مداخله برای رشد جمعیت از دست 
می رود.وی در ایــن زمینه گفت: تا رســیدن به این مرحلــه و انجام 

مداخالت جمعیتی دو دهه بیشتر فرصت نداریم.
زینلیان ، با اشــاره به اینکه به واســطه سیاســت های غلط جمعیتی 
که در دهه های گذشــته اعمــال شــد خانواده ها به داشــتن فرزند 
کمتر تشــویق شــدند، گفت: امروز برون رفت از این شــرایط نیاز به 
 فرهنگ سازی و اقناع ســازی دارد که کار زمان بری است و به سادگی

 محقق نمی شود.
معاون فنی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بیان 
اینکه امروز جمعیت ســالمندان در استان اصفهان به حدود ۱۲ درصد 
رســیده، تصریح کرد: اصفهان جزو ســالمندترین استان های کشور 
است، درحالی که نرخ باروری عمومی در استان نیز کاهش پیدا کرده 
و به عدد ۱.۴ رسیده که نشان می دهد جزو استان های با کمترین نرخ 
باروری هســتیم. بنابراین شرایط اســتان به گونه ای است که فرصت 
زیادی برای مداخله جهت برون رفت از بحــران جمعیت نداریم.وی 

افزود: در شــرایطی که جمعیت ســالمندان یک منطقه و کشــور به 
باالی ۱۵ درصد برســد، یعنی افراد باالی ۶۵ سال، بیش از ۱۵ درصد 
از جامعه را تشکیل دهند، به مرحله ای می رســیم که پنجره جمعیت 
بسته می شود و فرصت مداخله برای بهبود وضعیت از دست می رود.

 تا رسیدن به این مرحله دو دهه بیشتر فاصله نداریم که فرصت کمی 
اســت تا مداخالت جمعیتی انجام دهیم.زینلیان بــا تاکید بر لزوم 
مشارکت همگانی در راســتای برون رفت از بحران جمعیت، گفت: با 
ابالغ وزارت بهداشت، در هر دانشــگاه قرارگاه جمعیت تشکیل شده و 
همه دستگاه ها و ادارات باید پای کار بیایند.  کسانی که دست اندرکار 
آموزش و فرهنگ سازی هســتند، همه نهادها، بخش های دولتی و 
مردمی باید دست به دســت هم جوانان را به ازدواج و داشتن فرزند 
ترغیب کنند، همچنین مسئوالن نیز برای بهبود شرایط اقتصادی برای 

خانواده ها تالش کنند.
وی با اشــاره به تصویب قانون جوانی جمعیــت و حمایت از خانواده 
در مجلس شورای اســالمی، اظهار کرد: با تصویب این قانون، امیدها 
برای حل بحران جمعیت بیشتر شــده است. امروز معضالت دیگری 
هم ســالمت جامعه ما را تهدید می کند که باز هم بخشی از آن متاثر 
از سالمند شدن جمعیت است. مشــکالتی از قبیل افزایش نرخ بروز 
بیماری های غیر واگیــر ازجمله بیماری های قلبــی عروقی، دیابت، 
فشــار خون باال که تهدید کننده سالمت عمومی اســت و یا افزایش 
بروز سرطان ها ناشی از تغییر سبک زندگی همه جزو معضالتی است 
که ســالمت عمومی را تهدید می کند. برای برون رفت از این شــرایط 
نیاز به ارتقای فرهنگ ســالمت عمومی و کاهش عوامل خطر تهدید 
کننده و زمینه ساز بیماری ها داریم تا سبک زندگی جامعه را به سبک 

سالمت محور سوق دهیم.
هر چند کاهش نرخ زاد و ولد یک مسئله جدی اســت؛ اما مهم تر از 
آن بررســی و رســیدن به راهکاری برای دفع علل و عوامل اجتماعی 
فرهنگی و اقتصادی این مسئله اســت. در شرایط کنونی جوانان یا به 
دلیل مســائل مالی نمی توانند ازدواج کنند ویا در صورت ازدواج توان 

مالی برای فرزندآوری ندارند.
  ضمــن اینکــه حمایــت هــای الزم از زنــان در این حــوزه صورت
  نمی گیرد و فرهنگ درســت فرزنــدآوری برای مردم از همه قشــر

 تبیین نشــده اســت در این شــرایط دولت و مدیران تنها بــه ارائه 
 راهکارهای قهری و یا تشــویق های مقطعی متوســل می شــوند و

 انگار دالیل اصلی این معضل را نمی بینند و یا نمــی دانند واقعا باید 
برای رفع آن چه کاری انجام داد!

با مسئولان جامعه

معاون اجتماعی و پیشــگیری از وقــوع جرم اداره 
کل دادگستری استان اصفهان با بیان اینکه در حال 
حاضر راهبرد مشــخصی در زمینه نظارت در فضای 
مجازی و آســیب های نوپدید وجود نــدارد، تاکید 
کرد: برای حل وفصل کاهش آسیب های پدیده های 
نوظهور باید قوانین جدید و به روز پیش بینی شــود.

محمدحسین آقایی اظهار کرد: وضعیت جامعه در 
حوزه مســائل اجتماعی با تغییر و تحوالت گسترده 
و نوظهوری روبه رو شده اســت که بخش عمده آن 

مربوط به استفاده نادرست، نبود دانش کافی نسبت 
به سواد رسانه ای در فضای مجازی است به همین 
دلیل با گروه فراوانی از اقشار مختلف جامعه روبه رو 
هستیم که شیوه صحیح استفاده از فضای مجازی را 
نمی دانند؛ اما برای پر کردن اوقات فراغت، آموزش و 
کسب درآمد به این فضای بی انتها وارد می شوند.وی 
ادامه داد: نبود کنترل هر پدیده نوظهوری در جامعه 
سبب ســاز ورود آســیب های اجتماعی و افزایش 
جرائم خواهد شد به همین دلیل شناخت به موقع و 
برنامه ریزی برای قانون گذاری و پیشگیری، مسئله 
مهمی است که نباید از آن غافل شد. ورود اینترنت در 
دو دهه اخیر پدیده ای نوظهور است که هر روز به دامنه 

خدمات و قابلیت های آن افزوده می شود و اگر برای 
مواجهه با فرآیندهای نوین در بستر فضای مجازی 
راهکاری سنجیده نشود جرائم این بخش بیش از 
گذشته خواهد شــد.معاون اجتماعی و پیشگیری 
از وقوع جرم اداره کل دادگســتری استان اصفهان، 
تصریح کرد: مسئوالن و قانون گذاران برای مصونیت 
شهروندان از آســیب های فضای مجازی و کنترل 
جرم باید پیگیر تصویب قوانین جدیــد و مطابق با 
نوع فرآیند و کاربرد فضای مجازی باشند همچنین 
اقدامــات الزم و به موقع را با انجام آسیب شناســی 
انجام دهند تا از میزان خطرات و دامنه آسیب های 

اجتماعی فضای مجازی و رایانه کاسته شود.

 نبود راهبرد مشخص در زمینه نظارت در فضای مجازی
 و آسیب های نوپدید

تقدیر بیماران 
تاالسمی از 

اهداکنندگان 
خون در اصفهان

جمعــی از بیماران تاالســمی 
همزمان با روز جهانی تاالسمی در 
بخش اهداکنندگان مرکز انتقال 
خون حضور یافته و با شاخه های 
گل از اهداکننــدگان و پرســنل 

بخش اهدا قدردانی کردند.

قاتالن ریزنقش طبیعت
سیگار؛ جدا از آسیب هایی که برای انسان به همراه دارد، قاتلی ریزنقش برای طبیعت نیز محسوب 
می شــود. چهار هزار ماده خطرناک موجود در فیلتر ســیگارها، چه در زمان مصــرف و چه هنگام 
رهاسازی در طبیعت نقش مخرب خود را به خوبی ایفا می کنند و بالی جان انسان، محیط زیست و 
حیات موجودات بر روی زمین می شوند.ته سیگار، زباله کوچکی که عده ای به راحتی هرجا برسند 
رهایش می کنند، بی خبر ازآنکه این زباله کوچک تا سال ها باقی مانده و بر خاک، آب و تنوع زیستی 
تاثیرات مخرب و جبران ناپذیری برجای می گذارد. مهم نیســت این زباله های کوچک را کجا رها 
کنیم، روی خاک، داخل جوی آب، روی آسفالت خیابان ها و یا حتی در زمین سفت، در هر صورت 
تاثیرات مخرب این ماده خطرناک جبران ناپذیر اســت.بر اساس گزارشــی از خبرگزاری ان. بی. 
سی )NBC(، اگرچه تعیین تعداد ته سیگارهای دور ریخته شده دشوار است، اما برآوردها نشان 
می دهد هر سال حدود ۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد نخ سیگار در جهان تولید می شود که فیلتر بیشتر آنها را 
در محیط زیست رها می کنند. از جمله ذرات موجود در فیلتر سیگار که برای محیط زیست خطرناک 
است، »استات سلولز« است که نوعی پالستیک است و حداقل ده سال طول می کشد تا در طبیعت 

تجزیه و نابود شود.
غزاله فریدی زاد از واحد تحقیق و توســعه شــرکت مهندســی کاشــفان نیلفام دربــاره عوارض 
زیست محیطی ته سیگارها و رها کردن این زباله های کوچک در محیط زیست، معتقد است چرخه 
تولید و مصرف ســیگار از مرحله پرورش گیاه تنباکو تا بســته بندی و دفع ته ســیگار، آسیب های 
سنگینی بر سالمتی محیط زیست وارد می کند. رها کردن ته مانده های سیگار، در محیط زیست به 
سبب دربرداشتن مقادیر باالیی از سموم، موجب آسیب جدی به محیط زیست می شود.این محقق 
ادامه می دهد: ته سیگارها پسماندهایی هستند که باوجود اندازه کوچک شان، نه تنها موجب ایجاد 
منظره های زشت در محیط زیست می شــوند، بلکه باعث تولید مواد ســرطان زا و سمی و آلودگی 
خاک و آب و حیات وحش خواهند شد. به صورتی که هر یک ته سیگار منجر به آلودگی ۱۰۰۰ لیتر آب 
آشامیدنی می شود.فریدی زاد به مطالعات مختلف بررسی شده  اشاره و تاکید می کند: ته سیگارهای 
کنار جاده ها موادی همچون آرسنیک، نیکوتین و هیدروکربن  های آروماتیک چند حلقه  ای به محیط 
اطراف آزاد می  کنند و باعث آلودگی محیط زیست می شوند. به عالوه مطالعات مختلف نشان داده 
است که افزودن ته سیگار به محیط، موجب بی  تحرکی و مرگ آبزیان، بروز اختالالت ساختاری و 
فیزیولوژیکی و آسیب در DNA سلول  های آن ها خواهد شد.وی ادامه می دهد: از سوی دیگر دود و 
ته سیگار بر سالمتی انسان نیز تاثیر بسیار زیادی دارد. به گونه ای که یکی از عوامل موثر بر روماتیسم 
مفاصلی، التهاب روده، تغییرات فیزیکی- شیمیایی پوســت انسان، عفونت و سرطان ریه است.

این محقق این شرکت دانش بنیان در پاســخ به این پرسش که چگونه می توان برای بازیافت این 
ماده اقدام کرد؟ می گوید: امروزه روش های بسیاری برای بازیافت ته سیگار مطرح شده که از جمله 
آنها می توان به چند مورد اشاره کرد. تولید آجر بازیافتی از ته سیگار با کاهش ۵۸ درصدی مصرف 
انرژی یکی از روش هاست.فریدی زاد توضیح داد: آجر تولیدی با استفاده از ضایعات سیگار بسیار 
ارزان تر از آجرهای معمولی است و انرژی کمتری را هم مصرف می کند. انرژی مصرفی برای تولید 
این آجرها ۵۸ درصد کمتر است که در نتیجه عایق تر بوده و هزینه گرمایش و سرمایش را هم کاهش 
داده و به واسطه وزن اندک به راحتی جابه جا می شود.به گفته این محقق، جلوگیری از زنگ زدگی 
فوالد با مواد شیمیایی استخراج شده از فیلتر ســیگار نیز راهکاری دیگر است. وقتی فیلتر سیگار 
در آب فروبرده می شود، ۹ ماده شــیمیایی متفاوت را تولید می کند. آغشته کردن سطح لوله های 
فوالدی به این مواد از خوردگی آنها جلوگیری کرده است. این گونه لوله ها به طور گسترده در صنایع 
نفتی مورد استفاده است.فریدی زاد اضافه می کند: تولید کربن فعال برای زدودن فلز سنگین کروم 
از محلول های آبی نیز به عنوان روشی دیگر در نظر گرفته می شــود. ته سیگارها می توانند به سبب 
عمل کربونیزاسیون، به کربن های فعال با ســطح مخصوص باال تبدیل شوند و می توانند در فرآیند 
تصفیه آب و پکیج های تصفیه آب استفاده شوند. با کربونیزاسیون در دمای باال، ته سیگارها تبدیل 

به ماده ای مناسب برای محیط زیست شده و مشکل آلودگی آن در محیط زیست از بین می رود.

وز عکس ر

خبر روزگزارش

 رییس هیئت مدیره انجمن
 تاالسمی ایران خبر داد:

تامین دارو؛ بزرگ ترین 
دغدغه بیماران تاالسمی

رییس هیئت مدیره انجمن تاالسمی ایران، 
تامیــن دارو را بزرگ ترین چالش مبتالیان 
به تاالسمی اعالم کرد و گفت: در حال حاضر 
نه داروی خارجی موجود است و نه به اندازه 
کافی داروی ایرانی در اختیار داریم.محمد 
علیزاده اظهــار کرد: تامیــن دارو و نبود آن 
مشــکل بزرگ بیمارانی تاالسمی است که 
همه چیــز را تحت تاثیر قــرار می دهد.عدم 
پیش بینی سهمیه بهزیستی برای مبتالیان 
به تاالســمی، عدم حمایــت از قانون منع 
کار، مشــکالت مربوط به تمدید گواهینامه 
این بیماران و مســائل اجتماعــی از دیگر 
دغدغه های مبتالیان به تاالســمی اســت.

رییس هیئت مدیره انجمن تاالسمی اضافه 
کرد: انگ بیماری باعث می شود مبتالیان به 
تاالسمی خط قرمز داشــته باشند و نتوانند 
شغل مناســب پیدا کنند و برای استخدام 
با مشکل روبه رو هســتند. گواهینامه های 
این بیمــاران به راحتی تمدید نمی شــود و 
مشکالت بسیاری دارند. عالوه بر اینکه این 
بیماران در زمینه ازدواج نیز با چالش روبه رو 
هستند و جامعه در مورد ازدواج با مبتالیان 

به تاالسمی آگاهی ندارد.
علیزاده تاکید کرد: اگــر خون و درمان مفید 
به بیماران مبتال به تاالســمی داده شود، به 
اندازه یک فرد عادی عمر می کنند. در جامعه 
باید آگاهی در زمینــه ازدواج با مبتالیان به 
تاالســمی آموزش داده شــود.وی با بیان 
اینکه یکی از چالش های انجمن تاالســمی 
این است که توســط بیماران اداره می شود، 
از خیران خواســت به یاری بیماران مبتال به 

تاالسمی بپردازند.
رییــس هیئت مدیــره انجمن تاالســمی 
همچنین به آمار مطلوب اســتان مازندران 
 در کاهــش تولــد مبتالیــان به تاالســمی 
 اشــاره و تاکیــد کــرد: اســتان مازندران

 از ســال ۹۲ تولد نوزاد مبتال به تاالســمی 
نداشته است.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری خبر داد:

سکونت 400هزارنفر در مناطق کم برخوردار استان اصفهان
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی اســتانداری اصفهان، با اشاره به اینکه بیش از ۴۰۰ هزار نفر در محالت حاشیه نشــین و کم برخوردار سکونت دارند، گفت: استان، 
دارای چهار دفتر تسهیل گری است که سه دفتر آن در شهر اصفهان فعالیت می کنند؛ به همین جهت باید به موضوع توانمندسازی مردم در این محالت، بیشتر پرداخته 
شود.»مسعود مهدویان فر« ، با اشاره به اهمیت دفتر تسهیل گری در کاهش آسیب های اجتماعی، اظهار کرد: تسهیل گری، در حقیقت آسان ساختن و سرعت بخشیدن 
به فرایند یا اتفاقی است که اکثر آن ها از راه فعالیت ها یا سازوکارهای اجتماعی انجام می شود. ازاین رو، چندی است که در بافت های فرسوده شهر دفاتری با عنوان »دفاتر 
تسهیل گری نوسازی بافت فرسوده« ایجاد شده است که اصلی ترین وظیفه آن ها، برقراری ارتباط با ساکنان بافت های فرسوده، معرفی مشوق ها، تسهیالت و معافیت های 
موجود و حل مشکالت احتمالی آن ها در زمینه نوسازی بناها و تجمیع ساختمان ها است.وی هدف اصلی ایجاد دفاتر تسهیل گری در مناطق کم برخوردار را توانمندسازی 
مردم در این محله ها دانست و افزود: شناخت محله، جلب مشارکت مردم، برنامه ریزی اجتماع محور، اعتمادســازی، بهبود کیفیت زندگی افراد، توانمندسازی افراد، 
حساس سازی و توجه به مسائل اجتماعی، درگیر ساختن جامعه هدف با مسائل و مشــکالت، مشارکت اجتماعی شهروندان، تبدیل شهروندان منفعل به شهروندان 
مطالبه گر، ازجمله محورهای فعالیت دفاتر تسهیل گری است.مهدویان فر   تصریح کرد: به همین منظور مبنای فعالیت دفاتر تسهیل گری در استان اصفهان با شعار »از 

مردم، با مردم و برای مردم« است؛ چراکه اصل و ماهیت وجودی دفاتر تسهیل گری، ارائه آموزش های الزم به مردم است.



در شب غیبت سه مدافع میانی سپاهان، نورافکن در پستی غیرتخصصی درخشید و شب خوبی را مقابل پیکان گذراند.محرومیت گئورگی گولسیانی و مصدومیت 
عزت پورقاز و محمدرضا مهدی زاده باعث شد تا محرم نویدکیا برای مصاف حساس با پیکان در ورزشگاه دستگردی تهران تنها یک مدافع میانی تخصصی داشته 
باشد و او هم کسی جز محمد نژادمهدی نبود؛ در این شرایط سرمربی سپاهان تصمیم جالبی گرفت و تغییراتی را در پست بازیکنان خود اعمال کرد.امید نورافکن 
که در تیم امید ایران سابقه بازی در دفاع میانی را داشت و در مصاف با تیم ملی امارات هم در تیم ملی بزرگساالن در دفاع میانی بازی کرده بود، زوج نژادمهدی شد 
و در غیاب نورافکن در سمت چپ، فرشاد احمدزاده در نقش مدافع کناری برای سپاهان به میدان رفت.با وجود تغییر پست انجام شده، نورافکن توانست نمایش 
خوبی را از خود نشان بدهد و اجازه تهدید دروازه تیمش را به کمک نژاد مهدی نداد تا غیبت مهره های کلیدی چون گولسیانی و پورقاز در خط دفاعی طالیی پوشان 
به چشم نیاید.در کنار بازی در دفاع میانی و دفاع چپ، نورافکن در دوران حضورش در استقالل در پست هافبک دفاعی هم بازی کرده است که این ویژگی )بازی 

در چند پست مختلف( دست سرمربی را برای تغییر پست او و استفاده در چند ناحیه مختلف از زمین مسابقه بازتر می کند.

نورافکن؛ برای دفاع وسط روی من حساب کنید!
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کلوپ: 

شاید» گواردیوال« بیشتر  از  ما  می داند
سرمربی لیورپول، پس از این که پپ گواردیوال گفت همه از لیورپول حمایت می کنند به این مربی پاسخ 
داد.یورگن کلوپ  قبل از بازی مقابل استون ویال در نشست خبری خود به آخرین صحبت های پپ گواردیوال 
پاسخ داد. سرمربی سیتی گفت که لیورپول به دلیل تاریخچه خود از حمایت مطبوعات و خیلی از اهالی 
فوتبال برخوردار است؛ آن ها طی ۳۰ سال یک بار لیگ برتر را برده اند و مردم می خواهند لیورپول بیشتر از ما 
قهرمان شود. آن ها هواداران بیشتری دارند و حمایت می شوند.  سرمربی آلمانی لیورپول به این اظهارات 
پاسخ داد و گفت: بسیاری از مردم این جا می خواهند که ما برنده شویم درست است ولی خیلی ها نیز در 
شهر منچستر دوست دارند سیتی قهرمان شود.  واضح است که ما بعد از یک بازی ممکن است تحت 
فشار بازی قرار بگیریم و صحبت هایی را به زبان بیاوریم. نمی دانم ما برنده می شویم یا منچسترسیتی. 

شاید گواردیوال اطالعات بیشتری دارد و بیشتر از ما می داند. 
 

بازیکن آرژانتینی پاری سن ژرمن: 

جام جهانی مهم تر از لیگ قهرمانان اروپاست
بازیکن آرژانتینی پاری سن ژرمن امید زیادی دارد که بتواند با آلبی سلسته قهرمانی در جام جهانی را تجربه 
کند. او بر این باور است که جام جهانی مهم تر از لیگ قهرمانان اروپاست.تیم ملی فوتبال آرژانتین یکی 
از شانس های اصلی قهرمانی در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر است.دی ماریا، بازیکن کلیدی آرژانتین گفت: 
جام جهانی یک رقابت خاص و منحصر به فرد است. لیگ قهرمانان اروپا هم مهم است؛ اما برخالف جام 
جهانی می توان هر ساله در این رقابت شرکت کرد.وی ادامه داد: جام جهانی هر چهار سال یک بار برگزار 
می شود و همه بازیکنان، شانس حضور در آن را ندارند. من چنین رقابت بزرگی را تجربه کرده ام. به نظرم 
جام جهانی مهم تر از لیگ قهرمانان اروپاست. امیدوارم قهرمانی در این رقابت را تجربه کنیم.دی ماریا 
درباره تیم مورد عالقه اش گفت: من در پاری سن ژرمن بازی می کنم و طبیعی است که به این تیم عالقه 

داشته باشم؛ اما عشق من روزاریو سنترال است و این باشگاه همواره در قلب من خواهد بود.
 

»هالند« در تست پزشکی منچسترسیتی
مهاجم نروژی بوروسیا دورتموند با منچسترسیتی به توافق نهایی دست پیدا کرد و به زودی رسما به 
این تیم خواهد پیوست.به نظر می رسد که ارلینگ هالند، منچسترسیتی را به عنوان تیم بعدی خود 
انتخاب کرده است. فابریزیو رومانو، خبرنگار سرشناس ایتالیایی در توئیتی نوشت که ارلینگ هالند به 
منچسترسیتی پیوست و به زودی این انتقال رسما اعالم خواهد شد.رومانو در ادامه نوشت که هالند 
بخش نخست تست پزشکی باشگاه منچسترسیتی را در بلژیک گذرانده است تا حضور او در سیتی 
قطعی باشد.باشگاه بوروسیا دورتموند رقم فســخ قرارداد این فوق ستاره نروژی را 75 میلیون یورو 
اعالم کرد که سیتی با پرداخت این رقم موافقت کرد.عالوه بر منچسترسیتی تیم های رئال مادرید و 

بایرن مونیخ و البته بارسلونا هم به جذب هالند عالقه داشتند.
 

رقیب »آزمون« در لورکوزن می ماند
 در حالی که تیم های نیوکاسل و بارسلونا به دنبال به خدمت گرفتن پاتریک شیک برای فصل بعد هستند، 
سیمون رولفس مدیر ورزشی بایر لورکوزن تایید کرد که این مهاجم در تابستان امسال فروخته نخواهد 
شد.بایرلورکوزن قصد ندارد پاتریک شیک را در تابستان امسال بفروشد. او در فهرست خرید تیم های 
نیوکاسل و بارسلونا قرار دارد؛ دو باشگاهی که می توانند پیشنهادات خود را در زمان باز شدن پنجره نقل و 
انتقاالت تابستانی ارائه دهند اما با اظهارات مدیر ورزشی بایر لورکوزن باید ماندن این مهاجم در آلمان را 
قطعی دانست.رولفس درباره ماندن پاتریک شیک گفت: شیک در تابستان امسال فروخته نخواهد شد، 

او فصل آینده برای ما بازی می کند و این کامال واضح است.

اولتیماتوم دیوان محاسبات، تکلیف را یکسره می کند؟

بازنشسته ها به صف!

این روزها دوباره شــایعه بازنشســتگی یک مدیر ورزشــی مطرح شده و 
این احتمال وجود دارد که تغییراتی صــورت بگیرد.قانون منع به کارگیری 
بازنشسته ها سال 97 با تصویب در شورای نگهبان و تایید رییس مجلس و 
رییس جمهور ابالغ شد و از همان زمان هم تغییرات در وزارت ورزش و همین 
طور فدراسیون های ورزشی کلید خورد؛ موضوعی که هر چند وقت یک بار با 
نامه دیوان محاسبات به وزارت ورزش دوباره مطرح می شود؛ اما مدیرانی 
که از سال ها قبل نام شــان به عنوان بازنشسته مطرح بوده همچنان به کار 
خود ادامه می دهند.اوایل اردیبهشــت ماه امسال دوباره دیوان محاسبات 
در نامه ای به وزارت ورزش در خصوص اســتفاده از مدیران بازنشســته در 
فدراســیون ها نکاتی را گوشــزد کرد و نوشت الزم اســت قطع همکاری با 

بازنشسته ها صورت بگیرد.

 شایعه بازنشستگی رییس والیبال دوباره قوت گرفت
حاال در بین گزینه ها، نامی که خیلی به گوش می رســد محمدرضا داورزنی 
رییس فدراسیون والیبال است که پیش از این چند سالی را به عنوان معاون 
حرفه ای و قهرمانی وزارت ورزش فعالیت می کرد. شنیده ها حاکی از این است 
که وزارت ورزش در خصوص بازنشستگی داورزنی بسیار جدی است و حتی 
این احتمال وجود دارد در روزهای آینده سرپرست هم برای فدراسیون معرفی 
شود. موضوع بازنشستگی داورزنی در زمان مدیریت مسعود سلطانی فر هم 

مطرح بود؛ اما با مکاتبات صورت گرفته با دولــت وی به فعالیت خود ادامه 
داد. حاال خبرهایی به گوش می رسد مبنی بر اینکه معاونت قهرمانی وزارت 
ورزش در خصوص بازنشستگی رییس فدراسیون والیبال مذاکراتی را داشته 
است. موضوع بازنشســتگی داورزنی ۲ سال پیش هم مطرح و به شدت از 
سوی رییس فدراسیون والیبال رد شد. وی در این خصوص با استناد به چند 
اصل قانون گفته بود که می تواند حداقل تا 6 سال آینده به کار خود ادامه دهد.

 سرپرستی بازنشسته بدون خروجی در ژیمناستیک
عالوه بر داورزنی، حمید احمدی سرپرست فدراسیون ژیمناستیک هم جزو 
مدیران بازنشسته است. حمید احمدی دی ماه سال گذشته با پایان دوره 4 
ساله زهرا اینچه درگاهی به عنوان سرپرست فدراسیون ژیمناستیک انتخاب 
شد. وی از همان زمان قرار بود شــرایط را برای برگزاری انتخابات فراهم کند 
و همین طور انتخابات کمیسیون ها را انجام دهد؛ اما نه تنها این اتفاق نیفتاد 
بلکه حاال شنیده می شود این سرپرست فدراسیون بازنشسته است.وی در 
گفت وگو با فارس، درباره اینکه بازنشسته است و آیا فعالیت او به این صورت 
در فدراسیون ژیمناســتیک منعی ندارد، عنوان کرد: من طبق اساسنامه و با 
حکم وزیر ورزش آمدم. این سوال را باید از مسئوالن بپرسید.در این بین در 
وزارت ورزش و همین طور فدراســیون ها کارمندان دیگری هستند که زمان 
بازنشستگی آنها فرارسیده و در روزهای آینده حکم ابالغی صادر خواهد شد.

خبر روز

بازگشت بلیت کاغذی به چرخه فوتبال ایران!
میزبانی نســاجی در کرج حواشــی جالب توجه خود را داشــت و در حضور تماشاگران، مصاف 

شاگردان الهامی برابر مس برگزار شد.
بعد از میزبانی در ورزشگاه های شهدای ساری، نقش جهان اصفهان، آزادی تهران و امام رضا)ع( 
مشهد، یک ورزشــگاه جدید در لیگ بیســت و یکم میزبان دیدار خانگی نســاجی بود و این بار 
شاگردان ساکت الهامی در زمین انقالب کرج پذیرای مس رفسنجان بودند.هواداران عالقه مند به 
نساجی به دنبال حضور در ورزشگاه بودند و سه ساعت پیش از شروع مسابقه، بلیت فروشی در 

محل ورزشگاه به انجام رسید و استقبال نسبتا خوبی هم از مسابقه به عمل آمد.
نکته جالب، بلیت فروشی به صورت دستی بود آن هم در شرایطی که اکثریت تیم های لیگ برتری 
با طراحی سامانه بلیت فروشی آنالین دارند؛ اما در بازی اخیر  بلیت چاپی میان تماشاگران توزیع 
شد؛ مسابقه ای که با برتری ۲ گله مس رفسنجان به پایان رسید و مازنی ها در کرج نتوانستند از 

موقعیت میزبانی خود بهره ببرند و امتیازی را در مصاف حساس با مس کسب نکردند.

رفتار مجیدی »ُقدبازی« است
گودرز حبیبی، کارشــناس فوتبال در واکنش به اینکه مجیدی ضعف تیمش در خلق موقعیت را 
قبول ندارد، گفت: این دیگر یک مقدار »ُقد بازی« است. مجیدی مشاوران خوبی کنار خود ندارد. 

باید چند دستیار فنی مناسب کنار دست خود داشته باشد.
وی درباره عملکرد گابریل پین، دســتیار ایتالیایی مجیدی که برخی معتقدند او ساختار دفاعی 
استقالل را شکل داده اســت، گفت: من چیزی از او ندیده ام. اینکه پین ســاختار دفاعی تیم را 

ساخته، قبول ندارم. ایرانی ها بهتر از این اجرا می کنند، خود بچه ها کارشان را انجام می دهند.
 

یک شبه پولدارشدن همین است!
بهروز سلطانی، پیشکســوت پرســپولیس در مورد رفتار رامین رضاییان موقع تعویض در دیدار 
برابر ذوب آهن که نمی خواست از زمین خارج شود، گفت: وقتی بازیکنی که هنوز به سن پختگی 
نرسیده یک شبه پولدار می شود انتظاری نباید داشت. واقعا رامین رضاییان چه فکر کرده است؟ 
سید جالل حسینی به عنوان کاپیتان تیم کجا و این کجا. کاش بدانیم منظورمان از بازیکن خوب 
چه بازیکنی اســت. اگر باشــگاه با رضاییان برخورد قاطعی نکند شــک نکنید این رفتارها ادامه 

خواهد داشت.
 این بازیکن پیش خودش فکر نکرد چند میلیون نفر در حال تماشــای این بازی هستند و رفتار 

او را می بینند؟
 

»رضاییان« همین کارها را کرد که از پرسپولیس اخراج شد
اسماعیل حاللی، پیشکسوت تیم پرســپولیس در خصوص رفتار عجیب رامین رضاییان در زمان 
تعویض و در دیدار برابر ذوب آهن که حاضر به بیــرون رفتن از زمین نبود، گفت: رضاییان قبال هم 
در پرسپولیس از این کارها کرده بود؛ اما بازیکن باید بداند که حق ندارد به نظر مربی اعتراض کند. 
مگر سانترهای قبلی رضاییان چه گلی به سر پرســپولیس زده بود که او اصرار داشت یک سانتر 

دیگر هم انجام دهد؟! 
وی افزود: وقتی تابلوی تعویض باال می رود بازیکن باید اطاعت کند. اما رضاییان با این رفتارش 
نشان داد که هنوز هم حرفه ای نیســت. بازیکنان ایرانی فقط در قرارداد بستن حرفه ای هستند. 
رضاییان در زمان برانکو هم همین کارها را می کرد که اخراج شــد. او در فوتبال اروپا بازی کرده و 
باید تجربه حرفه ای کسب می کرد. وقتی که به پرسپولیس آمد باید چند بازی بیرون می نشست 

تا این رفتارها را انجام ندهد.

مستطیل سبز

 »فیروزجا« همچنان
 نمی برد!

علیرضــا فیروجا در رقابت های ســوپربت 
رومانی تاکنــون بردی را به نــام خود ثبت 

نکرده است.
ســوپرتورنمنت  در  کــه  فیروزجــا 
کالســیک ســوپربت رومانــی شــرکت 
کرده است، دوشــنبه شــب در دور پنجم 
این رقابت ها بــه مصاف بوگــدان دئاک، 
 اســتادبزرگ رومانیایــی رفــت و بــه

 تساوی رسید.
 این تساوی درحالی برای علیرضا فیروزجا 
با ریتینگ ۲۸۰4 به دســت آمــد که او در 
ابتدای بازی در وضعیت بدی قرار داشــت. 
در ادامه بازی، فیروزجا توانست در وضعیت 
برنده قرار بگیرد؛ اما این بازیکن نتوانست 
مقابل ضعیف ترین شطرنج باز این رقابت 

ها با ریتینگ ۲67۱ به پیروزی برسد.
به نظر می آید فیروزجــا تمرکز الزم در این 
رقابت ها را ندارد چرا که در 5 بازی اخیر این 
شطرنج باز، درحالی که او طی سه بازی در 
وضعیت برنده و بهتر قرار داشت نتوانست 
بــازی را کنترل کنــد و به یــک باخت و دو 

تساوی رسید. 
فیروزجا با کســب چهــار تســاوی و یک 
شکست در پنج بازی اخیر خود ۲ امتیازی 
است و در رده هفتم این مسابقات قرار دارد.

وی با عملکرد ضعیف خود تاکنون حدود ۸ 
واحد ریتینگ زنده خود را از دســت داده و 
تنها برد فیروزجا مقابل یان نپومنیشــی به 

دست آمده است.
وسلی سو، شــطرنج باز مطرح آمریکایی 
با ۳.5  امتیاز صدرنشــین این مســابقات 
است. سوپرتورنمنت رومانی اولین رقابت 
از ســری مســابقات گرندچس تور ۲۰۲۲ 
است که در آن ۱۰ شــطرنج باز به مصاف هم 

می روند.
قرار اســت پنج رقابت در سری رقابت های 
گرند چس تور برگزار شود که مجموع جوایز 
آن ۱.4 میلیون دالر تخمین زده شده است. 
همچنین قهرمان ســوپرتورنمنت رومانی 

می تواند ۱۰۰ هزاردالر را به دست آورد.

فوتبال جهان

وز عکس ر

کله پاشدن مجیدی 
در ورزشگاه آزادی

فرهــاد مجیــدی، ســرمربی 
استقالل پس از گل آبی پوشان 
توســط آرمان رمضانی در دقیقه 
۸۸ بــه شــهرخودرو اینگونــه 

تعادلش را از دست داد.

الله صدیق با بیان اینکه اتومبیل رانی ایران با تغییرات 
صورت گرفته نسبت به ســال های قبل رو به عقب 
در حال حرکت اســت، اظهارکرد: رییس فدراسیون 
هر چند عالقه مند است به این رشته کمک کند؛ اما 
برخی افرادی که به کار گرفته، توصیه شــده اند و به 
همین دلیل نتایج به دست آمده مطلوب نبوده است. 
فدراسیون باید در بخش هایی مثل آموزش و اجرای 
مسابقات با اســتفاده از افراد کاردان عملکرد بسیار 
بهتری داشته باشد؛ اما حضور افرادی بیرون از این 
رشته باعث شده اتومبیل رانی پسرفت داشته باشد.

اولین بانوی حاضر در مسابقات اتومبیل رانی ایران، 
افزود: از اینکه توجهی به پتانسیل باالی این رشته و 
قهرمانان و پیشکسوتان نمی شود، ضربه می خوریم 
و در کنار آن نیز اخباری که توسط فدراسیون منتشر 
می شــود، همراه با بزرگنمایی صورت می گیرد. طی  

سال های قبل در اتومبیل رانی قوی تر بودیم و حضور 
رانندگان حرفه ای بیشــتر بود؛ امــا در حال حاضر 
مدت هاست مســابقه یا رویدادی برگزار نمی شود و 

این رشته وارد رکود شده است.
وی خاطرنشان کرد: در بحث آموزش دستورالعمل 
خوبی تدوین شــد ولی کافی نیســت چرا که نحوه 
اجرای یک دستورالعمل بسیار مهم تر است. متاسفانه 
انتصابات و تغییرات متعدد و مداوم در کمیته های 
مختلف فدراســیون که همگی تخصصی و بســیار 
مهم هســتند، باعث شــده در بخش های مختلف 
برنامه ریزی درســت و اصولی را شــاهد نباشــیم. 
وقتی مجریان خوبی نداشــته باشــیم، انجام ثبت 
نام و ارائه گواهی نامه کمکی به این رشــته نمی کند.

صدیق با اشــاره به درآمدزایی فدراسیون از راه های 
مختلف، گفت: قطعا فعالیت در رشته پرهزینه ای مثل 

اتومبیل رانی نیاز به هزینــه باالیی دارد؛ اما اینکه چه 
چیزهایی را فدای درآمدزایی کنیم خیلی مهم است. 
باید به شکلی عمل شود که کیفیت فدای درآمدزایی 
نشود و این رشته به سمت پیشــرفت حرکت کند. 
برگزاری دوره های مختلــف درآمدزایی زیادی برای 
فدراسیون داشته؛ اما بســیاری از مربیان که در این 
دوره ها تدریس کرده اند هنــوز حق التدریس خود را 
دریافت نکرده اند، در حالی که در گذشته مدرسان ابتدا 
حق الزحمه خود را می گرفتند و سپس پول برگزاری 
دوره ها به حســاب فدراسیون یا هیئت های استانی 

واریز می شد.

وزارت ورزش نظارت بیشتری کند؛

الله صدیق: اتومبیل رانی ایران دنده عقب می رود!

سفر تیم ملی فوتبال به کانادا 
قطعی شد

دبیر کل فدراســیون فوتبال از قطعی بودن ســفر 
تیم ملی ایران به کانادا و انجام بــازی تدارکاتی در 
این کشــور و سپس ســفر به قطر برای »فیفادی« 

خردادماه خبر داد.
حســن کامرانی فر در خصــوص آخرین وضعیت 
بازی های تدارکاتی تیم ملــی فوتبال ایران گفت: با 
دراگان اسکوچیچ، سرمربی تیم ملی کارها را پیش 
می بریم. قراردادمان نهایی شــده است و به زودی 
اعالم می شــود. برای فیفادی اول شــرایط خوبی 
خواهیم داشــت همراه با چند بازی دوســتانه. از 
نهم خرداد این فیفادی شــروع می شود و به مدت 
۱4 روز فیفادی داریم که دو تا ســه بازی دوستانه 

خواهیم داشت.
وی در پاسخ به این ســوال که کمپ تیم ملی ایران 
در کدام کشور خواهد بود؟ تصریح کرد: احتماال در 
دو کشور خواهیم بود. ابتدا به یک کشور غیر از قطر 

می رویم و بعد به قطر سفر می کنیم.
 کامرانــی فــر در ادامــه گفــت: بــرای بــازی با
  کانــادا اســتادیوم هــم قطعــی شــده اســت.

  بــه زودی نهایی می شــود و دو بــازی دیگر را هم 
اعالم می کنیم.

دبیر کل فدراســیون فوتبال درباره اینکه بهتر است 
تیم ملی با وجود بعد مســافت تا کانادا، حداقل دو 
بازی در این کشــور برگزار کند، اظهار کرد: بله برای 
 بازی دوستانه با دو کشــور دیگر هم صحبت کردیم

  تــا در کانــادا بــازی داشــته باشــیم. آنجــا هم 
بحث استادیوم مطرح است چون فاصله شهرهای 

کانادا زیاد است. 
وی ادامه داد: اگر قرار است 5-6 ساعت برای بازی 
دوم پرواز کنیم به قطر بر می گردیم. فعال اسم تیمی 
را نمی بریم. خودشــان هم گفته اند تا نهایی شدن 

قرارداد اسمی آورده نشود.
کامرانی فــر همچنین از احتمــال رویارویی با تیم 
آلبانی هم خبر داد و گفــت: تیم های اروپایی درگیر 
هستند. بازی روسیه کنسل شــده است. آلبانی با 
روسیه بازی داشــته و در تالش هستیم تا با آلبانی 

هم بازی کنیم.



چهار شنبه 21 اردیبهشت  1401 / 09 شوال 1443 / 11 می  2022 / شماره 3524
مدیر منطقه هشت شهرداری خبر داد:

اجرای 45 پروژه در محله های منطقه ۸
مدیر منطقه هشت شهرداری اصفهان با بیان اینکه در سال گذشته در قالب بودجه ریزی مشارکتی ۴۵ 
پروژه در ۱۷ محله منطقه هشت با اعتبار الزم تعریف و اجرا شد، گفت: طبق بررسی های انجام شده، 
در سال ۱۴۰۱ دو محله بهرام آباد و شمس آباد به صورت ویژه مورد توجه قرار می گیرد.علی باقری اظهار 
کرد: با توجه به شعار همگرایی و محله محوری در دوره ششم مدیریت شهری، در سال گذشته در قالب 
بودجه ریزی مشارکتی با نظر ساکنان محله های مختلف منطقه هشت، ۴۵ پروژه در ۱۷ محله با اعتبار 
الزم تعریف و اجرا شد که به نوعی با این رویکرد همزمان به مشکالت جزئی و کلی محله ها تا حدودی 
توجه شده است.وی با بیان اینکه بین مناطق پانزده گانه شــهرداری اصفهان در زمینه بودجه ریزی 
مشارکتی، منطقه هشت عالوه بر اینکه پرجمعیت ترین منطقه شهری محسوب می شود، باالترین 
اعتبار را نیز هزینه کرده اســت، ادامه داد: با توجه به تاکید شــهردار اصفهان مبنی بر توجه ویژه به دو 
محله در هر سال، طبق بررسی های متعدد بین محله های هفده گانه این منطقه، در سال ۱۴۰۱ دو محله 
بهرام آباد و شمس آباد به صورت ویژه مورد توجه قرار می گیرد.مدیر منطقه هشت شهرداری اصفهان 
با اشاره به بودجه در نظر گرفته شده برای پروژه های مشارکتی و محله محوری، خاطرنشان کرد: این 
پروژه ها در محله بهرام آباد با اعتبار ۲۱ میلیارد تومان و در محله شمس آباد با اعتبار ۱۴ میلیارد تومان 

در قالب ۱۶ پروژه تعریف شده است.
 

مدیر منطقه دو شهرداری اعالم کرد:

 هزینه ۶۸ میلیون تومانی 
برای نظافت سرویس های بهداشتی منطقه 2

مدیر منطقه دو شــهرداری اصفهان گفت: ســاالنه مبلغی حدود ۶۸ میلیون تومــان برای نظافت و 
نگهداری سرویس های بهداشتی این منطقه هزینه می شود.محمد صیرفی نژاد با بیان اینکه منطقه دو 
شهرداری اصفهان دارای چندین بوستان محلی و پرمخاطب همچون قلمستان است که ساالنه مورد 
توجه مسافران قرار می گیرد، اظهار کرد: یکی از اقدامات مهم این منطقه نظافت و رسیدگی به وضعیت 
سرویس های بهداشتی در بوستان ها و پارک های محلی آن است.وی افزود: در این منطقه هشت 
سرویس بهداشتی در پارک ها، بوستان های وجود دارد که به طور کلی توسط پیمانکار شرح خدمات 
شده است و به طور سالیانه به آن رسیدگی می شود.مدیر منطقه دو شهرداری اصفهان تصریح کرد: 
نظافت، رفع اشکاالت روزانه، تامین مایحتاج بهداشتی، روشنایی، تهویه و ضدعفونی کردن بر اساس 
سامانه نگهداری و تعمیرات سرویس های بهداشتی توسط چهار نیروی نظافتی ثابت و سیار انجام 
می شود.وی با بیان اینکه ساالنه مبلغی حدود ۶۸ میلیون تومان برای نظافت و نگهداری سرویس های 
بهداشتی منطقه دو هزینه می شود، اضافه کرد: اخیرا شش چشمه سرویس بهداشتی زنانه و مردانه 
در بوستان حکیم فرزانه جنب ورودی محله دهنو و جنب منبع پساب منطقه دو تاسیس شده است.

 

برگزاری آیین بزرگداشت بانو علویه همایونی در منطقه 13
مدیر منطقه ۱۳ شهرداری اصفهان در حاشیه آیین بزرگداشت بانو علویه همایونی، گفت: آثار فرهنگی 
و صنایع دستی در فضاهای مهیا شده به نام بانو علویه همایونی مزین شده است تا مردم بتوانند از 
این فضاها استفاده کنند.جواد کشانی در آیین بزرگداشت بانو علویه همایونی که با حضور »کربالیی« 
استاد حوزه و دانشگاه و از شــاگردان بانو علویه همایونی و احمد مقیمی، محقق و پژوهشگر حوزه 
اسالمی و دبیر علمی همایش امینه امین همراه با برپایی غرفه های صنایع دستی و مشاوره خالقیت 
کودکان برگزار شد، اظهار کرد: آثار فرهنگی و صنایع دســتی در فضاهای مهیا شده به نام بانو علویه 
همایونی مزین شده است تا مردم بتوانند از این فضاها استفاده کنند.وی تاکید کرد: درصدد هستیم 
در کنار این فضاها برنامه ریزی های الزم را انجام دهیم و برنامه هایی از این قبیل در ســایر محالت 

منطقه نیز اجرا کنیم. 

طرحی که درختان اصفهان را به زمین زد؛

زرد زردم، ریشه ندارم!

ایمنا: طی چند سال اخیر در حالی با جریان نگران کننده سقوط درختان 
مواجه هستیم که هر ســاله حوادث جبران ناپذیری را برای شهروندان 
اصفهانی به بار آورده است، اما اینکه اجرای طرح »جابه جایی درختان« 
که عمری بیش از ۱۰ ســال در اصفهان دارند، تا چه میزان در وقوع این 
حوادث نقش دارد را در گزارش امروز بررسی کردیم.زمان مدیریت شهری 
چهارم برای نخستین بار در کشور »طرح جابه جایی درختان اصفهان« 
به اجرا درآمد و به رغم اینکه اظهار می شــود این پدیده در دنیا نیز وجود 
دارد و امری عادی است، اما گویا در اصفهان منجر به نتایج خوبی نشده 
است.سال هاست که در راستای توسعه شهری شاهد قطع و جابه جایی 
درختان تنومند گاه با عمری ۱۰۰ ساله از این خیابان به خیابانی دیگر در 
اصفهان هستیم، این روند با سرعت و شــیب باالیی در حال طی شدن 
است و فضای ســبز نصف جهان را به مخاطره انداخته است.جابه جایی 
۴۵۰۰ اصله درخت تنها در سال ۹۴، ۱۳۰۰ درخت در سال ۹۷ و جابه جایی 
۲۷۴۵ درخت در سال ۹۸ در جریان طرح های عمرانی تنها گوشه کوچکی 
از درختانی است که در جهت توسعه شــهری اصفهان جابه جا و در حال 
حاضر شهروندان را با حجم عظیمی از سقوط درختان مواجه کرده است.

هر چند مسئوالن امر ترجیح می دهند که سقوط درختان را به وزش باد 
شدید و در سال های اخیر به خشکســالی ربط دهند و به پایان رسیدن 
ســن درختان مرتبط می کنند، اگر چه این دو عامل دور از ذهن نیست، 
اما جابه جایی بی رویه درختان در دوران مختلف مدیریت شهری به یکی 

از عوامل موثر در سقوط درختان تبدیل شده است.بنا بر نظر کارشناسان 
امر، تمام درختانی که از ریشه سقوط می کنند همان درختان جابه جا شده 
هستند که این امر نیز از سوی مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز 

شهرداری اصفهان رد نشد.

درختانی که از ریشه سقوط می کنند همان درختان جابه جا شده است

علی نیکبخت، دانشیار گروه علوم باغبانی دانشگاه صنعتی اصفهان در ارتباط 
با این فرضیه که »آیا درختانی که تاکنون سقوط کردند و حادثه آفریدند از 
درختان جابه جا شده است؟« به خبرنگار ایمنا می گوید: نوع سقوط درختان 
با یکدیگر متفاوت است و اگر از ریشــه باشد، همان درختان جابه جا شده 
است، بعضی درختان نیز از تنه یا شاخه شکسته می شود که دالیل دیگری 
از جمله خشکسالی و وزش باد علت آن است.وی با اشاره به جابه جایی ۱۱۰ 
درخت در زمان مدیریت شهری چهارم در قالب یک طرح علمی با همکاری 
دانشگاه صنعتی، تصریح می کند: این درختان شــامل کاج، چنار، توت و 
نارون بود؛ درختانی که سال اول ریشــه گرفت یعنی درخت پیوند خورده 
است.نیکبخت با بیان اینکه تحقیقات در این ارتباط به سال ۹۰ بازمی گردد، 
ادامه می دهد: در این طرح تمام درختان کاج براثر جابه جایی خشــکید و 
پیوند موفقیت آمیز نبوده است.وی با بیان اینکه در جابه جایی درخت چنار، 
توت و نارون تاکنون با مشکلی مواجه نشدیم، تاکید می کند: طی چند سال 
گذشته هیچ نظارتی روی سالمتی درختان جابه جا شده صورت نگرفته و 

اطالعی از آخرین وضعیت این درختان ندارم.نیکبخت با تاکید بر اینکه در 
جابه جایی درخت چنار، توت و نارون تاکنون با مشکلی مواجه نشدیم، گفت: 
در سال های گذشته هیچ نظارتی روی سالمتی درختان جابه جا شده صورت 

نگرفته است و اطالعی از آخرین وضعیت آنها ندارم.

جریمه آسیب به یک درخت 20 ساله برابر با 11 هزار دالر است
مدیر گروه پژوهشــی مهندسی فضای سبز شــهری دانشگاه صنعتی 
اصفهان تاکید می کند: جریمه آســیب به یک درخت ۲۰ ساله برابر با 
۱۱ هزار دالر اســت و ســال ها پیش بر اثر برخورد یک کامیون با درخت 
و شکســتن آن، هزینه ای برابر با یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان دریافت 
شد که دالر فقط یک هزار تومان بود.وی ادامه می دهد: به دنبال توسعه 
شهرســازی و انجام پروژه های عمرانی، اصفهان برای نخستین بار در 
کشــور اقدام به اجرای »طرح جابه جایی درختان« در کالن شــهر که 
از زمان مدیریت شــهری چهارم این کار صورت گرفت.نیکبخت اظهار 
می کند: در یک دوره ای تعداد زیادی درخت از کنار بیمارســتان چمران 
اصفهان جابه جا شــد.وی با بیان اینکــه در پی احداث مترو شــاهد 
جابه جایی درختان قدیمی چهاربــاغ بودیم که پیش تر آن را یک اقدام 
اشــتباه خواندیم، می افزاید: اگــر قرار به از بین بــردن و قطع درختان 
برای اجرای پروژه های عمرانی است، توصیه ما به جابه جایی است که 
هزینه جابه جایی یک درخت در ۲۰ سال پیش برابر با یک و نیم میلیون 
تومان است.مدیرگروه پژوهشی مهندسی فضای سبز شهری دانشگاه 
صنعتی اصفهــان می گوید: درخــت موجود زنده ای اســت که به طور 
طبیعی اگر در جریان جابه جایی ۱۰۰ درخت، ۱۰ درخت از بین برود، امر 
عادی تلقی و پروژه را موفقیت آمیز می خوانیم.وی تصریح می کند: در 
دنیا جابه جایی درختان با استفاده از دستگاهی به اسم »درخت کن« 
صورت می گیرد که ریشه درخت را به شکل گنبدی شکل از زمین جدا و 
جابه جا می کند، اما در ایران که به شکل پایلوت در اصفهان اجرایی شد 
در ابتدا دور درخت را خلوت و ریشه را آرام آرام قطع و داخل جعبه قرار 
داده و به محل مورد نظر انتقال می دهند.نیکبخت در پاسخ به این سوال 
که نگهداری درختان با تکه آهنی ضمن اینکه به زیباسازی شهر ضربه 
وارد کرده است، برای سالمتی درخت آســیب زا نیست؟، خاطرنشان 
می کند: درختان جابه جا شده نیاز است که با یک قیم نگهداری تا ریشه 
آن با خاک پیوند و از سقوط آن جلوگیری شود که در دنیا از جنس چوب 
و نخ های کنفی استفاده شده  و در اصفهان به علت باال رفتن هزینه ها از 

آهن یا جنس پالستیک استفاده می شود.

سقوط درختان توت از ریشه
مجید عرفان منش، مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری 
اصفهان با اشاره به سقوط تعدادی از درختان سطح شهر از اسفند سال 
گذشــته تا فروردین ماه امســال، اظهار می کند: درخت توت از جمله 
درختانی اســت که از ریشه ساقط شده اســت و برخی درختان چنار 
و نارون به صورت شکســتگی دســتک و تنه دچار آسیب شکستگی 

شده اند.

رییس کمیسیون ویژه آب و مناطق کم برخوردار شورای 
اسالمی شهر اصفهان گفت: در شورای اصفهان تالش 
داشتیم مشــکالت و چالش های مهم شهرستان را 
شناسایی کنیم که در این راستا همواره جلسات خوبی 
با شــوراهای اسالمی شهرســتان و افراد موثر برگزار 
کردیم.مجید نادراالصلی، در مراسم تجلیل از اعضای 
برتر شوراهای اسالمی روستاهای شهرستان اصفهان، 
اظهار کرد: سعی داریم در شورای اسالمی شهرستان 
با تقویت ارتباطات و تعامالت، اتفاقــات خوبی را در 
کنار یکدیگــر رقم بزنیــم.وی ادامه داد: در شــورای 
اصفهان تالش داشتیم مشکالت و چالش های مهم 

شهرستان را شناســایی کنیم که در این راستا همواره 
جلسات خوبی با شوراهای اسالمی شهرستان و افراد 
موثر برگزار کردیم.رییس کمیسیون ویژه آب و مناطق 
کم برخوردار شــورای اسالمی شــهر اصفهان با بیان 
اینکه تبادل نظر مستقیم و چهره به چهره برای کسب 
راهکارهای مفید در جهت رفع مشکالت در دستور کار 
شورای اسالمی شهرســتان اصفهان است، تصریح 
کرد: حدود ۸۰ روستا در شهرستان اصفهان داریم در 
این راستا نخستین جلســه خود را با رؤسای شورای 
اسالمی روســتاها برگزار کردیم که این گردهمایی در 
قالب تفاهم و همکاری برای مجموعه بزرگ اصفهان 
بسیار قابل تقدیر است.وی با اشاره به اینکه موضوع 
سفر رییس جمهور به اصفهان در روزهای آتی مطرح 
است، گفت: باید به این نکته توجه کنیم که مطالبات 
روســتاها و بخش های مختلف شهرســتان شنیده 

شود و به صورت جمع بندی شــده به مسئوالن و تیم 
رییس جمهور انتقال یابد.نادراالصلــی با بیان اینکه 
مسئله آب و زاینده رود یکی از موضوعات مهمی است 
که باید در سطح کالن و استان تدبیر محکمی پیرامون 
آن اندیشه شود، خاطرنشان کرد: الزم است برای این 
مهم که زاینده رود به صورت دائمی جاری و زنده باشد 
جدای از موضوعات منطقه ای فکری شود.وی افزود: 
منابع خیلی خوبی در اســتان داریم کــه در جاهای 
دیگر هزینه می شــود،بنابراین در سفر رییس جمهور 
می توانیم در این رابطه دستاوردهای مختلفی داشته 
باشیم.رییس کمیسیون ویژه آب و مناطق کم برخوردار 
شورای اسالمی شهر اصفهان اظهار کرد: در شهرستان 
اصفهان بالغ بر ۳۰۰ هزار نفر مهاجر داریم و این یعنی 
مرکز اصفهان به پایگاهی برای شــغل و اسکان افراد 

تبدیل شده است.

عضو شورای شهر تاکید کرد:

لزوم تدبیر اساسی در سطح کالن برای زاینده رود

رییس اداره خدمات شهری شهرداری:

فوت کارگر شهرداری اصفهان حین انجام وظیفه نبوده است
رییس اداره خدمات شهری شــهرداری اصفهان با اشاره به انتشــار اخبار نادرست در برخی شبکه های 
اجتماعی درخصوص تکرار سانحه برای کارگران مدیریت شهری در حین انجام خدمت، گفت: علت فوت 
کارگر تصادف کرده در محدوده خیابان کاوه، برخورد با یک دســتگاه خودرو  روی پل چمران و در حین 
تردد با موتورسیکلت شخصی  خود بوده است.رامین میرعســگری اظهار کرد: مرحوم »علی گودرزی« 
که نیروی شرکت راهیابان فردا از شرکت های پیمانکاری طرف قرارداد با شهرداری اصفهان بوده است، 
ساعت ۵:۳۰ روز  یکشنبه از محل زندگی خود واقع در پایگاه هشتم شکاری به سمت محل کار در منطقه 
۹ در حرکت بوده است که در حین تردد، دچار سانحه تصادف شد، اما برخی صفحات مجازی با تحریف 
این حادثه، موضوع را به گونه ای توصیف کرده اند که مخاطبان بروز این حادثه را در حین انجام وظیفه تصور 
کنند.وی ضمن ابراز تاسف از بروز این حادثه و همدردی با خانواده داغدار آن مرحوم، تصریح کرد: مرحوم 
علی گودرزی از مردادماه سال گذشته به عنوان طعمه گذار کنترل حیوانات موذی در یکی از شرکت های 
پیمانکاری مشغول به فعالیت بوده که متاسفانه در مسیر تردد بر روی پل چمران، با یک دستگاه خودرو 
تصادف کرده و این سانحه منجر به فوت وی می شــود.رییس اداره خدمات شهری شهرداری اصفهان 
گفت: در حادثه اخیر کارگر شهرداری، همانند سایر شهروندان در حال تردد در شهر بوده و بروز سانحه در 

حین فعالیت شغلی رخ نداده است.
 

فصل جدید روابط اصفهان و لهستان
معاون شهردار و رییس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی اصفهان برپایی نمایشگاه عکس کودک 
لهستانی و حضور وزیر امورخارجه لهستان در این کالن شهر را به فال نیک گرفت و اظهار امیدواری کرد این 
اتفاق فصل جدیدی در روابط اصفهان و لهستان باشد.مجتبی شاهمرادی در آیین افتتاح نمایشگاه عکس 
کودک لهستانی در اصفهان، اظهار کرد: بسیار خرسندیم که در اردیبهشت رویایی و هفته فرهنگی اصفهان، 
میزبان وزیر امور خارجه لهستان هستیم.وی تصریح کرد: نمایشگاه عکس کودک لهستانی به مدت یک 
هفته ادامه خواهد داشت در این راستا همکاری های موثری با سفارت لهستان در ایران انجام شد.معاون 
شهردار و رییس ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی اصفهان افزود: برپایی نمایشگاه عکس کودک 
لهستانی در اصفهان و حضور وزیر امورخارجه لهســتان در اصفهان را به فال نیک می گیریم و امیدواریم 
این اتفاق فصل جدیدی در روابط اصفهان و لهستان باشد.وی با تاکید بر اینکه شهرداری اصفهان تالش 
دارد مکان هایی که در گذشته لهستانی ها در اصفهان حضور داشــتند را به عنوان مکان های تاریخی به 

ثبت برساند، اظهار امیدواری کردکه بتوانیم به زودی هفته اصفهان را در شهرهای لهستان گرامی بداریم.
 

بر اساس برنامه جامع حمل ونقل؛

خطوط تندروی اصفهان به 12 خط افزایش می یابد
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه با بیان اینکه این شرکت در قالب ۱۰۰ خط به شهروندان 
خدمت رسانی می کند که سه خط آن تندرو و مابقی خطوط عادی اتوبوســرانی است، گفت: بر اساس 
برنامه ریزی های انجام شده، در نظر داریم خطوط تندروی کالن شــهر اصفهان به ۱۲ خط افزایش یابد.

سیدعباس روحانی با بیان اینکه شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه، یکی از بزرگ ترین شرکت های 
خدمت رسان شهرداری اســت، اظهار کرد: شاخص ترین و حســاس ترین خدمت شهرداری، خدمات 
حمل ونقل است و دقیقه ها و ثانیه ها در کیفیت آن دخیل است تا جایی که ممکن است مشکالتی را برای 
شهروندان ایجاد کند.وی با بیان اینکه حمل ونقل از جمله خدماتی است که در لحظه اتفاق می افتد و قابل 
جبران نیســت، ادامه داد: برنامه ریزی و زمان بندی خطوط و اطالع رسانی آن جزو شاخصه های اصلی 
حمل ونقل عمومی است.روحانی  خاطرنشان کرد: در سال های گذشته و پیش از ورود مترو به سیستم 
حمل ونقل عمومی اصفهان، اتوبوسرانی تنها سیستم حمل ونقل عمومی قابل برنامه ریزی این شهر بود 

زیرا برنامه ریزی ناوگان تاکسیرانی به دلیل حضور بخش خصوصی برنامه ریزی نمی شد.

با مسئولان

خبر روزاخبار

اصفهان از رییس جمهور چه می خواهد؟

حق شناس: پروژه های 
کالن حمل ونقل شهری 

نیازمند مصوبات ملی است
معاون حمل ونقل و ترافیک شهردار اصفهان 
گفت: در سفر ریاســت جمهوری به اصفهان، 
خواستار تخصیص بودجه ملی به پنج پروژه 
کالن شهری هستیم.حسین حق شناس در 
گفت وگو با خبرنگار ایمنــا، اختصاص ردیف 
اعتباری از ردیف های ملی کشــور نوســازی 
ناوگان حمل ونقل همگانی و وســایل برقی 
را عامل کاهش آلودگی هوا در شــهر اصفهان 
دانست و اظهار کرد: با توجه به اینکه اصفهان در 
ردیف آلوده ترین کالن شهر ایران قرار گرفته و 
با انواع بیماری ها و مشکالت زیست محیطی 
مواجه شده است، توســعه حمل ونقل برقی 
یک ضرورت است.وی تصریح کرد: ساخت 
خطوط مترو )خط دو قطار شهری ۲۴ کیلومتر، 
تکمیل خط یک قطار شهری شش کیلومتر، 
قطارهای حومه ای )۱۰۰ کیلومتر( تا شهرهای 
حومه اصفهان( خریــد اتوبوس، میدل باس 
جدید و نوسازی ناوگان فرسوده با مشارکت 
شهرداری اصفهان، خرید اتوبوس برقی تولید 
شــده در داخل در دو ظرفیت تولید داخلی و 
عالوه بر آن خودروهای برقی برای تاکسی در 

دستور کار شهرداری است.
معاون حمل ونقل و ترافیک شهردار اصفهان 
با بیان اینکه شهرداری اصفهان ساخت خط 
دو قطار شــهری را با جدیت پیش می برد و 
منتظر مساعدت دولت هســتیم، ادامه داد: 
تکمیل خط دو قطار شــهری این کالن شــهر 
با مســاعدت و حمایت مالی دولت از محل 
درآمدهای عمومــی و بودجه های تهاتر نفت 
امکان پذیر است.وی با اشاره به مکان یابی و 
زمین های مورد نیاز برای تکمیل خط دو قطار 
شــهری، افزود: در حال حاضر از زمین های 
دولتــی در حوالی راه آهن بــرای تکمیل این 
پروژه بهره بردیم، همچنیــن تجهیزات مورد 
نیاز برای تکمیل خط دو قطار شهری باید دپو 
شود. حق شــناس خواســتار حمایت دولت 
برای افزایش تعداد ناوگان در خط یک قطار 

شهری شد.

معاون شهردار اصفهان تاکید کرد:

لزوم همکاری شهروندان برای اتمام آزادسازی رینگ چهارم
معاون عمران شهری شهردار اصفهان گفت: عملیات اجرایی رینگ چهارم طبق برنامه پیش رفته است، اما آزادسازی مسیر با تاخیر همراه شده که همکاری 
مردم را برای تسری در انجام این فرآیند می طلبد.ایرج مظفر اظهار کرد: حلقه حفاظتی از کیلومتر صفر تا ۹ شرق اصفهان جزو اولویت اجرایی اول شهرداری 
است که در این مســیر چندین تقاطع و مسیر ارتباط بین دو طرف رینگ برقرار و جزو وظایف شهرداری تعریف شــده است.وی با بیان اینکه با اجرای حلقه 
حفاظتی شهر، عملیات اجرایی تقاطع قهجاورستان در کیلومتر ۶۲۰۰ رینگ تا پایان سال گذشته اجرا شد، تصریح کرد: عملیات تکمیلی و آسفالت نهایی کیلومتر 
۶۲۰۰ رینگ از هفته گذشته آغاز شد و در اختیار مردم این منطقه قرار گرفت.معاون عمران شهری شهردار اصفهان ادامه داد: روستاهای اندوان و گیان، دهنو 
و خاتون آباد در مسیر رینگ چهارم قرار دارد و به منظور سهولت دسترسی به این طرف و آن طرف رینگ و ارتباط بدون خطر کاری و سکنه اقدام به ایجاد تقاطع 
کردیم.وی با بیان اینکه عالوه بر نقش شهری، استانی و حتی کشوری رینگ باید نقش محلی را نیز مورد توجه قرار داد، افزود: ایجاد تقاطع از کیلومتر صفر 

تا ۹ تقاطع قهجاورستان در کیلومتر ۶۳۰۰ و تقاطع بهاران بین شهر بهاران و جاده رویان محل ارتباط به کمربندی شمالی خوراسگان و جی را فراهم می سازد.

فرونشست بناهای 
تاریخی اصفهان

شهر اصفهان مدت هاست با بحران 
فرونشســت زمین مواجه شــده 
اســت. عوارض این فرونشست به 
شکل شکاف  و ترک  بر پیکر مسجد 
جامــع عتیــق و مســجد اصفهان 
کامال مشــهود اســت. به عقیده 
کارشناســان ســازه، فرونشست 
این مسجد را که به موزه معماری و 
خوشنویسی ایران هم شهره است، 

تهدید می کند.

وز عکس ر



   

مدیرعامــل جمعیت هالل احمر اســتان اصفهان گفت: اجــرای پروژه های 
محرومیت زدایی، آماده ســازی جامعــه برای رفتار مناســب در زمان بروز 
مخاطرات کاهش آســیب های ناشــی از بالیا و افزایش تاب آوری جامعه 
از جمله دیگر اهدافی است که توســط جمعیت هالل احمر و به ویژه در خانه 
های هالل دنبال می شود. علی محمدهاشمی در نشستی با اصحاب رسانه 
که در آســتانه هفته هالل احمر و نکوداشت صدسالگی جمعیت هالل احمر 
برگزار شد با اشاره به شعار کرامت انسانی، تسکین آالم بشری و ترویج صلح 
و دوســتی به عنوان اهداف متعالی نهضت بین المللی صلیب سرخ و هالل 
احمر گفت: جمعیت هالل احمر قریب به یک قرن، تالش و فعالیت گسترده 
در کشور داشته و ماموریت اصلی جمعیت هالل احمر، آمادگی در برابر حوادث 

و پاسخگویی مناسب در بحران ها و نیز افزایش تاب آوری جامعه است. 
وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای امدادگر جمعیت هالل احمر و تبریک 
روز جهانی صلیب سرخ و هفته نکوداشت هالل احمر، رسانه ها را بازوی مهم 
جمعیت هالل احمر برای تسهیل در خدمت رســانی بهتر به مردم برشمرد و 
اظهار کرد: فعالیت های داوطلبانه و ترویج فرهنگ یاری رسانی به دیگران به 
ویژه نیازمندان از جمله کارهایی است که به همت داوطلبان و اعضای نیکوکار 

جمعیت همواره رو به رشد و توسعه بوده است.
علی محمد هاشمی اجرای پروژه های محرومیت زدایی به ارزش بیش از 76 
میلیارد ریال شامل پروژه های درمانی، معیشتی، حمایتی، کارآفرینی و …، 
افتتاح 118 خانه هالل و توزیع سبدهای غذایی و پوشاک در قالب طرح های 
فرشتگان رحمت و همای رحمت را از اقدامات جمعیت هالل احمر برشمرد و 
ارزش اقتصادی خدمات داوطلبانه در این اســتان را بالغ بر 1۰ میلیارد تومان 

اعالم کرد.
مدیر عامل جمعیت هالل احمر اســتان با اشاره به اینکه آماده سازی جامعه 
برای رفتار مناسب در زمان بروز مخاطرات، کاهش آسیب های ناشی از بالیا 
و افزایش تاب آوری جامعه از جمله دیگر اهدافی اســت که توسط جمعیت 

هالل احمر و به ویژه در خانه های هالل دنبال می شود، اظهار داشت: شرکت 
بیش از 85 هزار اصفهانی در دوره های آموزش همگانی و برگزاری چهار هزار 
و 354 دوره آموزشی امداد و نجات از اقدامات این جمعیت در سال 14۰۰ در 

این زمینه بوده است.
محمدهاشمی با اشاره به تهیه و توزیع دارو در داروخانه جمعیت هالل احمر 
اصفهان به بیماران، گفت: در ســال های اخیر شــاهد ارائه بهتر این خدمات 
ارزشــمند برای تامین داروهای مورد نیاز بیماران در اســتان بودیم به نحوی 
که در ســال گذشــته به بیش از 144 هزار نفر مراجعه کننده خدمات دارویی 

ارائه شده است.
این مقام مسئول با توجه به اینکه باور عمومی این است که اصفهان استانی 
بدون حادثه است و این در حالی اســت که اصفهان در آمار حوادث کل کشور 
همیشه در جایگاه اول یا دوم قرار دارد، خاطرنشــان کرد: در استان اصفهان 
تالش بر این بوده تا ارائــه خدمات امدادی به نوعی باشــد که اگر حادثه ای 
اتفاق افتاد بتوانیم در کوتاه ترین زمان ممکن و با کمترین آســیب به حادثه 
دیدگان امدادرســانی الزم را داشــته باشــیم. همچنین، تالش می شود با 
به روزرسانی تجهیزات و پایگاه های امداد و نجات در استان بهترین خدمات 
را به هموطنان ارائه دهیم و این در حالی اســت که در ســال گذشــته توسط 
هالل احمر اســتان به یازده هزار و 88 حادثه دیده در بیش از 3هزار عملیات 
امدادی امدادرسانی شده است.محمدهاشمی با اشاره به نقش موثر جوانان 
عضو جمعیت هالل احمر، عنوان کرد: این اعضــا در قریب به اتفاق برنامه ها 
از جمله فعالیت های امدادی، عام المنفعه و بشردوســتانه حضوری فعال 
دارند که می توان به همکاری اعضای جوان در واکسیناسیون عمومی کرونا، 
اعزام تیم سحر)حمایت روانی در بالیا( به روستاها و مناطق محروم، اجرای 
آموزش طرح دادرس در مدارس، طرح های پیشگیری از کرونا )طرح شهید 
سلیمانی( و حضور در کاروان های نیکوکاری در مناطق کمتر برخوردار به عنوان 

بخشی از این فعالیت ها اشاره کرد.

معاون بهره برداری و توسعه فاضالب آبفای استان اصفهان گفت: این شرکت 
تاکنون به تمام تعهدات خویش در خصوص اجرای طرح فاضالب چادگان بر 
اساس بودجه تخصیصی عمل کرده است.امیرحسین حکمتیان  اظهار کرد: با 
پیگیری های شرکت آب و فاضالب استان اصفهان از سازمان مدیریت و برنامه 
ریزی  طرح احداث تصفیه خانه فاضالب شــهر چادگان در سال 1391 دارای 
ردیف اعتباری شده و عملیات احداث آن از سال 1392 آغاز  شد.وی با بیان این 
که مراحل ســاخت تصفیه خانه فاضالب چادگان تاکنون 75 درصد پیشرفت 
فیزیکی داشته است، افزود: این تصفیه خانه پس از تکمیل و بهره برداری یکی 
از پیشــرفته ترین تصفیه خانه های فاضالب در کشور خواهد بود.معاون بهره 
برداری و توسعه فاضالب آبفای اســتان اصفهان همچنین گفت: تاکنون 35 
کیلومتر از شبکه جمع آوری و خط انتقال فاضالب شهر چادگان اجرا شده است 
و ساخت دو ایستگاه پمپاژ فاضالب نیز در آینده ای نزدیک آغاز خواهد شد.وی 
افزود: بر اساس بودجه تخصیص یافته تاکنون 19 میلیارد تومان در خصوص 
اجرای طرح فاضالب چادگان هزینه شده و شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
به تمام تعهدات خویش در این زمینه عمل کرده اســت.حکمتیان با اشاره به 
احتمال سرازیر شدن فاضالب به دریاچه پشت ســد زاینده رود اعالم کرد: بر 
اساس قانون مدیریت پسماند، در شهرهایی که هنوز شبکه جمع آوری و تصفیه 
خانه فاضالب ندارند و تحت پوشش خدمات شرکت آب و فاضالب قرار نگرفته 

اند، نظارت و برخورد با کســانی که فاضالب خانگی را در معابر و آب های روان 
تخلیه می کنند با شهرداری هاست و باید با متخلفان احتمالی برخورد قانونی 
صورت پذیرد.وی همچنین برسالمت آب شرب شهروندان و روستاییان تحت 
پوشش سامانه آبرسانی اصفهان بزرگ تاکید کرد و گفت: مرکز بهداشت استان 
بر کیفیت و سالمت آب 98 شهر و 949 روســتای استان اصفهان به ویژه 58 
شهر و 38۰ روستایی که آب مورد نیاز آن ها از رودخانه زاینده رود و تصفیه خانه 
آب اصفهان تامین می شود نظارت کامل دارد و جای هیچ گونه نگرانی نیست.

معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان با بیان اینکه 419 
هزار نفر در طرح جهش تولید مسکن استان اصفهان ثبت نام کردند، گفت: پیش 
بینی می شود در ســال جاری از متقاضیان تایید نهایی شده دو قسط 4۰ میلیون 
تومانی دریافت شود. امیر زاغیان در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و 
شهرسازی در خصوص آخرین وضعیت طرح نهضت ملی مسکن در استان اصفهان  
اظهار کرد: استان اصفهان بعد از استان تهران دارای بيشترين آمار ثبت نام كننده طرح 
بزرگ نهضت ملی است و تاکنون حدود 419 هزار نفر در این طرح ثبت نام کرده اند. 
وی افزود: در حال حاضر پرونده این افراد در حال بررسی است تا حائز شرایط بودن 
آن ها بر اساس سه شرط اصلی از جمله فرم ج ســبز به معنی عدم اخذ امکانات 
دولتی، نداشتن مالکیت خصوصی و استفاده از تسهیالت بانکی احراز شود.  معاون 
مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان بیان داشت: بخشی 
از این موارد به صورت متمرکز در وزارت راه و شهرســازی پاالیش می شود و مابقی 
که مربوط به سابقه سکونت افراد و مواردی نظیر آن است در استان بررسی خواهد 
شد. وی اذعان داشت: از اواخر خردادماه سال جاری نتیجه این بررسی ها به صورت 

پیامک به همه متقاضیان به صورت نوبتی و ردیفی اطالع رســانی می شود.زاغیان 
تاکید کرد: متقاضیان به محض دریافت پیامک به محلی که در آن اعالم شده است، 
حتما مراجعه کنند چرا که شاید نیاز به صحت سنجی مجدد و تکمیل مدارک وجود 
داشته باشد و این کار کمک می کند که حقی از کسی پایمال نشود. وی اضافه کرد: 
پس از تکمیل پرونده، فرد به عنوان متقاضی نهایی برای افتتاح حســاب به بانک 
معرفی می شود و در مرحله نخست می بایســت 4۰ میلیون تومان پرداخت کند.

معاون مسکن و ســاختمان اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان در خصوص 
شرایط ارائه تسهیالت بانکی اظهار داشــت: در طرح نهضت ملی مسکن سه نوع 
تسهیالت شامل خود مالک، گروه ساخت و انبوه ساز ارائه می شود.وی در خصوص 
تسهیالت خود مالک گفت: هم استانی هایی که سند مالکیت و پروانه ساخت دارند 
می توانند از این تسهیالت بدون هیچ منعی برای هر واحد استفاده کنند.زاغیان ادامه 
داد: در مواردی که یک پالک به صورت گروه ساخت به دو یا چند نفر برای ساخت 
واگذار می شود بانک تسهیالت را مستقیم واگذار می کند اما بقیه پروژه های انبوه ساز 

بر اساس پیشرفت، تسهیالت به نام متقاضی به پیمانکار واگذار می شود.

فرزانه افسر طه رییس شــورای اسالمی و شهردار شــهر مبارکه در 
نشستی با خبرنگاران، گزارشی از عملکرد شورای دوره 

ششم و برنامه های شهرداری با تمرکز بر تکمیل پروژه های نیمه تمام ارائه دادند.

آبیاری فضای سبز شهرمبارکه با اجاره چاه های کشاورزی 
محمد ایرانپور، رییس شورای اسالمی شــهر مبارکه با بیان اینکه معیار شورای 
شــهر مبارکه در انتخاب شــهردار، برنامه محوری بوده اســت، اظهار داشــت: 
باوجود محدودیت مالی شهرداری های شهرســتان مبارکه در سال های اخیر، 
ولی پرداخت به موقع حقــوق نیروهای خدوم، تکمیل پــروژه های نیمه تمام 
و طرح های عمرانی که بعضی در رفع گره های ترافیکی موثر اســت و ســپس 
اولویت بندی ایده ها و نیازهای شهری مورد توجه قرار گرفته است. وی از برنامه 
ریزی درجهت گشــایش های مالی خبر داد و افزود: در این مدت، 7۰جلسه و 
25۰ مصوبه به همراه بازنگری طرح جامع شهر برای 4سال پیش رو داشته ایم. 
رییس شورای اسالمی شهرمبارکه، وســعت فضای سبزشهر را 4۰۰هکتار اعالم 
کرد و گفت: ســرانه هر فرد 46مترمربع و باالتر از میزان استاندارد است با وجود 
این به دلیل مجاورت با صنعت بزرگ فوالد و تردد کامیون ها و ناوگان حمل و نقل 
نیاز است که توسعه فضای سبز پیشرفت خوبی داشته باشد.ایرانپور با بیان اینکه 
در پنج سال گذشته به دلیل خشکسالی برای نگهداری فضای سبز با مشکالتی 
مواجه شدیم، درباره اســتفاده از آب های خاکستری برای فضای سبز شهری، 
گفت: متاســفانه فوالد مبارکه طی یک تفاهم نامه برای مدت 3۰ ســال کامل 
پساب فاضالب شــهری مبارکه را خریداری کرده و شهرداری امکان استفاده از 
پساب در فضای سبز ندارد و با اجاره چاه های کشــاورزی فضای سبز را آبیاری 
می کند.رییس شورای اسالمی شهر مبارکه در مورد اختصاص عوارض آالیندگی 
فوالد مبارکه به شهرداری گفت: هر صنعتی توسط سازمان محیط زیست پایش 
می شود و براساس پارامترهایی ازجمله میزان آالیندگی، جمعیت و... درصدی را 
به سازمان امور مالیاتی پرداخت می کند و سپس به شهرداری اختصاص می یابد. 
ایرانپور افزود: طی یک مصوبه در استان در پنج سال گذشته بر اساس نزدیکی 
شهرستان به صنایع فوالد و سرانه جمعیتی سهمی را به شهرداری ها اختصاص 

می دهند و سعی می شود از این اعتبارات تحت عنوان عوارض آالیندگی در جهت 
توسعه فضای سبز و کاهش آالیندگی استفاده شود.

اولویت ما تکمیل پروژه های نیمه تمام شهری است
 در ادامه، محمدمهدی احمدی، شــهردار مبارکه با تشریح اهداف و برنامه های 
شش گانه شــهرداری شــامل اهداف کالبدی و شهرســازی، محیط زیست و 
خدمات شــهری، ایمنی و مدیریت بحران، حمل ونقــل و ترافیک، خدمات و 
مدیریت شهری، اظهارکرد: تصویب طرح جامع شهر و تصویب محدوده و حریم 

با توجه به اولویت ها، توسعه متوازن شهر با تمرکز بر حفظ باغات و کشاورزی در 
گام اول صورت گرفته وبارگذاری به جای توسعه افقی به سمت توسعه عمودی 
برنامه ریزی شده است. درگام دوم نیز بازسازی بافت ناکارآمد و ارائه طرح های 
تشویقی به مردم برای بازســازی بافت فرسوده مدنظر اســت. شهردار مبارکه 
با اشــاره به تصویب بودجه 17۰میلیارد تومانی شهرداری در ســال 14۰1، بیان 
کرد: 15میلیارد تومان از بودجه شــهرداری برای اهداف کالبدی و شهرســازی، 
35میلیارد تومان به حوزه محیط زیســت و خدمات شهری، سه میلیارد تومان 
به حوزه ایمنی و مدیریت بحــران، 44میلیارد تومان بــه حمل ونقل و ترافیک 

شهری، 57.5 میلیارد تومان به حوزه خدمات مدیریت و سه میلیارد تومان نیز 
برای فعالیت های اجتماعی، فرهنگی و ورزشی اختصاص یافته است.احمدی 
با بیان اینکه بودجه سال جاری شــهرداری 17۰میلیارد تومان بوده که نسبت به 
سال گذشته 6۰درصد افزایش داشته اســت، توضیح داد: توجه به بافت شهر و 
محله محوری در بودجه سال 14۰1 شهرداری مورد توجه جدی قرار گرفته و سهم 
محالت مختلف مشخص شده اســت. همچنین، اعتبارات عمرانی سال جاری 
حدود 8۰ میلیارد تومان است که 44درصد بودجه را به خود اختصاص داده است. 
احیای بافت فرسوده و تصویب طرح تاریخی محله اسماعیل ترخان به عنوان یکی 
از مطالبات مردمی در سال جاری در نظر گرفته شده است.شهردار مبارکه با اشاره 
به بافت هشت هکتاری محله اسماعیل ترخان، افزود: از 1۰سال گذشته تاکنون 
هیچ اقدامی برای این بافت تاریخی انجام نشده، در حال حاضر طرح تفصیلی 
برای این محله تهیه و تصویب شده است که امیدواریم در اولین جلسه کمیسیون 

ماده 5 بتوانیم مصوبه خوبی داشته باشیم.
احمدی با بیان اینکه اداره ارزان شهرها یکی از سرفصل های درآمد پایدار است، 
اضافه کرد: متاسفانه، به دلیل مازاد دوبرابری نیرو در مقایسه با چارت مصوب، در 
چنین شرایطی بودجه ای که باید صرف پروژه های عمرانی شود، صرف هزینه ها 
و حقوق کارکنان شهرداری می شود. چنانچه، پرداخت حقوق به عنوان معضلی 
برای ما و مانعی در پیشبرد پروژه های شهرداری است.وی افزود: هر شهرداری 
و مجموعه ای برای رسیدن به اهداف خود نیازمند برنامه است. برنامه راهبردی 
و اســتراتژیک 14۰5 برمبنای حرکت و اقدامات شهرداری مبارکه و تیم اجرایی 
شهرداری بوده و برای دســتیابی به این اهداف و اجرایی شدن برنامه ها منابع 

مالی تامین شده است.
شهردار مبارکه با بیان اینکه در این دوره پروژه جدیدی کلنگ زنی نخواهد شد و 
تمرکز بر تکمیل پروژه های نیمه  تمام است، اظهار کرد: تکمیل 25پروژه در دستور 
کار شهرداری قرار دارد و اولویت با اجرای پروژه های نیمه تمام و رها شده است. 
وی از اجرای اقداماتی در زمینه آزادســازی 7جریب زمین با حمایت و رضایت 
کشاورزان خبرداد و گفت: 22جریب از زمین های کشاورزی به اجرای طرح های 

توسعه شهری اختصاص می یابد.

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان اصفهان خبر داد:

اجرای پروژه های محرومیت زدایی با بیش از ۷۶میلیارد ریال اعتبار

معاون بهره برداری و توسعه فاضالب آبفای استان اصفهان:

 آبفای استان به تمام تعهداتش

 برای اجرای طرح فاضالب چادگان عمل کرده است

معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان خبر داد:

 پیش بینی دریافت دو قسط ۴۰ میلیون تومانی طرح نهضت ملی در سال جاری

شهردار مبارکه خبر داد:

 تصویب بودجه 1۷۰میلیارد تومانی شهرداری در سال  1۴۰1

چهار شنبه 21 اردیبهشت  1401 / 09 شوال 1443 / 11 می  2022 / شماره 3524

صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود   
مدیرمسئول: بهمن زین الدین

نشانی: اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، ساختمان 119، واحد 3
تلفن: 8-36284167-۰31     فکس: 36284166

چاپخانه: نشر فرهنگ     آدرس: اهواز. شهرک صنعتی شماره 4. چاپخانه نشر فرهنگ
رتبه: 3    ضریب کیفی روزنامه: 45

برنامه محوری شهرداری مبارکه با تمرکز بر تکمیل 25پروژه نیمه تمام
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