
شهرداری، امضا نکردن توافق نامه توسط دانشگاه علوم پزشکی را دلیل جمع آوری نشدن 
پسماندهای عفونی اصفهان عنوان می کند؛

پاسکاری پسماند!
7

 سالم اصفهان به فصل تازه توسعه 
  آزادراه شرق اصفهان به شکل ویدئو کنفرانس توسط رییس جمهور امروز افتتاح می شود؛ 

3

رییس اتحادیه مشاوران امالک اصفهان 
مطرح کرد:

 امیدواری به کاهش
 قیمت مسکن در اصفهان 

از ۳ ماه آینده

در هفته دوم لیگ برتر فوتبال؛
اصفهانی ها به دنبال 

گرفتن اولین ۳ امتیاز 
در فصل جدید

رییس کمیسیون حمل ونقل و فناوری 
اطالعات شورای اسالمی شهر اعالم کرد:

اهداف برنامه اصفهان 
 ۱۴۰۵ در حوزه حمل و نقل 

و ترافیک

3

7
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 مدیرکل هواشناسی چهارمحال
 و بختیاری:

 بارش های استان به 
۳۰ میلیمتر رسید

5

  خدمات بهداشتی به ۳۵۰ هزار تبعه 
خارجی در اصفهان ارائه می شود؛

 جان همسایه 
کجاستی؟

7

نقطه ضعف 
بحران کرونا، 
دورهمی ها و 
مراسمات است
4

پرداخت ۲۰۷ 
میلیارد تومان 
وام حمایتی به 
فعاالن فرهنگ 

و هنر استان 
اصفهان

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی  

پنجشنبه ۲9 آبان  ۱۳99 
۰۳ ربیع الثانی  ۱۴۴۲ 

 ۱9  نوامبر  ۲۰۲۰
 شماره ۳۱۲۱     

8 صفحه
قیمت: ۱۰۰۰ تومان

  مطالعات این محور در سال ۵۵ آغاز شده و شروع عملیات 
در سال 82 بوده و تا ســال 87 پروژه فعال بود اما در سال 
88 تا 9۵ به این دلیل که سرمایه گذار اولیه توان مالی برای 
ادامه پروژه را نداشت، به مدت 8 سال پروژه تعطیل بود تا 
شهریور 9۵ که با حضور آخوندی، وزیر وقت راه و شهرسازی 
و ربیعی وزیر وقت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی که به عنوان 
سرمایه گذار تعریف شده بودند، با انتخاب 4 پیمانکار، پروژه 

مجددًا کلنگ زنی و از سر گرفته شد.

  افتتاح این آزادراه باعث کاهــش ترافیک در ورودی های 
شهر و نیز کاهش آالیندگی ها در شهر خواهد شد.

 قرار اســت معضل بار سنگین ترافیک شــمال اصفهان با 
بهره برداری این کنارگذر مرتفع شود. 

 با بهره برداری کنارگذر شرق، مسیر اســتان های جنوبی و 
بخش جنوبی استان اصفهان به تهران ۵۰ کیلومتر نزدیک تر 

می شود.

 با احداث ایــن آزادراه، فاصله اصفهان و شــیراز تا تهران از 
نظر زمانی حــدود 4۰ دقیقه و از نظر مســافت 2۰ کیلومتر 

کاهش می یابد.

 قطعه اول آزادراه شرق اصفهان از آزادراه اصفهان - نطنز تا 
آزادراه اصفهان- اردســتان به طول ۳۰ کیلومتر، قطعه دوم 
آن در ادامه تا جاده اصفهان - نایین به طول ۳۳ کیلومتر و 
قطعه سوم این کنارگذر از جوار باغ رضوان تا گردنه الشتر پس 

از بهارستان، به طول ۳۰ کیلومتر است.

سازمان آگهی های روزنامه زاینده رود

031_36284167_8
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نتانیاهو: 

گفت و گوی گرمی با »بایدن« داشتیم
دفتر نخست وزیر رژیم صهیونیستی از »گفت وگوی گرم« با رییس جمهوری منتخب آمریکا خبر داد.

به نوشته روزنامه القدس العربی، دفتر بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی در بیانیه ای 
نوشت: نتانیاهو گفت وگوی صمیمانه ای را با جو بایدن، رییس جمهوری منتخب آمریکا انجام داد.در 
این بیانیه آمده است که دو طرف درباره انجام یک دیدار قریب الوقوع و بررسی مسائل مختلف توافق 
کرده و بر ضرورت تداوم تقویت ائتالف میان آمریکا و رژیم صهیونیستی تاکید کردند.در همین حال، 
تیم انتقالی بایدن نیز در بیانیه ای نوشــت: رییس جمهور منتخب آمریــکا از نتانیاهو به دلیل تبریک 
پیروزی اش در انتخابات تشکر و قدردانی کرده و بار دیگر بر حمایت ثابت واشنگتن از امنیت »اسرائیل« 
و آینده آن تاکید کرد.همچنین ســخنگوی نتانیاهو نیز در سخنانی اعالم کرد که روون ریولین، رییس 
رژیم صهیونیستی نیز سه شنبه با بایدن گفت وگو کرد و پیروزی وی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 

را تبریک گفت. رییس رژیم صهیونیستی همچنین بایدن را »دوست قدیمی« این رژیم خطاب کرد.

ترامپ: رای مرا پس دهید!
دونالد ترامپ، رییس جمهوری آمریکا در یک رشته توئیت بار دیگر به صحت انتخابات آمریکا حمله کرد و 
نوشت: مرده ها رای داده اند!ترامپ همچنین در واکنش به توئیتی که از توقف تایید نتایج در بخش وین 
در ایالت میشیگان حکایت داشت، نوشت: خب، بسیار ساده است. شما نمی توانید تعداد آرایی بیش از 
مردم داشته باشید!وی ادامه داد: آرای میشیگان را به ترامپ بازگردانید. دیترویت هم جای تعجب ندارد که 
مشکالت بی شماری دارد! وای! میشیگان هم از تایید نتایج این انتخابات خودداری کرد! داشتن شجاعت 
چیز قشنگی است. ایاالت متحده آمریکا با غرور ایستاده است!رییس جمهوری آمریکا در پیام دیگری 
گفت: تعداد آرای پستی ای که امسال در پنسیلوانیا باطل اعالم شدند، به نسبت سال ۲۰۱۶ سی  برابر کمتر 
است. برای همین است که آنها ناظران انتخاباتی ما را به اتاق های شمارش آرای »مقدس« راه نمی دادند!

رایزنی »اشرف غنی« و رییس پنتاگون درباره خروج نیروها
سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان اعالم کرد، اشرف غنی و سرپرست وزارت دفاع آمریکا در تماسی 
تلفنی در رابطه با روند صلح افغان ها و حمایت نظامی آمریکا از نیروهای امنیتی این کشــور گفت وگو 
کردند.صدیق صدیقی، ســخنگوی ریاست جمهوری افغانســتان  در پیامی توئیتری نوشت: رییس 
جمهور اشرف غنی با کریستوفر میلر، سرپرست وزارت دفاع آمریکا تلفنی گفت وگو کرد. طرفین درباره 
فرآیند صلح، تقویت روابط دوجانبه و ادامه حمایت نظامی معنادار آمریکا از نیروهای امنیتی و دفاعی 
افغانستان رایزنی کردند. ژنرال مارک میلی، رییس ستاد مشــترک ارتش آمریکا هم در این تماس 
تلفنی مشارکت داشت.روز سه شنبه وزارت دفاع آمریکا برنامه هایی برای کاهش نظامیان آمریکایی 
در افغانســتان به ۲۵۰۰ نیرو تا ۱۵ ژانویه را اعــالم کرد و این تصمیم دونالــد ترامپ، رییس جمهوری 
آمریکاست. کریستوفر میلر همچنین به خبرنگاران گفت که اشرف غنی از این برنامه ها آگاه شده است.

پیام »اون« برای محمود عباس
»کیم جونگ اون« رهبر جمهوری دموکراتیک خلق کره شمالی در پیامی به »محمود عباس« رییس 
تشــکیالت خودگردان فلســطین، بر حمایت از حقوق مردم فلســطین تاکید کرد.خبرگزاری رسمی 
فلسطین )وفا( در  این ارتباط گزارش داد که محمود عباس به مناسب سالروز اعالم استقالل از جانب 
کیم جونگ اون پیام تبریکی دریافت کرده است.طبق این گزارش، در این پیام آمده است: »مبارزه شما 
برای باز پس گیری سرزمین غصب شده از قدرت  های خارجی  و پس گرفتن حقوق ملی و مشروع تان، 
مبارزه ای عادالنه است. مردم کره همچون گذشته در آینده نیز استوارانه در کنار مردم فلسطین خواهد 

ایستاد«.

مصیب نعیمی، کارشناس جهان عرب در یادداشتی تحلیلی این گمانه 
را مطرح کرد که احتمال دارد با روی کارآمدن »جو بایدن« در آمریکا، 
دموکرات ها درپی کنار گذاشــتن »محمد بن سلمان« ولیعهد جوان 
سعودی باشند. نعیمی در این باره نوشــت: با شکست دونالد ترامپ 
در انتخابات ریاست جمهوری و پیروزی جو بایدن عربستان سعودی 
وارد چالش های جدیدی خواهدشد؛ موضوعی که باعث ایجاد ترس 

و وحشت در بین خاندان آل سعود شده است.
جو بایدن و حزب دموکــرات ارتباطات نزدیکی بــا محمد بن نایف و 
افراد نزدیک به او دارند؛ به طوری که می توان آنها را هم پیمان یکدیگر 
دانست. بازداشت ها و دستگیری های گسترده ای که با دستور محمد 
بن سلمان صورت گرفت باعث شد تا نگاهی منفی علیه حاکمان فعلی 
آل سعود در حزب دموکرات شــکل بگیرد. از همین رو انتظار می رود 
که با ورود بایدن به کاخ سفید دولت او بر بازگشت بن نایف به قدرت 

تاکید ویژه ای داشته باشد.
یکی دیگر از مواردی که به نگرانی های عربســتان سعودی دامن می 
زند، درخواســت احتمالی دولت جدید آمریکا بــرای آزادی مقامات 
دستگیر شده است که از نظر دموکرات ها آنها افراد مناسب تری برای 

اداره حاکمیت در عربستان هستند. افرادی که با دموکرات ها شرکت 
های مشترک دارند و ســرمایه گذاری هایی هم نیز در این بین انجام 
شده که بن سلمان عالوه بر دستگیری شاهزادگان بخشی از سرمایه 
های آنان را نیز تصاحب کرده اســت؛ البته زمانی که بن سلمان برای 
تصرف اموال آنان اقدام کرد با واکنش دموکرات ها روبه رو شد که در 
نهایت بخش کوچکی از آن را تنها به دست آورد و عمده آن مبالغ به نام 

بن نایف در بانک های آمریکایی باقی مانده است.
نکته مهم دیگر اینکه اگر بازداشت شــدگان آزاد شوند قطعا خواستار 
سهیم شدن در قدرت خواهند شد و داشتن ســهم به معنای تقسیم 
حاکمیت بوده و با توجه به کدورت های فــراوان این روند نمی تواند 
در قالب یک اقدام مشــترک تداوم پیدا کند، از این رو بحث تضعیف 

حاکمیت فعلی برای ایجاد تغییر در آن را می توان متصور بود.
از طرفی نگاه و نوع رویکرد دموکرات ها نســبت بــه حاکمیت فعلی 
عربستان کامال مشهود بوده است: یکی بحث قتل جمال خاشقچی، 
روزنامه نگار منتقد و پیگیری این پرونده، نامشروع بودن اقدام ولیعهد 
سعودی در زندانی کردن مخالفان و پسرعموهایش و مورد بعدی در 
خصوص جنگ یمن است؛ جنگی که آمریکا در دوره ترامپ با توجه به 

دریافت مبالغ هنگفت از عربستان از آن چشم پوشی می کرد.
با وجــود چنین شــرایطی دموکرات ها بــر این باورند کــه حکومت 
عربستان با این وضع پایدار نخواهد بود؛ هر چقدر هم که ملک سلمان 
و بن سلمان به دنبال باج دادن به دولت جدید آمریکا باشند دموکرات 
ها به خوبی به این مســئله واقف هستند که حکومت فعلی با توجه به 

انزوایش در داخل قادر به ادامه حیات نخواهد بود. 
مســئله ای که به خوبی میزان وابســتگی ریاض به واشنگتن را برای 
ادامه بقا نشان می دهد و موضوعی است که خود آمریکایی ها نیز به 
آن اذعان دارند. چنین مواردی احتمال تغییر و تحول در عربســتان را 
افزایش می دهد . آنچه که تحلیلگران و ناظران بدان اشــاره می کنند 
این است که از نظر دموکرات ها همکاری و تعامل با محمد بن سلمان 
توجیه منطقــه ای و بین المللی ندارد و ادامــه حضور او در قدرت می 
تواند شــرایطی را فراهم کند که حتی آمریکا را نیز مجبور به پرداخت 
هزینه های ســنگین کند؛ ولیعهدی ناپخته و ماجراجو که تمام تخم 
مرغ های خود را در ســبد ترامپ گذاشــت و همه امتیــازات را اعطا 
 کرد و حاال دیگر ترامپی در کاخ ســفید نیســت تا بتواند از مزایای او

 استفاده کند.

خبر روز

بگویید از مجلس جز 290 آدم باقی نمانده است!
محمدرضا صباغیان، عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها با انتقاد از عملکرد شورای اقتصادی قوا و 
دولت گفت: ستاد کرونا برای کل کشور و حتی مجلس نیز تصمیم می گیرد و می گوید مجلس باید تعطیل 
شود، در حالی که یک نفر از مجلس در این ستاد ملی حضور ندارد. این توهین به مجلس است و شما باید 
از جایگاه مجلس دفاع کنید. نماینده مردم مهریز و بافق در مجلس خطاب به قالیباف رییس مجلس 
هم گفت: انتظار داریم یک بار به حضور مقام معظم رهبری برسید و بگویید که چیزی از مجلس جز یک 

ساختمان با ۲۹۰ آدم باقی نمانده است.

تالش احمدی نژادی ها و پایداریچی ها برای کاهش قدرت 
رییس مجلس

اعتماد نوشت: اعضای جبهه پایداری از یک  ســو و یاران محمود احمدی نژاد در پارلمان از سوی دیگر به  
دنبال تصویب طرحی در کمیسیون تدوین آیین نامه هستند که براساس آن تا حد قابل  توجهی از دایره 
اختیارات رییس قوه مقننه کاسته شود و امکان نظارت نمایندگان بر کنش و واکنش های او وجود داشته 
باشد. پیگیری های خبرنگار روزنامه »اعتماد« از پارلمان حکایت از شباهت چشمگیر این طرح با طرح 
نمایندگان فراکسیون امید دارد که سال آخر مجلس دهم تقدیم کمیسیون تدوین آیین نامه شد با این 
تفاوت که تصویب این طرح منوط به تداوم حضور قالیباف در پارلمان است.پایداری ها و احمدی نژادی ها در 
صورت خداحافظی قالیباف با مجلس و حضورش در انتخابات ریاست جمهوری بر سر ریاست گزینه هایی 
چون علی نیکزاد، علیرضا زاکانی و البته سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی رایزنی خواهند کرد اما اگر 
قالیباف عطای پاستور را به لقایش بخشــید با علم به عدم وجود امکان رقابت با او، کرسی ریاست را در 
اختیارش خواهند گذاشت ولی تالش می کنند قدرت او را محدود کنند هر چند قالیباف نیز این روزها با 

جابه جایی هایی بی سروصدا در بهارستان، مشغول شطرنجی برای تضمین آینده سیاسی خود است.

در واکنش به اظهارات وزیر مشاور در سیاست خارجی سعودی؛

غریب آبادی: کارهای غلط خود را گردن دیگران نیندازید
سفیر و نماینده دائم کشورمان نزد سازمان های بین المللی در وین، با انتشار توئیتی به اظهارات وزیر مشاور 
در سیاست خارجی سعودی که گفته بود »اگر برنامه هسته ای ایران متوقف نشود، عربستان این حق را 
خواهد داشت تا خود را به سالح هسته ای مجهز کند«، واکنش نشان داد.کاظم غریب آبادی، نماینده دائم 
ایران نزد آژانس بین المللی انرژی اتمی در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: فرافکنی و هراس افکنی، 
دو شیوه کالسیک و معمول مورد استفاده عوام فریبان است. اگر به دنبال تعقیب برنامه سالح هسته ای یا 
بهانه ای برای توجیه عدم همکاری با آژانس یا سیستم منسوخ پادمانی خود هستید، حداقل شهامت به 

خرج داده آن را بپذیرید و هزینه آن را هم بپردازید. کارهای غلط خود را گردن دیگران نیندازید.

عزل ونصب های یواشکی رییس مجلس!
به گزارش اعتماد؛ قالیباف پشت پرده همچنان مشغول عزل و نصب است و نیروهای مدنظرش را 
در سمت های مختلف مجلس قرار می دهد؛ با این تفاوت که این  بار هیچ خبری از این انتصاب ها 
در رسانه های ارتباط جمعی منتشر نمی شود.پیگیری های خبرنگار روزنامه »اعتماد« حاکی از آن 
است که قالیباف در آخرین اقدام خود، معاون اجرایی مجلس را در شرایطی تغییر داده که »حمید 
اصالنی« هجدهم خرداد ماه سال جاری با حکم شخص قالیباف به عنوان معاون اجرایی مجلس 
انتخاب شده بود.اصالنی، سردار سپاه است و حضورش در جایگاهی چون معاونت اجرایی مجلس 
عمال به معنای به  کارگیری یاران نظامی سال های دور قالیباف در پارلمان بود ولی حاال قالیباف او 
را کنار گذاشته و فردی به نام »غفاری« را که به عنوان جانشین اصالنی در معاونت اجرایی مجلس 

مشغول فعالیت بود به عنوان معاون اجرایی معرفی کرده است.

کافه سیاست

عضو کمیسیون اصل نود مجلس:

 رفتار آمریکا نسبت به ایران 
تغییر بنیادینی نخواهد کرد

یک عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای 
اســالمی با بیــان اینکه امیدی بــه تغییرات 
بنیادین در رفتار آمریکا نسبت به ایران وجود 
ندارد، گفت که تا این کشــور دســت از خوی 
استعماری و اســتکباری خود برندارد، ایران 
زیر بار رابطه و مذاکره با آن نمی رود.حســن 
شجاعی اظهار کرد: ما یک تجربه ۴۰ ساله در 
تعامل با آمریکا داریم که نشان می دهد تغییر 
دولت ها و تغییر دو حزب تفــاوت بنیادی در 
رفتار آمریکا نسبت به جمهوری اسالمی ایران 
ایجاد نکرده؛ به خصوص تجربه ١٠،  ۱۵ ســال 
اخیر که تجربه ویژه تری هســت و ما با خود 
آمریکا هم وارد مذاکره شدیم نشان می دهد 
تغییر بنیادینی در رفتار آمریکا نسبت به ایران 
ایجاد نمی شود.وی افزود: سیاست این کشور 
نسبت به ایران یا ســخت، خشک و منجمد 
بوده مثل آنچه جمهوری خواهان رفتار کردند 
یا سیاست نرم و فریبکارانه که عمدتا از سوی 
دموکرات ها در پیش گرفته شده و آنها چنین 
رفتاری داشتند.نماینده مردم ابهر در مجلس 
ادامه داد: در دوران »اوباما« تعامل ما با آمریکا 
و نرمشی که برخی مســئولین ما در دولت و 
وزارت خارجه نشان دادند به هیچ وجه منجر 
به تغییرات واقعی و مفید در آمریکا نســبت 
به ایران نشد؛ البته در کاغذ و حرف و مصاحبه 
تغییراتی رخ داد ولی در عمل آورده ای از مذاکره 
با آمریکا و حتی برجام نداشــتیم و مردم ما 
همچنان در مشکل بودند. همچنان که رییس 
کل پیشین بانک مرکزی هم گفت که دستاورد 
ما از برجام تقریبا هیچ بوده است.شجاعی با 
بیان اینکه روابط با آمریکا باعث گشایش پایدار 
و واقعی در زندگی مردم نمی شود و مذاکره با 
آمریکا هیچ فایده ای بــرای ایران ندارد، ادامه 
داد: عالوه بر این آمریکا مرتکب خطاهای بزرگ 
شده و اقدامات و تصمیماتی مثل تحریم های 
بیشمار علیه ایران در این چند سال اعمال شده 
و باالتــر از آن جنایتی که علیه ســردار ملی ما 
انجام شد، موضوعاتی است که آمریکا باید از 

آنها عذرخواهی رسمی کند.

بین الملل

آیابایدن،ولیعهدعربستانراتغییرمیدهد؟

خط پایان ولیعهد جاه طلب

گزارش اخیر نیویورک تایمز از جلسه ای در کاخ سفید 
که در آن ترامپ، مصر به انجام حمله ای به تاسیسات 
نطنز بوده، باعث شده تا بسیاری بپرسند او تا چه اندازه 
حاضر است برای عدم بازگشت آمریکا به توافق هسته 
ای، هزینه کند؟ترامپ نگران است که با آمدن بایدن بر 
سر کار، ایاالت متحده به تهران نزدیک شود. این کابوسی 
است که او قصد مقابله با آن را دارد و می خواهد هر طور 
شده راه بازگشــت ایاالت متحده به برجام و برداشته 
شــدن تحریم ها علیه تهران شــود. حاال او به گزارش 
ســازمان بین المللی انرژی اتمی دل بسته تا بتواند از 
طریق آن ایران را متهم بــه قانون گریزی کند. نیویورک 
تایمز روز ســه شــنبه پرده از یک اتفاق عجیب در کاخ 
سفید برداشت. بر اساس گزارش این روزنامه،  دونالد 
ترامپ هفته گذشته امکان حمله به تاسیسات هسته ای 
ایران را بررسی کرده است اما چند مشاور و مقام ارشد، 
رییس جمهوری آمریکا را از پیگیر شــدن در این باره بر 

حذر داشته  و هشدار داده اند که چنین اقدامی می تواند 
جرقه برخوردهای جدی تر آن هــم چند هفته مانده به 
پایان کار دولت او شود. نیویورک تایمز نوشت که هرگونه 
برنامه حمله ای، احتماال روی تاسیسات نطنز متمرکز 
بوده است. جایی که هفته گذشته سازمان ملل متحد 
اعالم کرد توانسته ذخایر اورانیوم غنی شده ایران را به ۱۲ 
برابر مجاز در برجام برساند. قاسم محبعلی، کارشناس 
مسائل سیاسی در این باره می گوید: ترامپ دنبال یک 
بهانه است تا بتواند هر طور شده شرایط را بحرانی کند تا 
بایدن نتواند به قول هایی که در خصوص بازگشــت به 
توافق هســته ای با ایران داده، عمل کند؛ اما او در این 
تصمیم تقریبا تنهاست. گفته می شود که او حتی مجبور 
شده نیروهای پنتاگون را اخراج و آنها را تغییر دهد، اما 
باز هم چنین اقداماتی نیازمند هماهنگی هایی اســت 
که ترامپ در ایــن فرصت کم بعید اســت بتواند به آن 
دست یابد. او از هر فرصتی برای یک خرابکاری استفاده 

خواهد کرد.اینکه ترامپ ممکن است دست به هر عمل 
غیرعقالنی بزند، بعید نیست اما ارزیابی من این است که 
مثال ارتش آمریکا با او همراهی نمی کند. به تازگی ارتشی 
ها یک بیانیه هم صادر کرده اند که در آن گفته شده ارتش 
تابع قانون اساســی ایاالت متحده است و برای منافع 
آمریکا و ملت قسم خورده و نه برای منافع یک شخص 
و آنها جان شان را برای شخص خاصی فدا نخواهند کرد. 
ارتش آمریکا و پنتاگون و... همواره مخالف اقدامی علیه 
ایران بوده و به ترامپ هم خطرات چنین تصمیماتی را 
اعالم کرده اند. به نظر من در این فرصت باقی مانده آنها 

باز هم زیر بار چنین کارهایی نخواهند رفت.

چرا ترامپ قصد حمله نظامی به تاسیسات هسته ای را داشت؟

یک نماینده سابق مجلس:

اگر آمریکا به برجام بازگردد، مردم ایران دولتی اهل مذاکره می طلبند
حجت االسالم  و المسلمین احمد مازنی در پاسخ به این پرسش که تحوالت سیاسی اخیر در دنیا چقدر بر فضای سیاست داخلی و انتخابات آینده ایران تاثیر می گذارد، 
گفت: فکر می کنم هر تحولی در دنیا رخ دهد، در سایر نقاط جهان تاثیر می گذارد. از جمله تغییراتی که در حوزه قدرت در ایاالت متحده رخ می دهد حتما بر خاورمیانه 
تاثیر دارد.وی تاکید کرد: البته سیاست های ما براساس حکمت، عزت و مصلحت مشخص می شود و تحت تاثیر صرف این تحوالت قرار ندارد، ولی چنین رویدادهایی 
در دنیا می تواند بر نحوه تصمیم گیری ما هم موثر باشد.این نماینده ســابق مجلس با بیان این که همانطور که اگر در ایران رییس جمهوری رییس دولت اصالحات 
باشد یا محمود احمدی نژاد برما تاثیر می گذارد، پس رخدادهای این چنینی در کشوری مثل آمریکا نیز می تواند تاثیراتی را به همراه داشته باشد، گفت: تصور می کنم 
این تحوالت بر انتخابات داخل ایران هم تاثیر دارد. مازنی تاکید کرد: اگر سیاست ایاالت متحده بازگشت به برجام باشد در این صورت افکار عمومی در داخل ایران، 

دولتی را می طلبد که مهارت مذاکره داشته باشد و تجربه نشان می دهد که گروه های نزدیک به اصالحات یا مورد حمایت آنان، در این زمینه توانایی بیشتری دارند.

وز عکس ر

احضار مجازی مدیر 
عامل فیس بوک و 

توئیتر به کنگره!
مدیران فیس بوک و توئیتر برای 
دفــاع از عملکردشــان در مقابله 
بــا انتشــار اطالعات نادرســت 
انتخاباتــی بــه کنگــره احضار 
شده اند و ممکن است با برخورد 

ناخوشایندی مواجه شوند.

ازنظردموکراتهاهمکاریوتعاملبامحمدبن
سلمانتوجیهمنطقهایوبینالمللینداردوادامه
حضوراودرقدرتمیتواندشرایطیرافراهمکند
کهحتیآمریکارانیزمجبوربهپرداختهزینههای

سنگینکند
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اتاق اصناف خبر داد:

تشدید نظارت ها با شروع محدودیت های جدید کرونایی
معاون بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران از آغاز طرح تشدید نظارت ها با شروع محدودیت های 
جدید کرونایی از اول آذر خبر داد و گفت: از اول آذر به واحدهای صنفی که واحد خود را باز می کنند 
اخطار کتبی و شفاهی داده می شود که معموال اثر بخش است و باعث می شود خودشان مقررات 

را رعایت کنند، اما اگر از این کار تبعیت نکنند اماکن انتظامی واحدهای متخلف را پلمب می کند.
بهنام نیک منش از انجام بیش از ۹۰۰ هزار بازرسی در زمینه رعایت پروتکل های بهداشتی از سوی 
اتاق اصناف در سال جاری خبر داد و گفت: در هفته های گذشــته هم که محدودیت ساعتی برای 
فعالیت اصناف وضع شده بود، سعی کردیم تا حد امکان واحدهای صنفی پلمب نشوند و با اخطار 
و تذکر آنها را ترغیب به رعایت پروتکل های بهداشــتی کنیم. بنابراین طی هفته های گذشــته هم 
تذکرات الزم به واحدهای صنفی که از ساعت ۱۸ به بعد فعالیت می کردند، داده شده است و آن ها 

هم رعایت کردند.

پروازهای جدید با قیمت های عجیب؟
در جدول نرخی جدیدی که روز سه شنبه برای پروازهای داخلی منتشر شد، هشت مسیر پروازی 
نسبت به نرخ نامه قبلی اضافه شده و برخی از آن ها با وجود آنکه از نظر مسافت، تفاوت چندانی با 
مسیرهای مشابه شان ندارند، قیمت های بسیار باالتری دارند و در این میان تبریز – بندرعباس با 

حداکثر نرخ یک میلیون و ۵۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان صدر نشین است.
این مصوبه تقریبا در همه نرخ های جدید، اعمال شــده اســت اما در این میان تعداد مسیرهای 
پروازی در جدول نرخی جدید بیشتر از جدول منتشر شده در خرداد ماه امسال است و این سوال 
را در ذهن به وجود می آورد که آیا امکان اضافه کردن مســیرهای جدید پروازی با نرخ های جدید 

وجود دارد؟
البته پاسخ به این سوال ساده است چرا سازمان هواپیمایی کشــوری از اضافه شدن مسیرهای 
پروازی از سوی ایرالین ها استقبال می کند؛ اما مشخص نیست که این مسیرهای پروازی با کدام 
معیار قیمت گذاری شده اند که فاصله معناداری با دیگر نرخ های این جدول دارند. از سوی دیگر 
نیز در این روزهای کرونایی که تعداد مسافران و متقاضیان برای سفرهای هوایی کمتر شده، مسیر 

پروازی با نرخ باال چه کمکی به صنعت هوانوردی و شرکت های هواپیمایی می کند؟
به عنوان مثال پــرواز تبریز-بندرعباس در نرخ نامه خردادماه امســال وجود ندارد و حاال حداکثر 
قیمت بلیتش در جدول جدید به یک میلیون و ۵۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان می رسد که روی کاغذ حدود 
۴۰۰ هزار تومان با آنچه مسیرهای مشابه از نظر مسافت دارند، متفاوت است. پرواز کیش – تبریز 
هم همین وضعیت را دارد و حداکثر نرخی که برای آن در جدول تعیین شــده یک میلیون و ۴۶۰ 

هزار و ۲۰۰ تومان است.

وام 100 میلیونی مسکن ملی به پروژه های نیمه تمام
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: در کالن شــهرها این فرصت را با اولویت پروژه های نیمه تمام 
برای سازندگان ایجاد کردیم تا بدون قرمز شدن فرم »ج« بتوانند در قالب طرح اقدام ملی مسکن 

تسهیالت ۱۰۰ میلیون تومانی به ازای هر واحد دریافت کنند.
محمود محمودزاده اظهار کرد:  برای تکمیل پروژه های بخش خصوصی در تهران، کالن شــهرها و 
سایر شهرهایی که از متقاضیان برای طرح اقدام ملی مسکن ثبت نام نشده تسهیالت خودمالکی 
به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان برای هر واحد با اولویت پــروژه های نیمه تمام پرداخت می کنیم. البته 
این بدان معنی نیست که وام به پروژه های صفر پرداخت نمی شود بلکه اولویت با پروژه های نیمه 
تمام اســت.وی افزود: متقاضیان می توانند از هفته آینده با مراجعه به سایت طرح اقدام ملی به 

نشانی tem.mrud.ir اطالعات خود را درج و ثبت نام کنند.

 آزادراه شرق اصفهان به شکل ویدئو کنفرانس توسط رییس جمهور امروز افتتاح می شود؛

سالم اصفهان به فصل تازه توسعه

از چند پروژه بزرگ حمل و نقل کشــور،  زینب ذاکر
باالخره یکی امروز به نتیجه می رســد و 
بی حرف پــس و پیش به صورت »واقعی« و نه »نمایشــی« افتتاح 

خواهد شد.
از قطار سریع الســیر اصفهان-قم-تهران که خبری نشد و اخیرا هم 
زمزمه هایی درباره تعطیلی این پروژه و توقف آن به گوش رسید. پروژه 
راه آهن مبارکه– سفیددشت – شهرکرد هم که در حال اجراست و هنوز 
به سرانجام نرسیده ؛اما پروژه بزرگ و ملی آزادراه شرق اصفهان امروز 

قرار است توسط رییس جمهور افتتاح شود. 
ابرپــروژه ای که به گفتــه »علیرضا صلواتی« مجــری کل طرح های 
زیربنایی اســتان اصفهان ، در ســال ۱3۹۹ نزدیک بــه ۴۵۰ میلیارد 
تومان بودجه برای تکمیل آن هزینه شــده و حاال قرار اســت قطعات 
یک و دو این آزادراه حدفاصل جاده اصفهان – کاشــان تا پل فرودگاه  

به بهره برداری برسد.
در ساخت این دو قطعه کنارگذر شرق اصفهان 3۰ درصد سهم دولت و 
7۰ درصد سهم بخش خصوصی بوده و صندوق بازنشستگی کشوری 

7۰ درصد از هزینه آن را تامین می کند.

طول قطعه نخست این پروژه حدود 3۰ کیلومتر و طول قطعه دوم 3۴ 
کیلومتر بوده و در این مسیر، ۴ پل فلزی اجرا شده است.

اهمیت ملی این پروژه در تکمیل کریدور شمالی جنوبی اصفهان نمود 
پیدا می کند و آزادراه شــرق اصفهان، بخشــی از این پروژه به شمار 
می رود که با تکمیــل آن، اتفاق بزرگی در تکمیــل این کریدور صورت 

می گیرد.
به گفته صلواتی؛ اگر چه مســیر آزادراه کنارگذر شــرق اصفهان مورد 
استفاده شهروندان اصفهانی قرار می گیرد اما از آنجا که بخش عمده ای 
از کریدور شــمال- جنوب کشور از مســیر تبریز- بوشهر است، عمده 
مسافرانی که از شمال یا جنوب کشور قصد تردد دارند و یا بارهایی که 
در این کریدور جابه جا می شوند، از مسیر آزادراه کنارگذر شرق اصفهان 

عبور خواهد کرد.
درواقع با افتتاح آزادراه شرق اصفهان، کریدور شمال به جنوب کشور 
تکمیل می شود و حمل و نقل بار و مسافر استان های شمالی کشور به 
استان های اصفهان، فارس، چهارمحال و بختیاری، بوشهر، کهگیلویه 

و بویراحمد تسهیل خواهد شد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان هم در زمینه اهمیت 

افتتاح و تکمیل آزادراه شــرق اصفهان می گویــد: افتتاح این آزادراه 
می تواند مسیر تردد خودروهای عبوری از شــهر اصفهان را کوتاه کند 
و زمان سفر بین استان های شــمالی و جنوبی کشور ۸۰ دقیقه کمتر 
خواهد شد و منجر به افزایش بهره وری آزادراه اصفهان-نطنز-کاشان 

می شود.
غالمی با اشاره به هزینه ۸۰۰ میلیاردتومانی پروژه آزادراه شرق اصفهان 
اضافه می کند: افتتاح این پروژه در کاهش قیمت تمام شــده کاال و 
خدمات موثر خواهد بود و بار و کاال و مسافر سریع تر انتقال می یابد و 

در مصرف سوخت صرفه جویی می شود.
البته یکی از مزایای مهم دیگر افتتاح این پروژه کاهش سوانح و تلفات 
جاده ای استان اصفهان است. متاسفانه اصفهان در زمینه تلفات جاده 
ای در میان استان های پرحادثه خیز قرار دارد و به گفته »غالمی«، با 
افتتاح این آزادراه عالوه بر کاهش تلفات؛ آالینده های زیست محیطی 

طی دو دهه آینده تا دو میلیون تن کاهش می یابد.
اتفاقات خوبی که با افتتاح این ابرپروژه ملی در اصفهان رخ خواهد داد 
و البته امیدوار می مانیم که شــاید پروژه قطار سریع السیر اصفهان-

تهران هم سرانجام نیکی پیدا کند!

ایمن سازی مسیر، دو بانده شدن جاده ها و جداسازی 
و یک طرفه کردن محورها از اهداف مهم راه و شهرسازی 
اســتان اصفهان در حوزه راهســازی است.مدیرکل 
راه وشهرسازی استان اصفهان به مناسبت هفته ایمنی 
حمل ونقل گفت: ۲۴ تا 3۰ آبان ماه به منظور فرهنگ 
ســازی در راســتای افزایش ایمنی راه ها و کاهش 
تصادفات جاده ای به عنوان هفته ایمنی حمل و نقل 
نام گذاری شده است.علیرضا قاری قرآن با بیان اینکه 
ایمنی در حمل و نقل مســئولیتی برای تمامی اقشار 

جامعه و وظیفه ای بر عهده همه دستگاه های ذی ربط 
است، گفت: یکی از مهم ترین دغدغه های اجتماعی 
کاهش تعداد تصادف های جاده ای و تلفات جانی و 
مالی ناشی از آن است که در این مسیر عالوه بر فرهنگ 
ســازی و رعایت قوانین راهنمایــی و رانندگی، ایمن 
سازی راه و مسیرهایی که تردد در آنها صورت می گیرد 
نیز از نقش بســیار مهمــی برخوردارند.مدیرکل راه و 
شهرسازی استان اصفهان، حمل و نقل را رکن اساسی 
توسعه در کشورها دانست که نقش بی بدیلی در توسعه 
تجاری، مناسبات بین المللی و رفاه عمومی دارد.وی با 
بیان اینکه در مبحث حمل و نقل با دو بخش جابه جابی 
بار و مسافر روبه رو هســتیم، گفت: در حال حاضر با 
توجه به زیرساخت های کشور، عمده جابه جایی ها از 

طریق جاده انجام می شود که این موضوع شناسایی 
و اصالح نقاط حادثه خیز و پر تصــادف را می طلبد تا 
ایمنی راه ها در حد مطلوبی حاصل شــود.قاری قرآن 
در خصوص مشــکالت ایمنی جاده ها اذعان داشت: 
یکی از مشکالت اساســی در رابطه با ایمنی جاده ها، 
مبحث تداخل ترددهای سنگین و سبک )کامیون و 
سواری( بوده و دیگری مربوط به جاده های دو طرفه 
است که در صورت جداسازی و یک طرفه شدن ایمنی 
بیشــتری دارند.وی افزود: از دیگر مشکالت ایمنی 
وجود جاده هایی است که بنا به دالیلی تا کنون دو بانده 
و سه بانده نشده اند و همین امر موجب تصادفات رخ 
به رخ در مسیر و ایجاد خسارت های جبران ناپذیری 

می شود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان:

راه های ایمن در کاهش خسارات جانی و مالی نقش بسزایی دارند

خبر روز

ابهامات پلی  اکریل
فارس: یکی از موضوعات این روزها درباره پلی اکریل مســئله قیمت گذاری محصوالت است که 
هیئت مدیره موقت در این رابطه معتقد است: پیاده سازی فرآیند استاندارد قیمت گذاری مطابق با 
الزامات و رویه جاری شرکت های بورسی همواره از درخواست های هیئت مدیره موقت بوده اما این 

فرآیند درهیئت اجرایی وجود ندارد و اگر وجود دارد، اطالع رسانی نشده است.
هیئت مدیره موقت در ادامه درخواســت خود عنوان کرده: هیئت مدیره موقت از ابتدا خواســتار 
شــفافیت فرآیند های قیمت گذاری و فروش و حتی عرضه محصوالت در بورس کاال بوده و آن را 
به تمام مراجع در استان اعالم کرده اســت، این هیئت اخیرا عنوان کرده در اسناد شرکت اختالف 
حساب یک میلیارد تومانی در هر روز مشاهده می شــود که حکایت از اختالف 3۰ میلیارد تومانی 

در گزارش ماهانه شرکت دارد.
هیئت اجرایی نیز در واکنش به این موضوع، نامه ای منتشر کرده که خالصه آن به این شرح است: 
قیمت گذاری محصوالت توســط کمیته فروش، پس از بررسی شــرایط بازار و وضعیت نقدینگی 
شــرکت انجام می شــود، فروش محصول در بورس کاال پیشنهاد خوبی اســت اما به دلیل الزام 
ســپرده گذاری نقدی یا ضمانت نامه بانکی نزد بورس کاال، واریز وجود پس از فروش به حســاب 
شرکت )در حالی که پلی اکریل فعال حسابی ندارد( و عدم عرضه محصوالت مشابه در بورس کاال 

فعال امکان پذیر نیست.
هیئت اجرایی در تشریح دالیل اختالف اســناد فروش با گزارش درج شده در کدال بیان کرد: اگر 
اثر مالیات بر ارزش افزوده را در محاسبات حذف کنیم حدود ۹7 میلیارد ریال از مبالغ محاسباتی 
حذف می شود، عالوه بر این فاکتورهای فروش بر اساس زمان خروج از کارخانه صادر خواهد شد 
و مقایسه ساده قیمت های فروش مهرماه با قیمت های درج شده در کدال منجر به اشتباه حدود 
۲۱۶ میلیاردی در محاسبات می شود.یکی از ســهامداران نیز به نقل از هیئت اجرایی گفته است: 
چنانچه پاسخ ما در ارزیابی کارشناســان ذی صالح و بی طرف، پیرامون اتهامات مطروحه، مکفی 
نبود به صورت دسته جمعی استعفا داده و این حق را برای ســهامداران قائل هستیم که در دادگاه 
مفاسد اقتصادی محاکمه شویم.این سهامدار در توئیتی نوشته است: اتهام فساد سنگین روزانه 
یک میلیارد تومانی در یک شرکت اصفهانی در حالی مطرح شده که رییس آن شرکت، مشاور عالی 

استاندار اصفهان است و از سال گذشته، تحت اشرافیت دادستانی قرار دارد.
به تازگی دیوان عدالت اداری در پی شکایت مدیران سابق، اعضای هیئت مدیره فعلی را برای ادای 

توضیحات فراخوانده و هر دو طرف نکاتی را خطاب به سهامداران مطرح کردند.

کارزاری برای تسریع در تعیین تکلیف پلی اکریل
جمعی از ســهامداران نیز کارزاری ۲۵۰۰ نفری  را ایجاد و از رییس قوه قضاییه درخواست کرده اند 

دستوری مبنی بر تسریع در تعیین تکلیف مدیریتی و مالکیتی شرکت پلی اکریل صادر کند.
در تشریح محتوای این کارزار با اشاره به خصوصی ســازی نامناسب به عنوان زمینه ساز مشکالت 
فعلی و نبود مدیریت یکپارچه در شــرکت پس از اســتقرار هیئت حمایت از صنایع در پلی اکریل 
و شرایط نامناسب ســهام این شرکت در بورس، پیشــنهاد اعالم فرصت یک ساله در بازپرداخت 
مطالبات عنوان شده که اطالعی از اقدامات انجام شده روی این کارزار وجود ندارد.یکی از نکات در 
موضوع پلی اکریل دستور بازپرس شــعبه ۸ دادگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی  مبنی بر ممنوعیت 
دخل و تصرف در ترکیب شــرکت های متعلق به گروه العقیلی به منظور تجمیع پرونده هاست که 
این ممنوعیت پلی اکریل و چنــد زیرمجموعه آن را دربرمی گیرد.ایــن ممنوعیت که در مهر ماه به 
سازمان ثبت اسناد و امالک ابالغ شــده و به تازگی در اختیار مطبوعات قرار گرفته ،با هدف تعیین 
تکلیف مالکیت کارخانه انجام شده است.این در حالی است که معاون استاندار اصفهان از تالش 
برای برگزاری مجمع عمومی خبر می دهد و این یعنی قرار است اعضای هیئت مدیره شرکت های 
زیرمجموعه پلی اکریل مانند کنزاینوستمنت، پخش عظیم و چند شرکت دیگر مشخص شوند که 

در نتیجه دستور بازپرس چنین اقدامی ممنوع خواهد بود.

با مسئولان

رییس اتحادیه مشاوران امالک اصفهان مطرح کرد:گزارش

امیدواری به کاهش قیمت مسکن در اصفهان از 3 ماه آینده
رییس اتحادیه مشاوران امالک اصفهان گفت: تاثیر کاهش قیمت ارز و رکود بازار، حدود سه ماه بعد در حوزه مسکن نمایان می شود.رسول جهانگیری، در خصوص 
تاثیر کاهش قیمت دالر بر بازار مسکن، اظهار کرد: قیمت دالر لحظه ای است، اما قیمت مسکن انتظاری و زمان بر است؛ به این صورت که تاثیر کاهش قیمت ارز و 
رکود بازار، حدود سه ماه بعد در بحث مسکن نیز نمایان خواهد شد.وی افزود: نوسان ها و شوک های ارزی وارد شده به بازار اقتصادی، بیشتر بازار ها همانند لوازم 
خانگی، خودرو، طال و مسکن را نیز تحت تاثیر قرار داده است، چنانچه پس از شــوک کاهشی وارد شده به بازار، کاهش قیمت ارز ثابت باشد بعد از مدتی قیمت 
مسکن هم به فراخور کاهش های ایجاد شده در سایر بازارها، افت پیدا می کند.رییس اتحادیه مشاوران امالک اصفهان با اشاره به فاصله بین عرضه و تقاضا، بیان 
کرد: ساالنه دولت و مردم، در بخش خصوصی و دولتی نیاز به ساختن حدود یک میلیون مسکن دارند که طی سال های گذشته این رقم حدودا به 3۰۰ تا ۴۰۰ هزار 
واحد رسیده و باعث افزایش فاصله بین عرضه و تقاضا شده است. عالوه بر این موضوع مقداری از قیمت های مشاهده شده در سطح بازار کاذب است و این ها 
از جمله شوک های اقتصادی واردشده به بازار به شمار می آیند.وی تصریح کرد: چنانچه دولتمردان به خصوص در مدیریت کالن اقتصادی بتوانند در آینده ثبات 

قیمت ها و نرخ معقول در بازار ارز را رقم بزنند قیمت در تمام بازار ها از جمله مسکن نیز تثبیت خواهد شد.

از روز گذشته اجرایی شد؛

سوژه جدید گرانی: الستیک!
پس از چند هفته بحث بر سر افزایش قیمت 
کارخانــه ای تایر خودروهای ســواری، نهایتا 
طبق اعالم ســخنگوی انجمن تولیدکنندگان 
تایر، مصوبه افزایــش قیمت ابــالغ و از روز 
گذشته)چهارشــنبه ۲۸ آبان( مــاه اجرایی 
شد. براین اساس باتوجه به نوسان افزایشی 
عوامل موثر بــر قیمت تمام شــده تایرهای 
داخلی، فعال با افزایــش ۵۰ درصدی قیمت 
تایرها موافقت شده اســت.چندی است که 
پیرامون قیمت تایرها با موضوع مجوز افزایش 
قیمت براساس قیمت تمام شده و متناسب 
با ســود مجاز، بحث هایی مطرح اســت. در 
این رابطه به تازگی رییس اتحادیه الستیک، 
روغن، پنچرگیران و فیلترسازان تهران، ضمن 
اشــاره به اینکه با توجه به افزایــش نرخ ارز، 
تولید الستیک با قیمت های قبلی دیگر صرفه 
اقتصادی ندارد، افزایش قیمت درخواســتی 
اتحادیه تولیدکنندگان تایر برای افزایش قیمت 
مواداولیه الزم بــرای تولید تایــر را حدود ۸۰ 
درصد اعالم کرد.در نهایت، با تصمیم مشترک 
تولیدکنندگان تایر و وزارت صمت در جلسه با 
مسئوالن ستاد تنظیم بازار، موضوع افزایش 
قیمت تایرها نهایی و قرار براین شد که در شرایط 
فعلی و به لحاظ رعایت حقوق مصرف کنندگان، 
نرخ های اعالمی توســط انجمن تایــر در دو 
مرحله اجرایی شــود.در ایــن رابطه مصطفی 
تنها، سخنگوی انجمن تویلدکنندگان تایر اعالم 
کرد: با توجه به اینکه قیمت گذاری تایر به علت 
نوسان شدید و مداوم قیمت مواداولیه داخلی 
از یک ســو و نرخ ارز )به جهت تهیه مواداولیه 
خارجی( از ســوی دیگر، به خود تایرســازان 
و البته تحت نظارت ســازمان حمایت واگذار 
شده است، در روز دوشنبه )۲۶ آبان ماه(، طی 
جلسه ای میان مقامات مسئول ستاد تنظیم 
بازار و نمایندگان تایرســازان توافق شد که ۵۰ 
درصد به قیمت های رسمی تایرسازان اضافه 
شود.وی افزود: این افزایش قیمت به جهت 
جبران افزایش هزینه های تولید که بعضا از ۱۰۰ 
درصد هم تجاوز می کند، فقط برای تایر سواری 

لحاظ می شود. 

برداشت زعفران 
درطالخونچه

شهر طالخونچه با 3۸ هکتار مزرعه بیشترین 
سطح زیرکشــت زعفران را درمبارکه به خود 
اختصاص داده و قطــب پرورش زعفران در 
این شهرستان اســت. کار برداشت از نیمه 
دوم آبان آغاز شده و تا آذرماه ادامه خواهد 
داشــت. به دلیل رســیدگی   ویژه و شرایط 
بســیار مناســب اقلیمی منطقــه، زعفران 
تولیدی مــزارع طالخونچــه دارای کیفیت 

مطلوبی از لحاظ رنگ، طعم و عطر است.

وز عکس ر

با افتتاح آزادراه شرق اصفهان، کریدور شمال به جنوب 
و مسافر  بار  نقل  و  و حمل  تکمیل می شود  کشور 
استان های شمالی کشور به استان های اصفهان، فارس، 
چهارمحال و بختیاری، بوشهر، کهگیلویه و بویراحمد 

تسهیل خواهد شد
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رییس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد: 

نقطه ضعف بحران کرونا، دورهمی ها و مراسمات است
رییس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد گفت: یکی از نقطه های ضعف  ما در بحران کرونا، دورهمی ها و 
مراسمات است و این نگرانی وجود دارد که تعطیلی ها منجر به افزایش دورهمی و مهمانی ها شود.

مجید شیرانی با اشاره به محدودیت های 
کرونایــی در اســتان چهارمحــال و 
بختیاری، اظهار داشت: محدودیت های 
کرونایی، شــاید تنها فرصــت ما برای 
شکست این بیماری باشــد.وی ادامه 
داد: چهــار شهرســتان اســتان قرمز و 
مابقی نارنجی هســتند و بــه این دلیل 
محدودیت ها شــدید خواهند بود. فقط 
مشاغل ســطح یک می توانند فعالیت 
کنند، این مشاغل شامل مراکز درمانی، 

داروخانه ها، مراکز امدادی و نجات، اورژانس و آتش نشــانی، مراکز انتظامی و... اســت.رییس 
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد گفت: همچنین ســوپر مارکت ها و فروشگاه های زنجیره ای تامین 
مایحتاج ضروری، میوه فروشی ها و ... هم جزو مشاغل سطح یک هستند، البته رستوران ها تنها 
در صورت غذای بیرون بر می توانند فعالیت داشته باشند.شیرانی تصریح کرد: مراکز ارائه خدمات 
عمومی مثل مراکز اضطراری، آب، بــرق، تلفن و گاز و ..  . فعالیت دارند؛ اما بقیه مشــاغل از هفته 
آینده تعطیل هستند، همچنین کارکنان دولت در شهرستان های قرمز فقط یک سوم از آن ها حضور 
می  یابند و در شهرستان های نارنجی یک دوم کارکنان دولت حضور دارند.شیرانی با تاکید بر تعطیلی 
مراسمات مذهبی فرهنگی در اســتان چهارمحال و بختیاری، اذعان داشــت: عقد و عروسی ها، 
جشن ها، دورهمی ها و مراسم ســوگواری به طور کلی تعطیل هستند، متاسفانه یکی از نقطه های 
ضعف  ما این موضوع است که امیدواریم با همراهی مردم و با جدیت ارگان های مسئول، هیچ گونه 
مراسمی نداشته باشیم.رییس دانشگاه علوم پزشــکی شهرکرد با اشاره به اهمیت کنترل ترددها، 
گفت: در همه شهرســتان ها خودروهای غیربومی نمی توانند تردد کننــد و خودروی غیربومی نیز 

نمی تواند وارد استان شود.

تیراندازی مرگبار به جوان لردگانی
فرمانده نیروی انتظامی شهرستان خانمیرزا گفت: یک جوان ۲۳ ساله اهل لردگان در پی تیراندازی 
توسط افراد ناشناس به قتل رسید.سرهنگ امیر انتظامی نیا با اشاره به اینکه یک جوان ۲۳ ساله 
لردگانی در پی تیراندازی توســط افرادی ناشناس در شهرســتان خانمیرزا به قتل رسیده است، 
گفت: این حادثه در جاده ارتباطی گوشکی - آلونی در ساعت ۲۳ پنجشنبه شب هفته گذشته رخ 
داده است.فرمانده نیروی انتظامی شهرســتان خانمیرزا گفت: این جوان ۲۳ ساله برای تفریح با 
دوستان خود قرار گذاشته وبا یک خودروی پژو نوک مدادی در مســیر پیوستن به دوستان خود 
بود که در مسیر توسط افراد ناشــناس از داخل یک خودروی پژو پارس دیگر هدف شلیک تفنگ 
شــکاری قرار می گیرد.وی بیان کرد: این جوان در کوتاه ترین زمان توسط اورژانس به بیمارستان 
لردگان منتقل می شود که به علت شدت جراحت فوت می کند.فرمانده نیروی انتظامی شهرستان 
خانمیرزا با اشاره به اینکه پلیس آگاهی از همان ســاعت ابتدایی وقوع حادثه به صورت ویژه برای 
شناسایی عامالن این حادثه وارد شد، گفت: تحقیقات برای شناسایی عامالن این حادثه به صورت 

ویژه در حال انجام است.

۲۵۰ قرارداد سرمایه گذاری صنعتی در چهارمحال و بختیاری منعقد شد؛

فصل تازه توسعه صنعت استان

رییس اداره طرح و برنامه ریزی ســازمان صنعــت، معدن و تجارت 
چهارمحال و بختیاری با اشــاره به برنامه های دولت برای حمایت از 
ســرمایه گذاری بخش خصوصی گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون 
۲۵۰ قرارداد با متقاضیان سرمایه گذاری در شهرک های صنعتی استان 

منعقد شده است.
بهنام خســروی تاکید کرد: با انعقاد ایــن قراردادها حدود۱۳۰ هکتار 
زمین در شهرک های صنعتی اســتان به متقاضیان سرمایه گذاری در 

طرح های صنعتی واگذار می شود.
وی افزود: واگــذاری این ســطح زمین بــرای ســرمایه گذاری در 
شهرک های صنعتی استان نســبت به  مدت مشابه ســال قبل پنج 
درصد رشد داشته که میانگین این میزان رشــد در سال های گذشته 

سه درصد بوده است.
خســروی تصریح کرد: با توجه بــه تولید آهن اســفنجی در مجتمع 
فوالد سفیددشت و کمبود نورد سرد، شکل دهی ورق و پروفیل، طرح 
راه اندازی زنجیره تکمیل ارزش فوالد و تکمیل فرآیند پتروشیمی جزو 

برنامه های اولویت دار قرار گرفته است.
وی یادآور شد: بیشترین میزان ارزش افزوده فوالد در شکل دهی ورق 

و پروفیل است که برای این حوزه متقاضیانی با هدف سرمایه گذاری 
جذب شده است.

رییس اداره طرح و برنامه ریزی ســازمان صنعــت، معدن و تجارت 
چهارمحــال و بختیاری اظهار داشــت: برای راه انــدازی طرح ارزش 
افزوده فوالد در شــکل دهی ورق و پروفیل به عنوان ســرمایه گذاری 
سبز در حوزه زیست محیطی با مصرف آب بسیار کم و بدون هیچ گونه 

آلودگی انجام می شود.
وی با اشاره به جذب ۱۰ ســرمایه گذار تولید پروفیل گفت: متقاضیان 
برای اجرای ایــن طرح ها ۲۸ هــزار میلیارد ریال ســرمایه گذاری و 
طرح های خود را در ســال آینده بهره برداری می کننــد و با راه اندازی 
این طرح ها زمینه اشتغال مســتقیم ۱۰۰ نفر در چهارمحال و بختیاری 

فراهم می شود.
خسروی افزود: با توجه به وجود ورق به  عنوان ماده اولیه واحدهای 
تولیدی، پهنه بندی راه اندازی این طرح ها در شهرک های صنعتی راکد 
چهارمحال و بختیاری مانند شهرکرد، لردگان، سفیددشت شهرستان 

بروجن و جونقان شهرستان فارسان در نظر گرفته شده است.
خســروی، به هدف گذاری هایی برای افزایش اشتغال و کاهش نرخ 

بیکاری در شهرســتان های با نرخ باالی بیکار چهارمحال و بختیاری 
مانند بن و کیار اشاره و تصریح کرد: پیگیری شده تا سرمایه گذارانی در 
حوزه خودرو نسبت به سرمایه گذاری در این بخش بتوانند اقدام کنند.

هدف گذاری سال جاری سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و 
بختیاری برای صدور مجوزهای سرمایه گذاری صنعتی در این استان 
۵۰۰ مورد است که از ابتدای سال جاری تاکنون ۳۲۰ مجوز آن برابر ۶۴ 
درصد صادر و زمینه اشتغال ۶ هزار و ۴۵۰ نفر با سرمایه گذاری ۴۰ هزار 

میلیارد ریالی فراهم شده است.
در نیمه نخست ســال جاری با صدور ۵۴ پروانه بهره برداری،۲ هزار و 
۱۵۸ میلیارد ریال ســرمایه گذاری با ۸۲۲ نفر اشتغال زایی در بخش 

صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری جذب شد.
در این مدت ۴۸ میلیارد ریال کمک های فنی و اعتباری چهارمحال و 

بختیاری، رشد سه برابری و جذب ۱۰۰ درصدی داشته است.
راه اندازی ۱۴ واحد ســالمت محور تولید اقالم بهداشتی و خودکفایی 
چهارمحال و بختیاری در تامین ماسک و مواد ضدعفونی کننده از دیگر 
فعالیت های سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در نیمه نخست 

سال جاری به شمار می رود.

مدیرکل ثبت احوال چهارمحــال و بختیاری گفت: 
تاکنون ۹۳.۹ درصد واجدان شــرایط در این استان 
کارت هوشــمند ملی خود را دریافت کرده اند و این 
اســتان موفق به کســب رتبه چهارم کشوری شده 
اســت.عبدالرضا کریمی تاکید کــرد: ۷۵۳ هزار و 
۴۷۸ نفر در استان باالی ۱۵ سال سن دارند که واجد 

شرایط دریافت کارت هوشمند ملی هستند.
وی افزود: از این تعداد تاکنون ۷۰۷ هزار و ۵۴۶ نفر 
برابر ۹۳.۹ درصد موفق به دریافت کارت هوشــمند 
ملی خود شــده اند.کریمی تصریح کرد: ۴۵ هزار و 
۲۷۹ نفر از واجدان شرایط دریافت کارت هوشمند 
ملی در اســتان تاکنون بــرای پیش ثبت نام خود 
مراجعه نکرده اند.وی یادآور شــد: این افراد باید با 
مراجعه به دفاتر پیشــخوان خدمات دولت و یا از 

طریق ســایت اینترنتی ثبت احوال، پیش ثبت نام 
خود را انجام دهند و ســپس در تاریخ مشــخص 
شــده برای احراز هویت، گرفتن اثر انگشت و تهیه 
عکس به دفاتر پیشــخوان مراجعه کنند.مدیرکل 
ثبت احــوال چهارمحال و بختیاری اظهار داشــت: 
هم اینک کارت هوشــمند ملی ۱۰ هــزار و ۸۸۶ نفر 
دیگر از واجدان شــرایط در این اســتان صادر شده 
و در ادارات ثبــت احوال مســتقر در نقاط مختلف 
اســتان موجود اســت.وی گفت: عالوه بر ارســال 
پیامک بــرای این افــراد به  منظــور دریافت کارت 
هوشمند ملی خود، تاکنون مراجعه نکرده اند.کریمی 
تاکید کرد: این افــراد می توانند برای دریافت کارت 
هوشمند ملی خود به اداره ثبت احوال که در پیامک 
ارسالی مشخص شــده، مراجعه کنند.وی با اشاره 

به عملیاتی شدن استفاده از کارت هوشمند ملی تا 
پایان سال جاری افزود: به افرادی که هنوز موفق به 
دریافت کارت خود نشده اند هیچ گونه خدماتی در 
دستگاه های اجرایی، بانک های عامل، شرکت های 
خدمات رســان، نهادهای عمومی دولتی و ســایر 
سازمان ها ارائه نخواهد شد.کارت هوشمند ملی یا 
کارت ملی، نوعی کارت دیجیتالی است که از سوی 
سازمان ثبت احوال ایران به عنوان مرجع امور هویتی 
کشور صادر می شود. ســن قانونی برای درخواست 

و صدور کارت ملی هوشمند ۱۵ سال تمام است.

مدیرکل ثبت احوال چهارمحال و بختیاری خبرداد:

93درصد واجدان شرایط، کارت هوشمند ملی گرفتند

استاندار چهارمحال و بختیاری:

14 هزار نفر در چهارمحال و بختیاری بیمه بیکاری دریافت می کنند
اســتاندار چهارمحال و بختیاری گفت: در حال حاضر ۱۴ هزار نفر در چهارمحــال و بختیاری بیمه 
بیکاری دریافت می کنند.اقبال عباســی با بیان اینکه در حال حاضر ۱۴ هــزار نفر در چهارمحال و 
بختیاری بیمه بیکاری دریافت می کنند، اظهار داشــت: بسیاری از این افراد به واسطه شیوع کرونا 
بیکار شــده اند.وی تاکید کرد: حمایت ها از اقشار آســیب دیده از کرونا در چهارمحال و بختیاری 
افزایش می یابد.استاندار چهارمحال و بختیاری بیان کرد: پرداخت تسهیالت و بخشودگی مالیاتی 
و… از مهم ترین اقدامات دولت در راستای حمایت از اقشار آسیب دیده از کروناست.وی تاکید کرد: 

توزیع بسته های معیشتی در بین نیازمندان با کمک خیران در این استان ادامه دارد.

مدیر کل کمیته امداد چهارمحال و بختیاری:

بهره مندی مددجویان کمیته امداداز خدمات مشاوره به 
صورت مجازی

مدیر کل کمیته امداد چهارمحال و بختیاری گفت: مددجویان کمیته امداد در این استان ازخدمات 
مشاوره به صورت مجازی بهره مند می شــوند.علی ملک پور با بیان اینکه مددجویان کمیته امداد 
در این استان از خدمات مشــاوره به صورت مجازی بهره مند می شوند، اظهار داشت: ارائه خدمات 
مجازی برای جلوگیری از شیوع کرونا و خطر ابتالی خانواده مددجویان مورد توجه قرار گرفته است.

مدیر کل کمیته امــداد چهارمحال و بختیاری گفت: در ســال جاری بیش از دو هــزار و ۸۰۰ نفر از 
مددجویان کمیته امداد از خدمات مشــاوره بهره مند شــدند.وی تاکید کرد: خدمات مشاوره در 
زمینه های مختلف از جمله شغل، مهارت های زندگی، ازدواج و تربیت فرزندان و… به مددجویان 
ارائه می شود.مدیر کل کمیته امداد چهارمحال و بختیاری ادامه داد: مدد جویان همچنین می توانند 

از طریق تماس تلفنی از خدمات مشاوره بهره مند شوند.

سرپرست هواشناسی استان خبر داد:

افزایش 33 درصدی بارندگی در چهارمحال و بختیاری
سرپرست هواشناسی چهارمحال و بختیاری از افزایش ۳۳ درصدی بارندگی در چهارمحال و بختیاری 
در سال زراعی جاری خبر داد.مهران چراغ پور اظهار داشت: میزان بارندگی سال زراعی جاری چهارمحال 
و بختیاری نسبت به میانگین سال زراعی گذشته ۳۳ درصد افزایش بارندگی دارد.وی عنوان کرد: میزان 
بارندگی سال زراعی جاری چهارمحال و بختیاری نسبت به میانگین بلند مدت دوره مشابه ۵۳ درصد 
کاهش بارندگی دارد.مدیر کل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری ادامه داد: میزان بارندگی سال 
زراعی جاری چهارمحال و بختیاری نسبت به سال زراعی کامل ۹۵ درصد کاهش بارندگی دارد.وی تاکید 

کرد: میانگین وزنی بارندگی سال زراعی جاری چهارمحال و بختیاری ۲۸ میلی متر گزارش شده است.

رییس سازمان صمت چهارمحال و بختیاری:

برنج با قیمت مصوب دولتی در چهارمحال توزیع می شود
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری گفت: برنج با قیمت مصوب دولتی در ۱۰ 
شهرستان چهارمحال و بختیاری توزیع می شود.سجاد رستمی با اشاره به اینکه برنج با قیمت مصوب 
دولتی در ۱۰ شهرستان چهارمحال و بختیاری توزیع می شود، اظهار داشت: ۴۰۰ تن برنج دولتی با قیمت 
مصوب دولتی در ۱۰ شهرستان چهارمحال و بختیاری توزیع می شود.وی گفت: این میزان برنج با قیمت 
پایین تر از قیمت بازار در مراکز منتخب این سازمان عرضه می شوند.رییس سازمان صنعت، معدن و 
تجارت چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه برنج های توزیع از نوع هندی هستند، ادامه داد: ۱۶۰ تن برنج 

از میزان کل سهمیه برنج در فروشگاه های بزرگ شهرستان شهرکرد توزیع می شود.

با مسئولان

نه  پروا  ۵۴ با صدور  ل جاری  نیمه نخست سا در 
بهره برداری،۲ هزار و ۱۵۸ میلیارد ریال سرمایه گذاری 
با ۸۲۲ نفر اشتغال زایی در بخش صنعت، معدن و 

تجارت چهارمحال و بختیاری جذب شد

بام ایران

چهره

شهرستان

خبر روز

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و 
بختیاری:

 بارش های استان به 
30 میلیمتر رسید

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری 
گفت: با احتســاب بارش های رگباری ۴۸ 
ســاعت منتهی به روز چهارشــنبه، مجموع 
بارش های این استان در ســال آبی جاری 
به ۳۰ میلیمتر رسید.مهران چراغپور افزود: 
این بارش ها در مقایســه با مدت مشــابه 
ســال گذشــته ۳۸ درصد و در مقایســه با 
 دوره مشــابه میانگین بلندمدت ۵۵ درصد

 کاهش دارد.
وی با بیــان اینکــه بارش ها در ایســتگاه 
کوهرنگ بــا کاهش چشــمگیری در پاییز 
امسال مواجه شــده اســت، تصریح کرد: 
بارش های سال آبی جاری این ایستگاه ۴۵ 
میلیمتر گزارش شده در حالی که بارش های 
مدت مشابه سال آبی گذشته این ایستگاه 
۱۰۶ میلیمتــر و بارش هــای دوره مشــابه 
میانگیــن بلندمــدت ۲۳۰ میلیمتر گزارش 
شده است.چراغپور در ادامه از توقف موقتی 
بارش ها در این اســتان خبر داد و گفت: از 
روز جمعه با ورود یک ســامانه بارشــی به 
استان برف و باران بســیاری از مناطق را فرا 
می گیرد و بارش ها برای روز شــنبه از شدت 
بیشتری برخوردار است.مدیرکل هواشناسی 
چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: برای 
روزهای پنجشــنبه و جمعه)امروز و فردا( 
نیــز کاهش محســوس دما برای اســتان 
پیش بینی می شود و دما بین ۲ تا سه درجه 

کاهش می یابد.
چهارمحال و بختیاری، سرچشمه ۲ رودخانه 
زاینده رود و کارون و بخشــی از رودخانه دز 
اســت و افزایش یا کاهش بارش ها در این 
اســتان، استان های خوزســتان، اصفهان و 
فالت مرکزی را تحت تاثیر خود قرار می دهد.

خشکســالی های اخیر از ســال ۸۶ در این 
استان آغاز شد و پیامدهای ناگواری بر منابع 
آب، محیط زیست و فعالیت های اقتصادی 
این اســتان به ویــژه در بخش کشــاورزی 

داشته است.

مدیرکل کمیته امداد استان چهارمحال و بختیاری:

13 واحد مسکونی برای مددجویان کمیته امداد در کوهرنگ احداث شد
مدیر کل کمیته امداد چهارمحال و بختیاری گفت: ۱۳ واحد مسکونی برای مددجویان کمیته امداد در کوهرنگ احداث شد.علی ملکپور با اشاره به اینکه ۱۳ واحد مسکن 
مددجویی در شش روستای محروم بازفت از توابع شهرستان کوهرنگ به بهره برداری رسیده است، بیان کرد: این واحدهای مسکونی با مشارکت سپاه پاسداران 
ویژه خانواده های تحت حمایت فاقد مسکن و دارای شرایط احداث شده است.وی بابیان اینکه صعب العبور بودن برخی از این مناطق حمل مصالح ساختمانی را 
دشوار کرده بود که نیروهای بسیج سازندگی با تمام توان در این زمینه تالش کردند، افزود: سه واحد مسکونی در روستای دهناش، پنج واحد در روستای باغ چنار، 
یک واحد در ارته، دو واحد در تبرک علیا، یک واحد در مورز و یک واحد نیز در روستای گزستان تحویل مددجویان شده است.مدیرکل کمیته امداد استان چهارمحال و 
بختیاری ادامه داد: تامین مسکن مقاوم و ایمن برای خانواده های نیازمند در راستای توانمندسازی و کاهش بخشی از مشکالت اقتصادی آن ها انجام می شود.وی 
تاکید کرد: خیران و نیکوکارانی که قصد حمایت از خانواده های فاقد مسکن را دارند می توانند به ادارات کمیته امداد در سراسر استان و یا مراکز نیکوکاری مراجعه کنند.

وز عکس ر

نیاز به کمک 
نیروهای داوطلب 
در بیمارستان های 

چهارمحال و بختیاری 
معــاون درمــان دانشــگاه علوم 
پزشکی شــهرکرد گفت: در بخش 
تامین نیروی انسانی، نیازمند یاری 
نیروهای داوطلب هستیم چرا که 
همراهان بیماران به تعداد زیاد و با 
تعویض در روزهای مختلف باعث 

ابتال و انتقال به دیگران می شوند.
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با وجود همه گیری کرونا و شرایط اقتصادی؛

اصفهانی ها ۶3 درصد بیشتر از سال گذشته به نیازمندان 
کمک کردند

اصفهانی هـا در هفت ماهه امسـال با وجود همـه گیری ویـروس کرونا و بـا مشـارکت در رزمایش ایران 
همـدل، ۶۳ درصد بیشـتر از مدت مشـابه سـال قبل بـه ایتـام، نیازمنـدان و مددجویان تحـت حمایت 
کمیته امداد، کمـک کردند.مدیـرکل کمیته امـداد امام خمینـی )ره( اسـتان اصفهان سـهم کمک های 
مردمی در خدمات ارائه شـده بـه نیازمندان اصفهانـی را قابل توجه و بـاال ارزیابی و اظهار کرد: مواسـات، 
همدلی و کمـک مومنانه از ویژگی های برجسـته فرهنگ مردم اسـتان و نشـانگر دغدغـه های مذهبی 
و انسـانی آنهاسـت.کریم زارع ادامـه داد: اصفهانـی هـا طی هفت ماهه نخسـت امسـال بـا وجود همه 
گیری ویروس منحـوس کرونا و بـا مشـارکت در رزمایش ایـران همدل و طـرح های اطعـام مهدوی و 
حسـینی، ۶۳ درصد بیشـتر از مدت مشـابه سـال قبل به ایتام، نیازمنـدان و مددجویـان تحت حمایت 
کمیته امـداد، کمک کردنـد.وی با تاکید بـر اینکه گرانـی زندگی اقشـار نیازمند جامعه را بیشـتر از سـایر 
اقشـار تحت فشـار قرار می دهد، گفـت: از مردم شـریف و نیکـوکار اسـتان خواهشـمندیم همانگونه که 
تاکنون یاری رسـان همشـهریان نیازمنـد خود بوده انـد، در ادامه سـال نیز بـا همراهی خـود زمینه های 
الزم بـرای کمک به ایتـام، زنـان سرپرسـت خانـوار و نیازمنـدان آبرومند تحت پوشـش کمیته امـداد را 
فراهـم کنند.مدیـرکل کمیته امـداد امـام خمینـی )ره( اسـتان اصفهـان از آمادگی تمـام دفاتـر و مراکز 
نیکوکاری این نهاد در سراسـر اسـتان برای دریافـت و توزیع کمک های مـردم خبر داد و گفـت: راه های 
مشـارکت غیرحضوری نیز در اختیار هم اسـتانی های عزیز قـرار دارد و آنها می توانند با شـماره گیری کد 
 emdad.ir دستوری #۰۳۱*۸۸۷۷*، تماس با تلفن نیکوکاری ۰۹۶۸۸۷، مراجعه به پایگاه اینترنتی
و واریز بـه کارت ۶۰۶۳۷۳۷۰۰۰۰۰۲۵۰۹ نزد بانک قرض الحسـنه مهر ایران در این امر خیر سـهیم شـوند.

ابتال به آنفلوانزا در اصفهان گزارش نشده است
مسـئول بیماری هـای واگیردار مرکـز بهداشـت اصفهان گفـت: هنوز مـوردی از ابتـا بـه آنفلوانزا در 
اصفهـان گزارش نشـده اسـت.رضا فدایی اظهـار داشـت: اگرچه انتظـار شـیوع آنفلوانـزا را در آذرماه 
داریـم، اما بـه علـت مراقبت های بهداشـتی کرونـا هنـوز مـوردی از ابتـای بـه آنفلوانـزا در اصفهان 
گزارش نشـده اسـت.وی افزود: ویـروس کوویـد ۱۹ و آنفلوانـزا موجب بیماری تنفسـی می شـوند 
و اقدامات بهداشـتی اعم از اسـتفاده از ماسـک، شسـت وشـوی مداوم دسـت ها و فاصلـه گذاری 
اجتماعـی در کمک به عـدم ابتا به هـر دو بیماری موثـر است.مسـئول بیماری های واگیـردار مرکز 
بهداشـت اصفهان با اشـاره به اینکه بیماری تنفسـی ایجاد شـده توسـط هر دو ویـروس کووید ۱۹ و 
آنفلوانزا بـه صورت طیفی از بدون عامت تا شـدید و منجر به مرگ انسـان را تهدیـد می کند، تصریح 

کرد: هـر دو ویـروس از طریـق تمـاس قطره های تنفسـی و مدفـوع منتقل می شـود.

رعایت پروتکل های بهداشتی در کاشان به ۷1 درصد رسید
رییس دانشگاه  علوم  پزشـکی کاشـان گفت: رعایت پروتکل های بهداشـتی و موازین پیشگیرانه از 
بیماری کوویـد -۱۹ در این خطـه از ۵۷ درصد در اواخر مهر اکنـون به ۷۱ درصد افزایش یافته اسـت.

علیرضا مروجی، ایـن درصد را مربوط به شهرسـتان های کاشـان و آران و بیدگل عنوان کـرد و افزود: 
این میزان در آبان بیشـتر شـد و بـه ۶۷ درصد رسـید و رفته رفتـه افزایش پیدا کـرد؛ اما بـا این حال 
ما نگـران ۲۹ درصـدی هسـتیم کـه مـوارد را جـدی نمی گیرنـد.وی اضافـه کـرد: بیشـترین مراکز 
فعال در رعایـت موازین بهداشـتی مرتبط بـا کرونا مطب ها بـا ۹۹ درصـد و کمترین آنهـا نانوایی ها و 
مراکز خصوصی هسـتند.مروجی با اشـاره به اینکه میزان رعایـت پروتکل های بهداشـتی در بخش 
پایانه های مسـافربری و حمل و نقل عمومی این منطقه مناسـب نیسـت، ادامه داد: مجموعه های 
پیشـخوان  دولت نیز در ایـن ارتباط چندان جدی نیسـتند کـه پلمب شـماری از آنها را در پی داشـته 

اسـت، اما مطب هـا و بانک ها و بخشـی از صنایـع تولیـدی بهتر رعایـت کرده اند.

خدماتبهداشتیبه۳۵۰هزارتبعهخارجیدراصفهانارائهمیشود؛

جان همسایه کجاستی؟

در بین استان های کشور، اصفهان پس از تهران و خراسان رضوی میزبان 
بیشــترین اتباع و مهاجران خارجی اســت و انواع خدمات بهداشتی، 

درمانی و آموزشی به آنها ارائه می شود.
استان اصفهان پذیرای شماری از مهاجران و اتباع خارجی به تعداد ۳۵۰ 
هزار نفر است و انواع خدمات بهداشتی و درمانی به آنها ارائه می شود که 

برگ زرینی از رویکرد بشردوستانه ایران اسامی است.
اصفهان پس از استان های تهران و خراســان رضوی میزبان بیشترین 
تعداد اتباع و مهاجران خارجی است که اغلب آنها اتباع افغانستان و بقیه 

از کشورهایی مانند عراق، سوریه و پاکستان هستند.
انواع خدمات از ســال های قبل به اتباع خارجی در استان اصفهان ارائه 
می شد به طوری که بر اساس آخرین آمار مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان، خدمات بهداشتی مانند واکسیناسیون، ایمن سازی فلج اطفال 
برای کودکان زیر پنج سال و مراقبت های بیماری های واگیر و غیر واگیر 
به ۳۵۰ هزار تبعه خارجی ارائه می شــود.حدود ۲۰ هزار کودک زیر پنج 
سال خانواده های مهاجران و اتباع خارجی ساکن استان اصفهان در هر 
سال زیر پوشش طرح ایمن سازی خانه به خانه قرار گرفتند، قطره فلج 
اطفال دریافت کردند و علیه این بیماری واکسینه شدند.واکسیناسیون 
و عملیات ایمن سازی تکمیلی ساالنه خانه به خانه فلج اطفال ویژه اتباع 

بیگانه و مهاجران خارجی باتوجه به حساسیت ویژه حفظ دستاوردهای 
برنامه ریشه کنی فلج اطفال در کشورمان و همجواری با دو کشور پاکستان 
و افغانســتان که هنوز فلج اطفال در آنها ریشه کن نشده است، اجرا می 
شود.طی ماه های اخیر که دنیا با همه گیری کووید ۱۹ مواجه است، انواع 
خدمات مراقبتی و درمانی در کشورمان از جمله استان اصفهان به اتباع 
خارجی ارائه شده و به گفته سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی به صدها تن از اتباع افغان بدون کارت به طور رایگان خدمات ارائه 
شده و قومیت عامل تبعیض در ارائه خدمات نبوده که این افتخاری برای 
نظام جمهوری اسامی اســت.به گفته طاهره چنگیز، رییس دانشگاه 
علوم پزشکی اصفهان، جامعه پزشکی و بهداشتی اصفهان تبعیضی بین 
هموطنان و اتباع خارجه قائل نیســتند تا جایی که خدمات بهداشتی به 
اتباع خارجی به صورت رایگان انجام می شود.چنگیز ، نگاه دانشگاه علوم 
پزشکی اصفهان به جامعه پناهنده و مهاجران را بشردوستانه و برادرانه 
خواند و تاکید کرد که تاش همه کارکنان این دانشگاه در جهت کمک به 
ســامت جامعه بدون در نظر گرفتن نژاد و ملیت در شرایط همه گیری 
کروناست.وی با اشاره به تحمیل هزینه های سنگین درمان پناهندگان و 
مهاجران بی بضاعت و آسیب پذیر بر نظام درمانی کشور، خواهان مشارکت 
جدی تر نهادهای بین المللی، گسترش پوشش بیمه و استفاده از ظرفیت 

سازمان های مردم نهاد در این زمینه شــده است.همچنین کارشناس 
امور پناهندگان و اتباع خارجی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان گفت: همه خدمات بهداشــتی و درمانی اولیــه بدون توجه به 
مسائلی مانند کارت اقامت داشــتن یا نداشتن به همه اتباع خارجی در 
این استان ارائه می شود و زیر پوشش مراقبت هایی مانند واکسیناسیون 
کودکان و زنان باردار، بهداشــت روان و تغذیه، بیماری های واگیر و غیر 
واگیر، آزمایش های بدو تولد، فشار خون، تاالسمی و دیابت و شناسایی 

بیماران مبتا به سل، ماالریا و وبا قرار دارند.
اســماعیل اختر با تاکید بر اینکه ارائه این خدمات و نمونه گیری جهت 
تشــخیص بیماری به صورت رایگان برای اتباع خارجی انجام می شود، 
افزود: اتباع خارجی با وجودی که دارای کد ملی نیســتند؛ اما می توانند 
زیر پوشش خدماتی مانند پزشک خانواده و پرونده الکترونیک سامت 
قرار گیرند و شناســه جدیدی برای آنها در »ســیب« )سامانه یکپارچه 
بهداشت( تعریف می شــود.وی با بیان اینکه در دوران همه گیری کرونا 
نیز انواع خدمات آموزشی، مراقبتی و درمانی به اتباع خارجی ارائه شده و 
هیچ تفاوتی از نظر کمیت و کیفیت وجود نداشته است، خاطرنشان کرد: 
تعدادی از اتباع خارجی که در اصفهان جزو موارد مثبت ابتا به کرونا بودند 
مورد پیگیری های بهداشتی و درمانی قرار گرفتند و حتی دولت هزینه 
درمان تعدادی از آنها را که دارای وضعیت مالی چندان مناسبی نبودند، 
تقبل کرد.اختر با اشاره به اینکه بیشتر اتباع خارجی در استان در شهرستان 
های اصفهان، خمینی شــهر، نجف آباد، لنجان، برخوار، شاهین شهر و 
میمه، شهرضا و مبارکه ساکن هستند، خاطرنشان کرد که اتباع خارجی 
از خدمات بهداشــتی اســتقبال زیادی کرده و به عنوان مثال آنها برای 
واکسیناسیون فرزندان خود به موقع به مراکز بهداشت مراجعه می کنند.

ارائه انواع خدمات بهداشتی و درمانی مناسب به اتباع خارجی در استان 
به ویژه در دوران همه گیری کرونا به گونه ای بود که جمعی از نمایندگان 
اتباع خارجی مقیم استان از مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و 

کادر درمان و بهداشت این خطه تقدیر کردند.
آنها در دیداری که چندی پیش با مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
داشتند، قدردانی خود را از خدمات بهداشتی و درمانی ارائه شده به جامعه 
اتباع خارجی استان اعام کردند و خواهان استمرار این حمایت ها با توجه 

به آسیب پذیری خانواده های مهاجران شدند.
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان حدود ۴۶ بیمارستان با حدود هفت هزار 
تخت و حدود ۵۵۰ خانه بهداشت و ۲۸۲ پایگاه بهداشتی را زیر پوشش 

خود دارد.

با مسئولان جامعه

 اعمال محدودیت های شغلی و ترددی تا ۱۵ آذر 
در اصفهان

  از ۲۸ آبان تردد خودروهای بومی به مرکز استان 
و شهرهای قرمز ممنوع و خروج خودروهای بومی نیز 

از شهرهای قرمز تا ۱۵ آذر ممنوع است.
   محدودیت ها بر اساس وضعیت شهرهای قرمز، 
نارنجی و زرد تقسیم بندی می شود که بر این اساس 
در شهرهای قرمز چهار سری محدودیت اعمال خواهد 
شــد که در بحث مشــاغل فقط گروه شغلی یک می 
تواند در این شهرها فعالیت کند و فعالیت مشاغل ۲، 

۳ و ۴ ممنوع است.

اصفهان نیمه تعطیل می شود

  آموزش در مدارس و آموزشگاه های دولتی و غیر دولتی به 
شکل غیر حضوری است

  تردد خودروهای بومی به مرکز استان و شهرهای قرمز ممنوع 
و خروج خودروهای بومی نیز از شهرهای قرمز ممنوع است. 

  وضعیت دورکاری کارمندان برای شــهرهای قرمز به صورت 
 یک ســوم اســت و تنها باید ۳۰ درصــد کارمنــدان در محل کار 

حاضر شوند.
  در شهرهای نارنجی فعالیت مشــاغل یک و ۲ آزاد بوده، اما 

فعالیت گروه های شغلی ۳ و ۴ ممنوع است.
  حضور کارمندان در شهرهای زرد به شکل ۷۰ درصد حضوری 

و ۳۰ درصد دورکاری است.
  زمان اجرای تمام این محدودیت ها به غیر از محدودیت تردد 

از روز شنبه اول آذر است.

جزئیات محدودیت های تردد ، 
تعطیلی ها و دورکاری در استان 

  شــامل پاســاژها، مراکز خرید، بازارهای روز، موارد 
فروش مواد غیرغذایی، مراکز تمرین و انجام مسابقات 
ورزشی، مراکز شــماره گذاری خودرو، مراکز طبخ غذا با 
پذیرش مشــتری، مراکز ُمتبرکه و زیارتگاه ها، مساجد و 
ُمصای ها، مراکز فروش لوازم خانگی، قنادی و شیرینی 
فروشی ها، آب میوه و بستنی فروشی ها، آرایشگاه های 
مردانه، بازار فــروش خودرو، فرش و موکت فروشــی، 
خدمات چــاپ دیجیتال، تزئینات داخلی ســاختمان، 
کادویی فروشــی ها، اســباب بازی فروشــی ها، عمده 
فروشی ها و خرده فروشی های پوشاک، پارچه فروشی ها، 
پرده ســراها، مراکــز فــروش ُمبلمان، کیــف و کفش 
فروشی ها، مراکز فروش لوازم التحریر، خیاطی، خرازی، 
آتلیه و عکاسی ها، مشاوران اماک، فروشگاه های لوازم 
آرایشی و بهداشــتی و مراکز فروش و عرضه خشکبار و 

آجیل است.

گروه شغلی شماره دو:

  اصفهان/ نائین/ اردستان/ آران و بیدگل/ نطنز/ کاشان/ گلپایگان/ فریدون شهر/ 
فاورجان/ خمینی شهر/ شهرضا/ فریدن/ تیران و کرون/ مبارکه/ لنجان

  محورهایی که محدودیت تردد در آنها اعمال می شــود؛ شــامل شاهین شــهر، 
نجف آباد، داران، مبارکه، شهرضا، نائین، سمیرم و کاشان است.

 شهرستان های دارای وضعیت قرمز در
 استان اصفهان:

  شــامل مدرســه ها، دانشــگاه ها، حوزه هــای 
علمیــه، آموزشــگاه های فنــی و حرفــه ای، زبــان 
سراها، آموزشــگاه ها و کتابخانه ها، مهدهای کودک، 
استخرهای سرپوشیده، ســینماها و تئاترها، موزه ها 
و باغ موزه ها، تاالرهای پذیرایی، آرایشــگاه های زنانه 
و ســالن های زیبایی، کاهش فعالیــت حمل ونقل 
عمومی درون شهری، کاهش زمان فعالیت ادارات و 
مراکز غیردولتی و برگزاری آزمون های حضوری است.

گروه شغلی شماره سه: 
   شامل برگزاری انواع مراسم فرهنگی، اجتماعی 
و مذهبی، مدرســه های شــبانه روزی، باشگاه های 
ورزشی، چاپخانه ها، قهوه خانه ها و مراکز عرضه مواد 
دخانی، بازی ها و مراکز تفریحی آبی، باشــگاه های 
ورزشــی ســالنی و دورکاری شــاغان گروه های 

حساس است.

گروه شغلی شماره چهار: 

گروه های شغلی دو، سه و چهار شامل چه مشاغلی هستند؟
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حضور هواداران در ورزشگاه ها در انگلیس از ماه آینده
با پایان قرنطینه کامل از ماه آینده به مرور هواداران به ورزشگاه های لیگ برتر راه خواهند یافت.

ماه آینده قرنطینــه کامل به پایان می رســد و از آن زمان هواداران فوتبال به مــرور می توانند وارد 
ورزشگاه ها شوند. این خبر خوشی برای هواداران فوتبال در انگلیس است که می توانند بعد از مدت 
ها از نزدیک بازی تیم محبوب خود را تماشا کنند. بعد از پایان این دوران قرار است چهار مرحله برای 
ورود تماشاگران از ظرفیت کم تا زیاد در نظر گرفته شــود.با توجه به اینکه بسیاری از باشگاه ها در 
شهرهای بزرگ و شهرهایی هســتند که بدترین میزان آلودگی را دارند، ممکن است این پروسه تا 
ژانویه یا بیشتر از آن طول بکشد تا باشــگاه های بزرگ از حضور هواداران خود در ورزشگاه ها بهره 

مند شوند.

شواین اشتایگر در انتقاد از لوو: 

»مولر« و »بواتنگ« کجا هستند؟
ستاره سابق تیم ملی فوتبال آلمان به انتقاد از سرمربی این تیم بعد از شکست سنگین برابر اسپانیا 
پرداخت.شکست سنگین و تحقیر آمیز آلمان برابر اســپانیا در  لیگ ملت های اروپا واکنش های 
زیادی را به دنبال داشــته  وانتقادها از یواخیم لوو، ســرمربی تیم باال گرفته است.باستین شواین 
اشتایگر، بازیکن ســابق آلمان که ســال ها زیر نظر یواخیم لوو بازی کرد، گفت: اسپانیا تیم بزرگی 
است و شکست برابر این تیم ممکن است اما نه ۶ بر صفر. تیم ملی آلمان نباید اینگونه بازی کند و 
اینگونه شکست بخورد.وی ادامه داد: در تیم ملی آلمان کمبود بازیکنان باتجربه احساس می شود. 
ژروم بواتنگ و مولر با بایرن مونیخ فاتح سه گانه شدند؛ اما چرا جایی در تیم ملی ندارند؟ چرا این 

دو بازیکن آماده دعوت نمی شوند.

تباس: 

اللیگا برای خداحافظی با »مسی« آماده است
خاویر تباس، رییس اللیگا می گوید لیگ اسپانیا در حال حاضر برای ترک بارسلونا از سوی لیونل 
مسی آماده است.خاویر تباس، رییس اللیگا می گوید، لیگ اسپانیا به جایگاهی رسیده که در حال 
حاضر برای ترک بارسلونا توسط لیونل مسی آماده است. تباس با اشاره به خروج رونالدو و نیمار از 
اللیگا گفت در سال های اخیر ستاره های بزرگ دیگری هم اللیگا را ترک کردند بدون اینکه تاثیری 
منفی روی این لیگ داشته باشند.خاویر تباس در صحبت های خود در این باره گفت: » ما ترجیح 
می دهیم مســی در اللیگا بماند ولی رونالدو و نیمار هم این لیگ را ترک کردند، بدون اینکه کسی 

متوجه شود. نبود آنها در اللیگا تغییر به وجود آورده است«.

مصاحبه جدید »گرت بیل« و طعنه ای دیگر به رئال مادرید
گرت بیل، ستاره ولزی تاتنهام می گوید حضور در تیمی که واقعا وی خواستار بازی در آن است، انگیزه 
زیادی به او می دهد.گرت بیل بعد از هفت فصل حضور در رئال مادرید نهایتا در ماه سپتامبر از این 
تیم جدا شد و با قراردادی قرضی و یک ساله به تاتنهام پیوست تا یک بار دیگر در لیگ برتر انگلیس 
و باشگاه ســابق خود به میدان برود.با وجود روزهای تلخی که گرت بیل طی یکی دو فصل گذشته 
پشت سر گذاشته؛ اما به نظر می رسد که او حاال در تاتنهام کامال خوشحال است و حتی اخیرا اولین 
گل خود پس از بازگشت را برای این تیم مقابل برایتون به ثمر رساند تا هواداران تاتنهام را به درخشش 
خود امیدوار کند.گرت بیل حاال در مصاحبه ای پیرامون وضعیت خود دوباره به رئال مادرید طعنه زده 
و می گوید » بازگشت به جایی که دوستش دارید این انگیزه را برای شما ایجاد می کند که دوباره به 
میدان بروید و برای هواداران خود که می دانید از شما حمایت می کنند تمام تالش تان را انجام دهید. 

بازگشت به فوتبال بازی کردن و البته حضور در جایی که دوست دارید، بسیار لذت بخش است.«

در هفته دوم لیگ برتر فوتبال؛

اصفهانی ها به دنبال گرفتن اولین ۳ امتیاز در فصل جدید
در هفته دوم لیگ برتر فوتبال باشــگاه های کشــور، سپاهان میزبان 
آلومینیوم اراک اســت و ذوب آهن به مصاف ماشــین سازی تبریز 

می رود.
رقابت های هفته دوم لیگ برتر فوتبال در حالی از امروز آغاز می شود 
که از ابتدای هفته برگــزاری آن در هاله ای از ابهام و وابســته به نظر 
ستاد ملی مبارزه با شیوع ویروس کرونا در ورزش بود و قرار شد بعد 
از برگزاری این مسابقات تمام اردوها و مسابقات ورزشی به مدت دو 

هفته در نقاط قرمز تعطیل شود.

سپاهان- آلومینیوم اراک
تیم فوالد ســپاهان که در هفتــه اول در دیــداری خــارج از خانه با 
نتیجه ۳ بریــک مغلوب گل گهر که قلعه نویی ســرمربی ســابق آن 
 ها هدایت آن را بر عهده داشــت، شــد به مصــاف آلومینیوم اراک د

 ر اصفهان می رود.
 ســپاهان بعد از باخت اول سعی کرد خود را وارد حاشــیه نکند و در 
آرامش به رفع نقاط ضعف خود بپردازد تا در اولین رونمایی رسمی از 
ســرمربی جوان و کادر فنی متحول شده اش در اصفهان، میزبان تیم 
تازه وارد آلومینیوم اراک باشــد، تیمی که رســول خطیبی را به عنوان 
سرمربی روی نیمکت دارد، خطیبی سابقه پوشیدن پیراهن سپاهان 
را دارد  و به همراه سپاهان گل های زیادی زده است، برخورد تفکرات ۳ 
بازیکنان سابق و تاثیرگذار سپاهان یعنی رسول خطیبی، محرم نویدکیا 
 و محمود کریمی این بــار در قالب کادر فنی دو تیــم می تواند جالب 

توجه باشد.
شــاگردان خطیبی نیز در هفته اول با نتیجه مشــابه سپاهان مقابل 
نســاجی مازندران تن به شکســت دادند و همین عطش رسیدن به 
اولین ۳ امتیاز فصل تازه لیگ برتر می تواند حساســیت این بازی را 

دو چندان کند.
مصاف دوســتانه پیش فصل دو تیــم نتیجه ای جز تســاوی بدون 
گل در برنداشــت، در ســپاهان محبی دوران نقاهت خود را به خوبی 
ســپری می کند و می رود تا آماده مســابقات این فصل ســپاهان 
شــود تا بتواند با تفکرات نویدکیا و مرزبان در خدمت تیمش باشــد. 
به غیر از محبی، ولســیانی دیگر مصدوم ســپاهانی هاســت و نکته 
مهم دیگر در مورد ســپاهانی ها بازگشــت دوباره جــالل الدین علی 
محمدی به اردوگاه طالیی پوشان است. تقابل روز پنجشنبه شاگردان 
خطیبی مقابل شــاگردان نویدکیا در یک بازی رســمی در ورزشــگاه 
 نقش جهــان می تواند تجربه بســیار خوبی برای آنها در شــروع این

 فصل باشد.
آلومینیومی ها نیز با پیوســتن ایران پوریان، بازیکن فصل گذشــته 
ســپاهان در کنار دیگر بازیکنانی که دارند، امید زیــادی دارند که این 

فصل بتوانند نتایج خوبی به دست آورند.
عبدالنبی پورخلف بــا کمک های، ولی کاووســی، رحیم حاجی پور و 
ایمان کهیش قضــاوت این دیدار را بر عهده دارد و حســین نجاتی به 

عنوان ناظر داوری در این مسابقه حضور خواهد داشت.

ذوب آهن – ماشین سازی تبریز
در تبریز تیم ذوب آهن که در هفته اول در جدالی سخت و حساس و در 
حالی که خود را برای گرفتن اولین ۳ امتیازی شیرین با رحمان رضایی 

سرمربی جوان شمالی خود آماده می کرد، تن به تساوی ۲ بر۲ داد.
مصاف دو تیم در فصل گذشــته با حواشــی زیادی همراه بود به ویژه 
بازی برگشت دو تیم که در اصفهان، داور دو گل شاگردان لوکا را مردود 
اعالم کرد تا قاســم حدادی فر آرام ترین بازیکن فوتبال نیز معترض 

شود، اعتراضی که اخراج وی از زمین را به دنبال داشت، ذوبی ها هر 
چه در آن دیدار برای پیروزی تالش کردند نتوانستند به گل برسند.

شــاگردان بیاتلــوی جــوان نیــز در هفتــه نخســت لیــگ برتــر 
مقابــل تیــم شــهرخودرو، تیمــی کــه مهــدی رحمتــی اولیــن 
 تجربــه مربــی گــری خــود را بــا آن ســپری مــی کنــد، تــن به 

شکست دادند.
تقابل تیم های ذوب آهن و ماشــین ســازی می تواند در این هفته 
تالش بازیکنان جوان و باانگیزه رحمان رضایی در کنار باتجربه هایی 
چون قاســم حدادی فر باشــد تیمی که هخامنش، ناییج و ابراهیم 
تقی پور آخرین ورودی آن به عنوان بازیکن و مربی بودند، در مقابل، 
تبریزی ها تغییرات زیادی نسبت به ذوبی ها نداشتند و بازیکنان آن 

شناخت بیشتری از یکدیگر دارند.
حمید حاج ملک به همراه عســگر محمدی، حامد تــازه پور و حامد 
 ســیری با نظــارت فریــدون اصفهانیــان کار قضاوت ایــن دیدار را 

بر عهده دارند.

 خبر   روز

در پایان نظرسنجی AFC؛

»حامد لک« بهترین بازیکن لیگ قهرمانان آسیا شد
دروازه بان پرسپولیس با کسب بیشترین آرا به عنوان بهترین بازیکن لیگ قهرمانان آسیا در منطقه 

غرب انتخاب شد.
در نظرســنجی بهترین بازیکن لیگ قهرمانان آسیا در منطقه غرب از ســوی سایت کنفدراسیون 

فوتبال آسیا حامد لک با کسب ۴۱.۵۵ درصد آرا به عنوان بهترین بازیکن انتخاب شد.
پس از او مهدی قائدی با کسب ۳۷.۵ درصد در رده دوم قرار گرفت. بشار رسن و ارسالن مطهری 
نیز ۱۰.۶۹ و ۴.۴۱ درصد از آرا را به خود اختصاص دادند و در این نظر سنجی به ترتیب سوم و چهارم 

شدند.

اختالف در کلمبیا برای اخراج »کی روش«
بعد از باخت سنگین تیم ملی فوتبال کلمبیا به اکوادور، اختالفات در فدراسیون کلمبیا باال گرفته و 

نایب رییس این فدراسیون خواهان اخراج کارلوس کی روش شده است.
کارلوس کی روش، ســرمربی تیم ملی فوتبال کلمبیا با قبول دو شکست ظرف یک هفته شرایط 
بسیار سختی را در این کشور تجربه می کند. کلمبیا در مرحله انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲ در منطقه 
آمریکای التین ابتدا به اروگوئه باخت و ســپس با نتیجه ســنگین یک به ۶ مقابل اکوادور تن به 

شکست داد. با این دو باخت، فشار انتقادات روی کارلوس کی روش شدت گرفته است.

 لیگ برتر ایران تا اطالع ثانوی برگزار می شود
به گفته سرپرست فدراسیون پزشکی ورزشی و با وجود محدودیت های پیش رو برای کنترل شرایط 

کرونا، برگزاری تمام فعالیت ها و لیگ های باشگاهی به قوت خود باقی است.
محمد اسد مسجدی در پاسخ به این پرسش که »با توجه به برنامه مصوب برای محدودیت های دو 
هفته ای کرونایی در کشور، تصمیم جدیدی در رابطه با فعالیت های ورزشی و به خصوص مسابقات 
باشگاهی گرفته نمی شــود؟«، تاکید کرد که فعال هیچ تغییری در رابطه با دستورالعمل های قبلی 

ایجاد نشده است.
وی تصریح کرد: برگزاری تمام فعالیت ها و رویدادهای ورزشــی که پیــش از این مجوز الزم را از 
ستاد مبارزه با کرونا در ورزش و فدراسیون پزشکی ورزشی گرفته بودند به قوت خود باقی است. 
این برنامه ها کماکان طبق پروتکل های بهداشــتی و مورد تاکید پیگیری خواهند شد. سرپرست 
فدراسیون پزشکی ورزشی خاطرنشان کرد: این فعالیت ها و برنامه ها شامل لیگ های باشگاهی 

در همه رشته ها و از جمله فوتبال هم می شوند.

فدراسیون فوتبال 1۵ هزار دالر ضرر کرد! 
فدراسیون فوتبال برای وارد کردن »عرب براقی« به لیســت الیت هزینه کرده و در حالی که اکنون 
باید از او در بازی های بین المللی بهره ببرد، وی را خط زده است.فدراسیون فوتبال در تدوین لیست 
داوران بین المللی نام عرب براقی را خط زده است. داوری که امیر قلعه نویی از او به عنوان علیرضا 
فغانی جدید فوتبال ایران یاد کرده است. داوری که جزو خانواده علیرضا فغانی به حساب می آید. 
نکته جالب توجه در خط خوردن این داور جوان، خودزنی فدراسیون فوتبال است. فدراسیون فوتبال 
برای وارد کردن این داور به لیســت الیت هزینه کرده و در حالی که اکنــون باید از او در بازی های 
بین المللی بهره ببرد، وی را خط زده است. نکته ای که خود عرب براقی به شکل ملتمسانه ای بدان 

اشاره می کند.
عرب براقی در این باره گفت: » اگر یک نفر جدید بیاید، باز فدراسیون باید حدود ۱۵ هزار دالر هزینه 

کالس های  فرد جدید کند.«

مستطیل سبز

توافقی که پرسپولیسی ها 
خیلی زود تکذیب کردند!

مدیران باشــگاه پرســپولیس خیلی زود 
توافق با باشگاه استقالل برای جذب نکردن 
بازیکن از یکدیگر را تکذیب کردند.باشــگاه 
استقالل در فصل نقل و انتقاالت زمستانی، 
محمد نادری مدافع پرســپولیس را جذب 
کرد تا جایگزین میالد زکــی پور در این تیم 
شود.باشگاه پرسپولیس نیز درصدد جذب 
شاهین طاهرخانی است، اما رییس هیئت 
مدیره باشگاه استقالل در برنامه تلویزیونی 
بیان کرد، پس از جلســه با جعفر سمیعی 
تصمیم گرفته شد تا این دو باشگاه از یکدیگر 
بازیکن جــذب نکنند.با اعــالم خلیل زاده، 
رییس هیئت مدیره باشــگاه استقالل، دو 
باشگاه استقالل و پرســپولیس با یکدیگر 
توافق کردنــد تا دیگــر از یکدیگــر بازیکن 
جذب نکنند.پس از اعالم این خبر، ســایت 
باشگاه پرســپولیس بیانیه ای منتشر کرد و 
نوشت: در واقع این پیشــنهاد ابتدا از سوی 
مدیران استقالل مطرح شد، اما مدیرعامل 
پرسپولیس اعالم کرد هیچ محدودیتی برای 
جذب بازیکن ندارد.باشــگاه پرســپولیس 
طبق سیاست و خواسته های کادرفنی خود، 
می تواند بازیکنان مورد تایید سرمربی تیم را 
جذب کند. پرســپولیس قدرتمندترین تیم 
سال های اخیر فوتبال ایران و قهرمان چهار 
فصل پیاپی لیگ برتر و همچنین فینالیست 
دو دوره لیگ قهرمانان آسیاســت.ابراهیم 
شکوری، مدیر اجرایی باشگاه پرسپولیس 
نیز در این باره گفت: اگر کادرفنی به بازیکنی 
نیــاز داشــته باشــد قطعا جذب و ســعی 
می کنیم بــا تمام توان به دنبــال آن برویم. 
هیچ تفاهم نامــه یا توافق نامــه ای با هیچ 
باشــگاهی نداریم که بخواهیــم بازیکنی را 
جذب کنیم یا نکنیم.تکذیبیه های پی در پی 
باشگاه پرســپولیس درحالی صورت گرفت 
که جعفر ســمیعی، مدیرعامل پرسپولیس 
نیز تایید کرد دو تیم حــق انتقال بازیکن از 

یکدیگر را ندارند.
طی ســال های اخیر بازیکنان زیادی از دو 
تیم جابه جا شدند که آخرین آن ها مربوط به 

محمد نادری است.

زش ور

فوتبال جهان

وز عکس ر

واکنش رسانه ها 
به شکست تاریخی 

آلمان
شکســت تاریخــی آلمــان مقابل 
اســپانیا با نتیجه ۶-۰ طبق انتظار با 
واکنش گسترده رسانه های این دو 
کشــور همراه بود. در آلمان رسانه ها 
مثل هواداران آلمانی از این شکست 
تحقیرآمیــز بهت زده و خشــمگین 

هستند.

تشکیل هیئت رییسه والیبال فقط برای تایید تصمیمات رییس!
در حالی که قرار بود جلسه هیئت رییسه فدراسیون والیبال در راستای انتخاب سرمربی تیم ملی بزرگساالن برگزار شود، داورزنی از روزهای گذشته سرمربی جدید 
تیم ملی را معرفی کرده است.به تازگی سومین جلسه هیئت رییسه فدراسیون والیبال ایران در سال جاری برگزار شد که بحث انتخاب سرمربیان تیم های ملی 
بزرگساالن و نوجوانان از جمله محورهای برگزاری این جلسه بود.در حالت معمول برگزاری این جلسات با توجه به اهمیت تصمیمات خرد جمعی جای نقد ندارد؛ 
اما اکنون با توجه به اتفاقات رخ داده طی روزهای گذشته به نظر می رسد که جلسات هیئت رییسه فدراسیون والیبال بیش از آنکه نقش تصمیم گیری جمعی 
در موضوعات مختلف را داشته باشد، بیشتر برای تایید تصمیمات رییس فدراسیون برگزار می شوند.موضوع از آنجایی قابل تامل است که پس از اعالم دو گزینه 
نهایی هدایت تیم ملی والیبال، اعضای هیئت رییسه و کمیته فنی فدراسیون در مصاحبه های خود اعالم کردند که پس از انجام آخرین بررسی ها و دریافت برنامه 
های نهایی دو مربی، سرمربی جدید سروقامتان معرفی خواهد شد.با وجود این صحبت ها، محمدرضا داورزنی رییس فدراسیون والیبال در آخرین مصاحبه 
خود که پیش از جلسه دیروز )چهارشنبه( ۲۸ آبان هیئت رییسه انجام شد، در اقدامی قابل تامل والدیمیر آلکنو را به عنوان سرمربی جدید تیم ملی معرفی کرد. 

یــک نماینده مجلس بــا اتهامی که به ســرمربی 
پیشــین اســتقالل وارد کرد، پرونــده جدیدی را 
برای وی گشــود که ممکن اســت کار را به دادگاه 
بکشاند تا مشخص شود مجیدی از »ارز« دولتی 
منفعتی برده است یا خیر.فرهاد مجیدی که پس 
از کناره گیری از سرمربی گری تیم فوتبال استقالل 
بدون تیم مانده اســت، در تازه ترین اتفاق با اتهام 
یکی از نماینــدگان مجلس مواجه شــده که او را 
وارد ماجــرای جدیدی کرده و ایــن امکان مطرح 
شده که کار به شکایت کشــیده خواهد شد.احمد 
امیرآبادی فراهانی نماینــده مردم قم در مجلس 
شورای اسالمی در توئیتی نوشت: »پیشنهاد کوپنی 
شدن کاالهای اساسی برای دسترسی عموم مردم 
با قیمت مناســب داشــتم که معموال با مخالفت 
دولتی ها مواجه شــده چون این ارز ۴۲۰۰ تومانی 

مختص افراد خاص است و اجناس آن هم دست 
مردم نمی رســد.آقای فرهاد مجیدی فوتبالیست 
مشــهور ۹ بار در لیســت تخصیص ارز دولتی بوده 
است.«پس از انتشــار این توئیت که طبیعتا اتهام 
عجیب به سرمربی پیشــین تیم فوتبال استقالل 
بود، فرهاد مجیدی پاسخ وی را داد و با رد این اظهار 
نظر تاکید کــرد از این نماینده مجلــس به دادگاه 
شــکایت خواهد کرد.در حالی که مجیدی به طور 
کامل منکر دریافت حتی یک دالر ارز دولتی شــد، 
نماینده مردم قــم در مجلس توئیت جدیدی را در 
واکنش به این اظهار نظر سرمربی پیشین استقالل 
منتشر کرد و نوشت: »آقای فرهاد مجیدی نسبت 
به خبــر ارز ۴۲۰۰ تومانــی در واکنشــی عجوالنه 
تکذیب و تهدید به شــکایت کردند. حال بفرمایند 
علت مراجعه ایشان در تاریخ های ۲۸ و ۳۱ تیرماه 

۹۹ به دفتر خدمــات بازرگانــی وزارت صمت چه 
بوده؟ تا بقیه مطالب و اســناد را پس از شــکایت 

ایشان به دادگاه ارائه دهم.«
به دنبال این شفاف سازی و پرسشی که امیرآبادی 
مطرح کرد، سرمربی پیشین استقالل فعال سکوت 
کرده و پاسخی به آن نداده است. با توجه به اتهامی 
که مجیدی وارد شــده به نظر می رسد این ماجرا 
ادامه داشته باشد و ســرمربی پیشین آبی پوشان 
کار را به شکایت بکشاند تا بتواند از اعتبار خودش و 

تکذیبی که عنوان کرده، دفاع کند.

ماجرای پرونده ارزی سرمربی پیشین استقالل؛

معمای فرهاد!
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پرداخت 20۷ میلیارد تومان وام حمایتی به فعاالن فرهنگ و 
هنر استان اصفهان

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی اســتان اصفهان گفت: بیش از ۲۰۷ میلیارد تومان وام حمایتی به 
فعاالن فرهنگ، هنر و رسانه استان اصفهان پرداخت شد.

حجت االسالم رمضانعلی معتمدی ادامه داد: بر اســاس مصوبات ستاد ملی کرونا و برای کمک و 
جبران خسارت ها به صاحبان فرهنگ و هنر که به دلیل شرایط ناشی از شیوع بیماری کرونا در فعالیت 
خود دچار مشکل شدند، تا پایان مهر مبلغ ۲۰ میلیارد و ۷۰۹ میلیون تومان وام حمایتی به متقاضیان 
و واجدان شرایط پرداخت شد.حجت االســالم رمضانعلی معتمدی افزود: این تسهیالت حمایتی 
از بخش فرهنگ وهنر و رسانه از طریق ثبت نام در ســامانه کارا و معرفی آن ها به بانک ها در اختیار 
متقاضیان قرار گرفت.وی با بیان اینکه کل مبلغ این تسهیالت ۲۵۰ میلیارد تومان به صورت شناور 
در کشور است، گفت: مقرر شده به صورت تســهیالت حمایتی به فعاالن و صاحبان کسب و کار های 
فرهنگی، هنری و رسانه ای تعلق گیرد.حجت االسالم معتمدی افزود: همچنین در اجرای برنامه های 
جدید حمایتی از این قشر، سامانه تحفه در راستای اجرای مفاد تفاهم نامه ای بین وزارت فرهنگ 
وارشاد اسالمی و صندوق کارآفرینی امید به منظور اجرایی شدن برنامه رونق تولید و ایجاد اشتغال 

در عرصه فرهنگ وهنر و رسانه راه اندازی شده است.

 سقوط مرگبار مدیر آزادسازی و امالک شهرداری اصفهان
 از جهان نما

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شــهرداری اصفهان از حادثه سقوط مرگبار مدیر 
آزادسازی و امالک شهرداری اصفهان از ارتفاع پنج متری برج جهان نما خبر داد.

فرهاد کاوه آهنگران با اعالم این خبر، اظهار کرد: این حادثه ســاعت ۱۰ و ۴۵ دقیقه روز گذشــته به 
ستاد فرماندهی آتش نشانی اصفهان گزارش شد.وی اعالم کرد: بالفاصله بعد از اطالع از وقوع این 
حادثه، نیروهای آتش نشانی از ایستگاه های ۱۴ و ۱۱ و یک اعزام شدند.کاوه آهنگران با بیان اینکه 
این حادثه به دنبال سهل انگاری بازدید از مجتمع تجاری اتفاق افتاده است، افزود: پس از بررسی 
اولیه مشخص شــد فرد حادثه دیده مرتضی افروزی، مدیر آزادسازی و امالک شهرداری اصفهان 
است که در این حادثه از ناحیه سر، گردن و کمر به شــدت دچار آسیب شده بود.سخنگوی سازمان 
آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان گفت: مصدوم این حادثه در شرایط وخیمی بود که 
به عوامل اورژانس تحویل داده شد و متاسفانه جان باخت، موقعیت وقوع این حادثه توسط نیروی 

انتظامی در دست بررسی است.

خاطرات شهروندان ارشد اصفهانی در »مثبت شصت ها«
فراخوان »مثبت شصت ها« با محوریت ثبت به یادماندنی ترین خاطرات شهروندان ارشد اصفهانی 

در مورد مکان های تاریخی شهر اعالم شد.
رییس اداره مشــارکت های فرهنگی و اجتماعی ســازمان فرهنگی اجتماعی ورزشــی شهرداری 
اصفهان گفت: فراخوان »مثبت شصت ها« همزمان با نکوداشــت روز اصفهان با محوریت ثبت به 
یادماندنی ترین خاطرات شهروندان ارشد اصفهانی در مورد مکان های تاریخی شهر از جمله میدان 
نقش جهان، مسجد جامع، مجموعه فرهنگی مذهبی تخت فوالد و مجموعه بازار های قدیمی اعالم 
شد.فروغ صادقیان  اظهار کرد: این برنامه از سوی معاونت اجتماعی و مشارکت های مردمی سازمان 
فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان و با همکاری انجمن محبت ایرانیان و موسسه سرزمین 

قصه های کهن برنامه ریزی شده است.
صادقیان  افزود: شهروندان ارشد اصفهانی تا نهم آذرماه فرصت دارند آثار خود را در قالب کلیپ، ویدئو 

و صدای ۴ دقیقه ای و متن به واتساپ شماره ۰۹۱۳۹۲۶۵۹۳۵ ارسال کنند.

رییس کمیسیون حمل ونقل و فناوری اطالعات شورای اسالمی شهر اعالم کرد:

اهداف برنامه اصفهان ۱۴۰۵ در حوزه حمل و نقل و ترافیک

رییــس کمیســیون حمل ونقل و فنــاوری اطالعات 
شورای اسالمی شهر در یک گفت وگوی زنده رادیویی 
با بیان اینکه وظیفه ذاتی شهرداری اصفهان هموار کردن رفت وآمد و 
تردد شهروندان در سطح شهر است، اظهار کرد: در برنامه ۱۴۰۵ به بحث 
حمل و نقل پرداخته شــده و این برنامه یک برنامه ســنجش پذیر و 
نتیجه محور است و مشارکت ذی نفعان از طریق متخصصان، اساتید، 
کارشناســان،، نخبگان در این برنامه دیده شده چرا که نتیجه و هدف 

برنامه ۱۴۰۵ مشخص است.
امیراحمد زندآور ادامه داد: دو عامل احتراق حاصل از تردد وســایل 
نقلیه و منابع ثابت مانند صنایع و کارخانه ها از اصلی ترین عوامل ایجاد 
آلودگی در شهر هستند که باید طبق برنامه ریزی به حل مشکل آلودگی 

هوا بیندیشیم تا بتوانیم به درستی این مشکل را حل کنیم.
در ادامه گزیده صحبت های زندآور درباره هدف برنامه ۱۴۰۵ در حوزه 

حمل و نقل شهری را می خوانید:
    در برنامه ۱۴۰۵ با نظرات کارشناســی شــده به مسائل و مواردی 
مانند حمل و نقل که در ســطح شــهر در حال افزایش است پرداخته 
شده  و به دنبال راهکارهایی برای حل معضل آالینده های هوا هستیم.

   کاهش آالیندگی های محیطی بــا تمرکز بر کاهش آالیندگی های 

جوی و ارتقای جایگاه شــهر اصفهان با تمرکز بر موضوع گردشگری از 
اهداف کالن حمل و نقلی برنامه اصفهان ۱۴۰۵ است.

   افزایش بهره وری سرمایه های ســازمانی نیز از دیگر اهداف کالن 
حمل و نقلی برنامه اصفهان ۱۴۰۵ خواهــد بود، برای کاهش آلودگی 
هوا باید حمل و نقل همگانی را به درجه ای مطلوب برســانیم تا در پی 
آن شاهد کاهش آلودگی هوا در شهر به علت تردد ناوگان باری و حمل 

و نقل مسافران در چهار رینگ شهر باشیم.
   بهبود وضعیــت کیفی ناوگان حمل و نقل عمومی در شــهر یکی از 
اهداف خرد برنامه اصفهان ۱۴۰۵ است. یکپارچه سازی انواع مدل های 
حمل و نقل در حمــل و نقل درون شــهری و حومه شــهر اصفهان و 

هوشمند سازی این ناوگان را در برنامه ها داریم.
  توســعه زیرســاخت ها و مســیرهای حمل و نقل عمومی مانند 
»بی آرتی« خیابان هشت بهشــت در برنامه قرار دارد و تا پایان برنامه 
اصفهان ۱۴۰۵ بحث زیرساخت ها را در بودجه های سالیانه داریم تا به 

اهداف مدنظر در این زمینه برسیم.
  مشــارکت بخــش خصوصــی در حوزه حمــل و نقــل عمومی و 
همگانــی در برنامه اصفهــان ۱۴۰۵ وجود دارد به طــور مثال به طرح 
هم پیمایی کــه می تواند عامــل موثری بــرای حمل ونقــل کارکنان 

ادارات و ســازمان ها باشــد تــا از وســایل نقلیه شــخصی کمتری 
در شــهر اســتفاده شــود، در اصفهان ۱۴۰۵ دیده شده اســت؛ البته 
رســیدن به این اهداف به فرهنگ ســازی نیاز دارد و افراد باید نحوه 
 اســتفاده صحیح و به موقــع از وســایل نقلیه شــخصی و عمومی 

را بدانند.
  مباحثی از جمله قیمت گــذاری پارکینگ ها، دوچرخه ســواری و 
مسیرهای دوچرخه سواری، تردد موتورسیکلت ها و تعامل با سازمان ها 
و نهادهای مرتبط در برنامه اصفهان ۱۴۰۵ مد نظر است که می تواند در 
نظم دهی حمل و نقل عمومی و ترافیک شهری بسیار اثربخش باشد.

*باید حدود ۱۵ رام به قطار شــهری اضافه شــده و خط یک مترو از 
عاشق آباد تا میدان اســتقالل توســعه یابد و همچنین خط دو مترو 
اصفهان نیز باید تا پایان برنامه اصفهان ۱۴۰۵ تکمیل و ۴۵ ایســتگاه 
قطار شــهری تا پایان این برنامه به چرخه حمل و نقل شهر وارد شده 

باشد.
   فرهنگ ســازی در زمینه حمل و نقل عمومی و ترافیک، مهم تر از 
جاده سازی است. مردم نیز باید به این سمت حرکت کنند، چرا که از 
طریق فرهنگ ســازی بهتر می توانیم به بحث ترافیک، حمل و نقل و 

آلودگی هوا کمک کنیم.

اخبار

شهرداری، امضا نکردن توافق نامه توسط دانشگاه علوم پزشکی را دلیل 
جمع آوری نشدن پسماندهای عفونی اصفهان عنوان می کند؛

پاسکاری پسماند!
معاون برنامه ریزی مدیریت پسماند شهرداری اصفهان گفت:علت عدم جمع آوری پسماند عفونی 
برخی ازبیمارستان های اصفهان امضا نکردن توافق نامه دانشگاه علوم پزشکی با سرمایه گذار است.

فرشاد مستأجران در خصوص ســاماندهی پســماندهای عفونی در اصفهان و چرایی عدم تحویل 
گرفتن پسماندهای عفونی توسط ســازمان مدیریت پسماند شــهرداری اصفهان اظهار داشت: بر 
اساس ماده هفت قانون مدیریت پسماند، متولی جمع آوری پسماندهای ویژه، تولید کنندگان این 
پسماندها هستند؛ اما در شهر اصفهان بر اساس مسئولیت اجتماعی که شهرداری داشته، جمع آوری 
پسماندهای عفونی را نیز در دستور کار قرار داده اســت.وی با بیان اینکه برخی اظهارنظرهای صورت 
گرفته درباره عدم جمع آوری پســماندهای بیمارســتانی در اصفهان به دلیل عــدم پرداخت بدهی 
صحت ندارد، ابراز داشت: باید توجه داشت که در جلسه کارگروه مدیریت پسماند مورخ ۲۴ شهریور 
۹۹ شهرداری پیشنهاد داد که به منظور همکاری با بیمارستان ها ۶ ماه به مراکز درمانی برای پرداخت 
هزینه جمع آوری پســماند مهلت دهد.معاون برنامه ریزی و پژوهش مدیریت پســماند شهرداری 
اصفهان افزود: علت عدم جمع آوری پســماند عفونی برخی از بیمارستان های اصفهان امضا نکردن 
توافق نامه برای تامین پسماند مورد نیاز سرمایه گذار و خرید دستگاه زباله سوز بود.وی با بیان اینکه 
روزانه ۱۴ تن پســماند عفونی برای ســازمان مدیریت پسماند شــهرداری اصفهان ارسال می شود، 
تصریح کرد: بخشی از این پسماند متعلق به بیمارستان ها و بخشــی متعلق به دیگر مراکز درمانی و 
مطب پزشکان است.مستأجران در خصوص چرایی دریافت هزینه بابت دریافت پسماندهای عفونی 
بیمارستان های اصفهان نیز گفت: باید توجه داشــت که جمع آوری پسماندهای بیمارستانی وظیفه 
شهرداری نیست و شهرداری برای دفن پسماند هیچ گونه ردیف اعتباری ندارد و ما مجبور به دریافت 
هزینه از تولید کنندگان هســتیم.معاون برنامه ریزی و پژوهش مدیریت پسماند شهرداری اصفهان 
افزود: سرمایه گذار بخش خصوصی در این زمینه خواستار تامین پسماند پزشکی به مدت ۱۰ سال شد 
که در این زمینه جلسات مختلفی با دانشگاه علوم پزشکی و رؤسای بیمارستان ها برگزار و طی آن مقرر 

شد توافق نامه ای امضا و به مدت ۱۰ سال پسماندهای بیمارستانی به این سرمایه گذار واگذار شود.

دانشگاه علوم پزشکی امضا نمی کند
وی اضافه کرد: دو سال از برگزاری این جلسه می گذرد؛ اما هنوز این تفاهم نامه از سوی دانشگاه علوم 
پزشکی امضا نشده و این عدم امضای توافق نامه منجر به ایجاد اختالل در جمع آوری پسماندهای 
عفونی در اصفهان شد.مستأجران افزود: در حال حاضر به ازای هر کیلو پسماند عفونی یک هزار و 
۵۰۰ تومان از تولید کننده هزینه دریافت می شود که البته این هزینه بر اساس مصوبه سال ۹۷ است 
و هنوز در این زمینه طی دو سال گذشته افزایشی نداشــته ایم.وی اضافه کرد: در صورت راه اندازی 
سامانه پسماند سوز در مدیریت پسماند شهرداری اصفهان، هزینه دریافت هر کیلو پسماند عفونی 
از مراکز درمانی و بیمارستان ها دو هزار و ۲۰۰ تومان آن هم بر اساس مصوبه سال ۹۷ شورای شهر 
برآورد می شــود.به گفته محمد صادقی سرپرست سازمان مدیریت پســماند شهرداری اصفهان، 
روزانه بین ۱۵ تا ۱۶ تن پسماند عفونی و بیمارستانی از کلینیک ها، مطب پزشکان و بیمارستان های 
شهر اصفهان جمع آوری می شود که وارد کارخانه پردازش نمی شود و در سایت سجزی اصولی دفن 
می شود.پیش از این احمد شماعی، مسئول برنامه بهداشت محیط بیمارستان های استان اصفهان 
درباره نحوه مدیریت پسماندهای کرونایی در این استان گفته بود:  پسماندهای عفونی طبق ضوابط 
و روش های مدیریت اجرایی پسماندهای پزشــکی تفکیک، بسته بندی، برچسب گذاری و جمع 
آوری می شود و پس از بی خطرسازی در دستگاه های اتوکالو موجود در بیمارستان ها به محل دفن 
پسماند منتقل می شود.به گفته شماعی؛ همه بیمارستان های استان اصفهان دستگاه بی خطر ساز 
)اتوکالو( دارند و محیط زیست و دانشگاه علوم پزشــکی هم بر عملکرد دستگاه های اتوکالو و بی 

خطرسازی این پسماندها در بیمارستان های اصفهان نظارت دارند.

خبر روزذره بین

معاون علمی و فناوری رییس جمهور 
در پیامی به جشنواره شیخ بهایی در 

اصفهان:

تجهیزات مرتبط با کرونا در 
داخل کشور تولید می شود

معاون علمی و فنــاوری رییــس جمهور گفت: 
همه تجهیزات مرتبط با ویــروس کرونا به همت 
شــرکت های دانش بنیــان داخل کشــور تولید 
می شود.سورنا ســتاری، معاون علمی و فناوری 
رییس جمهوری در پیام خود خطاب به پانزدهمین 
جشــنواره ملی فن آفرینی شــیخ بهایی که در 
اصفهان و به صورت مجازی آغاز به کار کرد، گفت: 
شرکت های دانش بنیان و خالق اثبات کردند که 
در مواقع دشوار به کشور کمک می کنند که نمونه 
واضح آن در دوران همه گیری ویروس کرونا اتفاق 
افتاد.وی اظهار داشــت: در زمینه تولید کیت های 
تشخیصی در چند ماه به این پیشرفت رسیدیم و 
امروز شرکت های دانش بنیان و داخلی هستند که 
بازار تجهیزات مرتبط با کرونا از جمله پزشکی، دارو، 
واکسن و ماسک را تامین می کنند.ستاری ادامه 
داد: زمانی بود در دوران کرونا که حتی اگر با تحریم 
و محدودیت های مالی مواجه نبودیم، کسی به ما 
ماسک، کیت تشخیصی و ونتیالتور نمی داد، اما 
اکنون می بینیم که شــرکت های داخلی در حال 
تامین این بازار هســتند.معاون علمی و فناوری 
رییس جمهور ، تاکید کرد: کرونا یک مثال واقعی 
برای این اســت که اگر به تولید داخل توجه کنیم 
جوانان ما می توانند همه مشکالت را حل کنند و 
امروز به عرصه هایی پا گذاشتیم که تا کنون تجربه 
عملی درباره آن نداشتیم.وی با اشاره به اینکه در 
سال آخر دولت )دوازدهم( هستیم، خاطرنشان 
کرد: ما باید همه تالش خود را داشــته باشیم تا 
ایده هایی که دولت طی هفت ســال گذشــته در 
اقتصاد دانش بنیان پیگیری کــرد به مرحله ای 
برسد که قابلیت برگشت نداشته باشد و افرادی که 
بعد برای این مسئولیت ها می آیند همین ایده ها 
را پیگیری کنند و این مسیر غیر قابل تغییر باشد.

پانزدهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی 
روز چهارشنبه در اصفهان آغاز به کار کرد و به مدت ۲ 
روز به صورت مجازی )Virtual( برگزار خواهد شد 
و برترین فن آفرینان، طراحان کسب و کار و سرمایه 

گذاران در آن انتخاب، معرفی و تجلیل می شوند.

رییس کل دادگستری استان اصفهان از اهدای ۳۰ 
سرویس جهیزیه به فرزندان مددجویان بی بضاعت 

زندان های این استان به همت خیرین خبر داد.
در مراســمی که با حضور نماینده، ولی فقیه و امام 
جمعه اصفهان، رییس کل دادگستری و دادستان 
عمومی و انقــالب مرکز اســتان و جمعی از خیران 
برگزار شد، تعداد ۳۰ ســرویس جهیزیه به دختران 

زندانیان نیازمند استان اهدا شد.
محمدرضا حبیبی، رییس کل دادگســتری استان 

اصفهان با ابراز خرسندی از این حرکت خداپسندانه 
خیران گفت: نفس فراهم کردن وسیله و تسهیل در 
امر ازدواج جوانان بسیار مورد تاکید شارع مقدس 
اســت و اگر این امر بــا تهیه جهیزیه بــرای دختر 
خانم هایی که به هر شــکل از همراهــی و یا نعمت 
داشتن پدر محروم هســتند و برای رفتن به خانه 
بخت با مشکالت مواجه هســتند باشد، ارزشمند 
و ماندگارتر و با اجر و مزد دنیــوی و اخروی همراه 
خواهد بود و باعث تسکین درد و رنج های ایشان در 

زندگی می شود.
وی افزود: خیــران نیک اندیــش اصفهان همواره 

پیشتاز در امور خیریه بوده اند و این بار خیریه امام 
موسی کاظم )ع( با اهدای ۳۰سرویس جهیزیه به 
خانواده های زندانیان نیازمند اســتان برگ زرین 

دیگری در این راه ارزشمند را رقم زده است.
رییس کل دادگستری استان اصفهان بیان داشت: 
این اقالم که شــامل ۱۵ قلم کاالی اساســی یک 
سرویس جهیزیه می شود با ارزشی بالغ بر ۶ میلیارد 

ریال اهدا شده است.
حبیبی در پایان یادآور شــد: در طول ۹ سال گذشته 
تا کنون تعداد ۱۶۰ سرویس جهیزیه به خانواده های 

نیازمند زندانیان سطح استان اهدا شد.

رییس کل دادگستری استان اصفهان خبرداد:

 اهدای 30 سرویس جهیزیه به فرزندان مددجویان
 بی بضاعت زندان های استان 

نمایشگاه 
دستاوردهای فرهنگی 

و هنری شهرداری
نمایشگاه آثار و دستاوردهای فرهنگی 
و هنری شــهرداری اصفهان در زمینه 
های مختلف در موزه هنرهای معاصر 
برگزار شــد و در آن هــر روز از چند اثر 

رونمایی می شود.

وز عکس ر

شهرداری جوشقان قالی در نظر دارد باستناد مصوبه شورای اسالمی شهر نسبت به فروش سه قطعه زمین مسکونی واقع در خیابان شهید صادقپور و 
اجاره پنج قطعه زمین با کاربری کارگاهی واقع در منطقه کارگاهی جوشــقان قالی از طریق برگزاری مزایده عمومی اقدام نماید متقاضیان می توانند از 

تاریخ ۱۳۹۹/8/۲۶ لغایت ۱۳۹۹/۹/۵ همه روزه تا ساعت ۱۳/۳۰ به شهرداری جوشقان قالی واحد امالک مراجعه نمایند. 

تلفن: ۰۳۱-۵۵۶۶۲۱۰۲

آگهی مزایده عمومی فروش زمین با کاربری مسکونی و اجاره زمین با 
کاربری کارگاهی )مرحله دوم(

شهرداری جوشقانم الف:۱۰۴79۱3

کاهش  بر  تمرکز  با  ی محیطی  الیندگی ها آ کاهش 
آالیندگی های جوی و ارتقای جایگاه شهر اصفهان با 
تمرکز بر موضوع گردشگری از اهداف کالن حمل و نقلی 

برنامه اصفهان ۱۴۰۵ است
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مجری کل طرح های زیربنایی استان اصفهان گفت: همواره بر حفظ محیط 
زیست تاکید دارم و حاضر به توسعه به هر قیمتی نیستم که در پروژه آزادراه 
شرق اصفهان موضوعات توسعه پایدار و مسائل زیست محیطی در اولویت 

قرار داشته است.
علیرضا صلواتی با اشــاره به اینکه قطعه سوم آزادراه شــرق اصفهان با دو 
چالش بزرگ روبه رو بــود، اظهار کرد: ایــن پروژه 20 ســال متوقف بود، 
زیــرا از پارک ملــی کاله قاضی عبور می کــرد. این پــارک از اراضی محیط 
زیســت اســت و یکی از تاکیداتم حفظ محیط زیســت بــوده و حاضر به 
 توســعه به هر قیمتی نیســتم و حتما بایــد موضوعات توســعه پایدار را 

داشته باشیم.
وی با بیان اینکه در پروژه های توســعه ای غیر از جنبه هــای اقتصای باید 
جنبه های اجتماعی و محیط زیست را هم در نظر بگیریم، تصریح کرد: در این 
راستا جلسات متعددی با مسئوالن محیط زیست داشتیم تا به یک ادبیات 
مشترک برسیم، قرار نیســت با ایجاد آزادراه حیات وحش را تحت الشعاع 
قرار دهیم و یا در موضوعات ژنتیک آن ها اختالل ایجاد کنیم. سعی کرده ایم 
آزادراه شرق با کمترین عوارض محیط زیست باشد و با بررسی ها و اقدامات 

صورت گرفته ۹0 درصد این چالش ها را مرتفع کرده ایم. 
مجری کل طرح های زیربنایی استان اصفهان با بیان اینکه قطعه 3 آزادراه 
شرق اصفهان را سال آینده باید به بهره برداری برسانیم، گفت: پروژه ای که 
حداقل چهار سال زمان نیاز دارد و با توجه به ارتباطاتی که داریم در تالشیم 

این پروژه کمتر از 2 سال به بهره برداری برسد.
وی با بیان اینکه قطعه 3 آزادراه شرق بهمن ماه سال ۹8 شروع شد، اما با 
تعطیالت کرونا مواجه شدیم، افزود: در حال حاضر به روش های مختلف، 
پیمانکاران پل ها و مســیرها به صورت موازی در دو شیفت صبح و عصر کار 

را پیش می برند.
صلواتی با بیان اینکه در ادامه عبور از رودخانه زاینده رود، بحث کشــاورزان 
شــرق، احداث و معماری پل ها وجود دارد، گفت: قرار نیست آزادراه بدون 
هویت ایجاد کنیم و باید بعد از احداث راه، نمادی از آن در ذهن باشــد، باید 
توجه داشــت آزادراهی که نمادهای خاص خود را دارد به هویت بخشی راه 
ها کمک می کند، موضوعی که کمتر به آن توجه شده و بیشتر مبدأ تا مقصد 

مورد توجه است.
وی با بیان اینکه آزادراه ها باید نمادمحور باشد و در کنار روح انسانی حیات 
بخش محیط پیرامون خود باشد و قرار نیست با آن موانعی ایجادکنیم، اظهار 
کرد: می دانیم دسترسی به آزادراه ها محدودیت ایجاد می کند، اما باید چه 
کرد تا به حداقل ممکن برســد؟ این نگاه ها به نمادبخشــی و ایجاد هویت  
کمک خواهد کرد و موجب می شود آزادراه ها متفاوت تر شوند و امیدواریم 
این تفکر را در مشــاورین ایجاد کنیم،  پروژه ها نباید شکافنده باشد و باید 

ارتباط به وجود آید. 
مجری کل طرح های زیربنایی اســتان اصفهان با تاکید بر اینکه نگاه ما به 
توسعه مخرب بوده و متاسفانه بدســابقه هستیم، افزود: نه تنها در راه بلکه 
در حوزه های مختلف مانند سدسازی و دیگر موارد خأل  توجه به جنبه های 
زیســت محیطی در بین متخصصین مهندسین مشــاور در وزارت خانه ها 

وجود دارد. 
صلواتی با بیان اینکه قرار نیســت پروژه زیســت محیطی نمایشی باشد، 
گفت: پیش از این مشــاورین بی توجه بودند برای همین بعضا جاده را آب 
می برد. نگاه اول باید محیط زیست باشد و بعد توسعه در نظر گرفته شود. 
سخت گیری های بیجا مانع توســعه بوده و در اصل به محیط زیست توجه 

نمی شود.

بهرام عبدالحسینی ، مدیر کل صدا و سیمای اســتان اصفهان و هیئت همراه 26 
آبان ماه ضمن حضور در ذوب آهــن اصفهان با منصور یــزدی زاده، مدیرعامل و 
مسئولین روابط عمومی این شرکت  در خصوص فعالیت های رسانه ای و فرهنگی 
مشترک، دیدار و گفت وگو کرد .عبدالحسینی در این دیدار، ذوب آهن اصفهان را 
یکی از مراکز صنعتی مهم کشور دانســت که نقش مهمی در تحقق جهش تولید 
دارد و گفت: انعکاس دستاوردهای این شرکت در شرایط سخت اقتصادی کنونی 
موجب امید بخشی است و از اهمیت باالیی برخوردار است .وی، ذوب آهن را یکی 
از معدود صنایع کشور دانست که به لحاظ سابقه فعالیت های فرهنگی از جایگاه 
واالیی برخوردار است و افزود: یکی از رویکردهای مهم صدا و سیما، تولید برنامه 
های مشارکتی است و سازمان های بزرگی همچون ذوب آهن اصفهان که عالوه بر 
تاثیرات اقتصادی و صنعتی، به لحاظ اجتماعی و فرهنگی نیز دارای جایگاه مهمی 
هستند با  همکاری در تولید این برنامه ها، نقش خود را در ارتقای فرهنگ جامعه 
به ویژه در جهت آگاهی افکار عمومی از دســتاوردهای صنعتی به خوبی ایفا می 

کنند .منصور یزدی زاده، مدیرعامل ذوب آهن اصفهان نیز از همکاری رسانه ملی 
در جهت اطالع یابی مردم از کار و تالش جهادی در بخش صنعت کشور و همچنین 
بیان مشکالت صنایع، قدردانی کرد و اعالم آمادگی کرد که همچون گذشته، همکاری 
های مشترک ذوب آهن اصفهان با صدا وسیمای مرکز اصفهان، تداوم داشته باشد.

مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور ایثارگران از فعالیت های حوزه ایثار و شهادت 
مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان تقدیر کرد.مشاور وزیر راه و شهرسازی 
در امور ایثارگران و اســتاندار اصفهان طی پیام هایی جداگانــه از مدیرکل راه و 
شهرسازی استان اصفهان به جهت رسیدگی به امور ایثارگران و فرزندان شهدا، 
حفظ ارزش های اسالمی و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تقدیر کردند.به گزارش 
پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی )اصفهان(، »حسن اسحاقی« مشاور وزیر راه 
و شهرسازی در امور ایثارگران و »عباس رضایی« استاندار اصفهان طی پیام هایی 
جداگانه از علیرضا قاری قرآن، مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان به جهت 

رسیدگی به امور ایثارگران و خدمات رسانی به جامعه ایثارگری تقدیر کردند.
در متن تقدیرنامه ای که از سوی مشاور وزیر راه و شهرســازی در امور ایثارگران 
ارســال شــده اســت از تالش های ارزنده، کوشــش های صادقانه و مساعی 
هوشمندانه و خدمت رسانی به جامعه ایثارگری که توسط مدیرکل راه و شهرسازی 

استان اصفهان انجام شده است تقدیر شد.
اســتاندار اصفهان با بیان اینکه نهادینه کردن فرهنگ واالی ایثار و شــهادت و 

گره گشایی از مشکالت عزیزان ایثارگر و خانواده های معظم شان عنایت و موهبت 
الهی اســت  از تالش های خوب، جامع و موثر علیرضا قاری قرآن برای تکریم و 

خدمات رسانی به خانواده های شاهد و ایثارگران تقدیر و تشکر به عمل آورد.

تفاهم نامه همکاری های مشترک علمی و تحقیقاتی و قرارداد تحویل پساب 
خام آب و فاضالب اســتان اصفهان میان این شرکت و دانشگاه آزاد اسالمی 

استان اصفهان منعقد شد.
پیام نجفی، رییس دانشگاه آزاد اسالمی استان اصفهان در این جلسه گفت: 
این تفاهم نامه می تواند آغازی بر یک اتفاق مبارک و مفید مابین دانشــگاه 
آزاد اسالمی و متولیان امور آب اســتان باشد و فرصتی مغتنم و ایده آل جهت 
به کارگیری ظرفیت های علمی و پژوهشی موجود در دانشگاه برای مجموعه 
آبفای استان و همچنین حضور پژوهشگران دانشگاهی و دانشجویان و کسب 

تجربه عینی در حوزه های فعالیت آب و فاضالب است. 
وی اظهار کرد: زمینه های همکاری بســیاری میان دو مجموعه وجود دارد که 
رونق بخشیدن و بهره برداری حداکثری از برنامه علمی آب و برداشتن گام های 

موثر در خصوص حل بحران آب در کشور از جمله آنهاست.
دبیر هیئت امنای دانشگاه آزاد اسالمی اســتان اصفهان خاطر نشان کرد: در 
ســامانه برنامه علمی آب که دانشگاه آزاد اسالمی اســتان اصفهان متولی و 
مجری آن اســت، در حدود 370 موضوع مختلف در خصــوص مباحث آب 
مطرح و بارگذاری شده است که دانشجویان تحصیالت تکمیلی با رشته مرتبط 
موظفند که در انتخاب موضوع پایان نامه خود مباحث و موضوعات مطروحه 

در این سامانه را مدنظر قرار دهند.
وی بیان کرد: ممکن است در این برنامه علمی نواقصی در خصوص عدم وجود 
مباحث مورد نظر اداره آب و فاضالب باشد و الزم است که با استمرار این گونه 

جلســات و انعکاس خواســته های این اداره و مطرح کردن و گنجاندن این 
موضوعات، به اثربخشی این برنامه علمی کمک کنیم.

رییس دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان( با اشاره به اجرای طرح 
پویش و اشتغال همزمان با تحصیل دانشجویان دانشگاه آزاد استان اصفهان 
در صنایع و نهادهای مختلف افزود: طرح پویش، طرحی مفید با افقی درخشان 
و امیدوار کننده برای دانشگاه آزاد و سایر ارگان ها و دستگاه های اجرایی طرف 
همکاری است و اداره آب و فاضالب اســتان اصفهان نیز پایگاهی مناسب و 
بستری ایده آل برای همکاری و ورود به این طرح است و امیدوارم که با اجرای 
این طرح با مساعدت این اداره و شرکت های اقماری و جانبی و تحت پوشش 

دانشگاه آزاد اسالمی شاهد تربیت نیروهای متخصص و کارآزموده باشیم.
هاشم امینی، مدیرعامل شرکت آبفای استان اصفهان نیز در این نشست گفت: 
اعتقاد من این اســت که این تفاهم نامه فرصتی است برای رشد و تعالی در 
هر دو مجموعه و امیدوارم که عقد این قرارداد و گسترش همکاری ها فقط به 
برگزاری جلسات محدود نشــده و دارای خروجی مثبت و موثر برای طرفین 

باشد.
وی افزود: قطعا نگاه ما در این قرارداد، نگاهی تقاضا محور در قالب تحقیقات 
و پژوهش است و انتظار دارم که این همکاری صرفا به موضوعی مثل پساب 
نپرداخته و در سایر زمینه ها مثل فضای سبز، تصفیه تکمیلی، مباحث زست 
شناسی، شیمی، کشــاورزی و دیگر موارد میتال به نیز ورود کرده و حل بحران 

کند.

هماهنگ کننده پروژه بازسازی و تعمیرات شــبکه برق در شرق اصفهان با 
اشاره به تعمیرات و بازسازی یکی از شبکه های توزیع برق اصفهان ، گفت: 
این تعمیرات و بازســازی در محدوده ای به طول 35 کیلومتر شبکه فشار 
ضعیف و متوســط برق اصفهان انجام و این شــبکه در مدت هفت ساعت 

اصالح و بازسازی می شود.
سعید افالکیان با بیان اینکه تعمیرات و بازسازی شبکه های توزیع برق کل 
کشور پنجشــنبه و جمعه این هفته)امروز و فردا( انجام خواهد شد، اظهار 
کرد: به دنبال این موضوع، اصفهان نیز به عنــوان یکی از این مناطق بزرگ 

کشور، این فرآیند را انجام می دهد.
اصفهــان  شهرســتان  بــرق  توزیــع  شــرکت  افــزود:  وی 
را  عظیــم  پــروژه  یــن  ا امــروز    15:30 تــا   8:30 ســاعت   از 

اجرا می کند.
هماهنگ کننده پروژه بازســازی و تعمیرات شــبکه برق در شرق اصفهان 
خاطرنشان کرد: این برنامه عملیاتی از شهر بهارستان تا بخش کراج شامل 

روستاهای شیدان، کبوترآباد، هرمزآباد، روران و زغمار انجام می شود.
وی بــا بیــان اینکــه در ایــن محــدوده 35۹0 مشــترک روســتایی و 
کشــاورزی وجــود دارد، توضیــح داد: در ایــن منطقه فیدری )مســیر 
شــبکه اصلــی( کــه انتخاب شــده، قــرار اســت پــس از بازســازی و 
 تعمیــرات اساســی موجب رضایتمندی بیشــتر مشــترکین بــرق در آن 

منطقه شود.
افالکیان، هدف از اجــرای این پروژه را افزایش قابلیــت اطمینان، کاهش 

قطعی برق و ارتقاء ســطح آمادگی کارکنان شــرکت توزیع بــرق اصفهان 
و همچنین اســتفاده هدفمند از اعتبارات و جلب رضایت مشــتریان برق 

عنوان کرد.
مدیر نظارت بر بهره برداری شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان با اشاره به 
اینکه در این مانور 40 اکیپ عملیاتی و اجرایی به کارگرفته می شــود، اظهار 
کرد: در مجموع حدود 120 نیروی متخصص مهندسی در این پروژه تالش 
می کنند تا موارد شناسایی شده روی این شــبکه را رفع کنند، همچنین 15 
اکیپ پشــتیبانی، نظارتی و ایمنی در این مانور حضور دارند تا در خلق این 

رویداد بزرگ، شریک باشند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان چهارمحال وبختیاری گفت: در 
دستورالعمل جدید که از سوی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ابالغ شده 
است کارگاه های جدید التاسیس هم می توانند یارانه دستمزد دریافت کنند 
و افزایش اشتغال و کمک به بنگاه های اقتصادی از مزایای این طرح است.

ســید حفیظ ا... فاضلی اظهار کرد: کارفرمایانی که کارگاهی جدید تاسیس 
کنند از خدمات یارانه دستمزد که 30 درصد حداقل دستمزد و مصوب شورای 

عالی کار است، می توانند استفاده کنند.
وی یاد آور شد: بر اساس این طرح 30 درصد از دستمزد جویندگان کار شامل 
افراد با تحصیالت دیپلم و دانــش آموختگان دانشــگاهی در قالب یارانه 

دستمزد به کارگاه هایی که آن ها را جذب کنند، پرداخت می شود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال وبختیاری تاکید کرد: در طرح 
یارانه دســتمزد که از اوایل مردادماه ســال ۹8 مصوب شده است، تاکنون  
740 نفر در استان بهره مند شده اند.فاضلی، ابالغ دستورالعمل جدید یارانه 
دســتمزد را باعث افزایش اشــتغال و کمک به بنگاه های اقتصادی عنوان 

کرد و ادامه داد: همچنین یارانه دستمزد برای کارفرمایانی است که نیروی 
جدیدی را جذب می کنند و باید از نظر سنی بین 20 تا 37 سال سن داشته 
باشــند.مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحــال و بختیاری  مدت 
زمان یارانه دستمزد را یک سال عنوان و اضافه کرد: در طرح جدید مردان با 
کارت پایان خدمت سربازی تا 3۹ سال و زنان سرپرست خانوار تا 45 سال 

مشمول طرح یارانه دستمزد خواهند بود.
وی یادآور شد: درگذشــته کارفرماها برای بهره مندی از یارانه دستمزد باید 
لیست بیمه اولیه را به تناســب 60 درصد افزایش نیرو استفاده می کردند؛ 
اما در دستورالعمل جدید تا پنج برابر میانگین لیست بیمه خود طی 12 ماه 

گذشته می توانند بهره مند شوند.
فاضلی خاطرنشــان کرد: چنانچه دســتورالعمل جدید یارانه دســتمزد از 
طریق رسانه ها و فضای مجازی استان به خوبی انعکاس داده شود، قطعا 
کارفرمایان بیشتری از این طرح اســتفاده می کنند و  این مسئله می تواند 

کاهش نرخ بیکاری استان را به دنبال داشته باشد.

مجری کل طرح های زیربنایی استان اعالم کرد:

توجه به مسائل زیست محیطی در احداث آزادراه شرق اصفهان

 نشست تعاملی مدیرعامل ذوب آهن اصفهان و مدیر کل 
صدا وسیمای استان

اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان، مروج فرهنگ ایثار و شهادت است

در قالب عقد تفاهم نامه همکاری منعقد شد؛

قرارداد تحویل پساب خام آبفای استان اصفهان به دانشگاه آزاد این استان

در مدت یک روز؛
۳۵ کیلومتر شبکه فشار ضعیف و متوسط برق اصفهان بازسازی می شود

 مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان چهارمحال وبختیاری:

کارگاه های جدید التاسیس هم می توانند یارانه دستمزد دریافت کنند
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