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هر چنــد با پایــان یافتن حاشــیه های  زاینده رود
انتخاباتــی در آمریــکا انتظــار می رفت 
بازارهای وابسته به ارز در ایران از جمله خودرو دوباره به مسیر صعودی 
بازگردد؛ اما این اتفاق نیفتاد و بــا تصویب تعطیلی دو هفته ای و رکود 
بازارها عمال خودرو در سراشیبی سقوط قیمت قرار گرفت. از سوی دیگر 
با کاهش تورم و نرخ ارز از یک سو و اثرات روانی احتمال لغو ممنوعیت 
واردات خودرو، بازار خودروهای خارجی کشور نیز در مسیر سقوط قیمت 
قرار گرفتند. طبق اخبار رسیده از بازار، طی ســه تا چهار هفته گذشته، 
قیمت خودروهای وارداتی ریزشــی شــدید را تجربه کرده، تا آنجاکه 
فعاالن بــازار از افت قیمــت تا مــرز ۳۵ درصد نیز صحبــت به میان 

می آورند.
به عنوان مثال، خودرویی که تا همین چند وقت پیش )قبل از برگزاری 
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا( ۵/ ۹ میلیارد تومان قیمت داشت، 
حاال تا ۶ میلیارد تومــان نیز پایین آمده و حتی گفته می شــود با این 
قیمت هم خریداری ندارد. یا مثال خودرویــی دیگر که قیمت آن تا ۵ 
میلیارد تومان هم باال رفته بود، در حال حاضــر تا ۵/ ۳ میلیارد تومان 
کاهش یافته، با این حال میلی برای خرید آن نیســت.اینکه چرا بازار 

خودروهای وارداتی اینچنین در مسیر سقوط قیمت قرار 
گرفته، با عوامل مختلفی در ارتباط اســت، به ویــژه کاهش انتظارات 
تورمی، کاهش نرخ ارز و البته انتشــار اخباری مبنی بــر احتمال لغو 
ممنوعیت واردات خودرو به کشــور. قسمت نخست ماجرا به اتفاقات 
پس از اعالم نتیجه انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا برمی گردد که 
پیروزی جو بایدن سبب شد انتظارات تورمی ایرانی ها کاهش پیدا کرده 
و نرخ ارز در مسیر نزول قرار بگیرد.در این بین، دالر که تا باالی ۳۰ هزار 
تومان هم پیشروی کرده بود، روندی نزولی به خود گرفت و حاال به زیر 
۲۵ هزار تومان رسیده است. ازآنجاکه یکی از دالیل اصلی رشد قیمت 
خودروهای وارداتی، صعود نرخ ارز بود، کاهشی شدن آن نیز سبب شد 
منحنی قیمت ایــن خودروها افتی بزرگ را در ایــن مدت تجربه کند. 
نکته دیگر اینجاست که پس از کاهش انتظارات تورمی و نزولی شدن 
نرخ ارز، میل به عرضه در بازار وارداتی ها از ترس افت قیمت باال رفت. 
از آن سو اما چون تمایل به خرید )به امید پایین آمدن قیمت( بسیار 
ضعیف بوده، فروشندگان مجبور به پایین آوردن نرخ های پیشنهادی 
خود شدند.نتیجه این کش و قوس ها در بازار خودروهای وارداتی، افت 
شدید قیمت ها بود که به نظر می رسد همچنان ادامه خواهد داشت. به 

این ترتیب به نظر می رســد با توجه به پیش بینی ها از بازگشت آمریکا 
به توافق هســته ای و برجام، احتمال کاهش بیشــتر انتظارات تورمی 
و همچنین نرخ ارز وجــود دارد و این موضوع اثر مســتقیم روی بازار 
وارداتی ها می گذارد.اما افت قیمت خودروهای وارداتی دلیل دیگری 
نیز دارد که بعــد روانی ماجرا را در بر می گیرد. طی چند هفته گذشــته 
زمزمه هایی مبنی بر ازسرگیری واردات خودرو به کشور به گوش می رسد 
که ریشه در طرح خودرویی مجلس شورای اسالمی برای لغو ممنوعیت 
واردات دارد. در طرح مجلس شورای اسالمی مبنی بر تحول صنعت و 
بازار خودرو، بندی وجود دارد که طبق آن واردات خودرو به کشور مشروط 
به استفاده از ارز اشخاص یا ارز حاصل از صادرات خودرو و قطعه، آزاد 
خواهد شد.هرچند این طرح هنوز به تصویب مجلس نرسیده و پس از 
آن نیز باید از فیلتر شورای نگهبان عبور کند، با این حال اثر روانی نسبی 
خود را بر بازار گذاشته و به کاهش قیمت ها سرعت بیشتری داده است. 
تردیدی وجود ندارد که یکی از دالیــل اصلی صعود قیمت خودروهای 
وارداتی )به جز مسئله رشــد نرخ ارز(، تاثیر روانی ممنوعیت واردات 
طی ۲۸ ماه گذشته و کمبود و قطع عرضه به بازار بوده که حاال در مسیر 

لغو شدن قرار گرفته است.

کاهش قیمت مرغ در اصفهان طی روزهای آینده 
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی اصفهان گفت: با توجه به اینکه آبان سال 
جاری حدود ۲۰ درصد افزایش جوجه ریزی نسبت به ماه گذشته آن انجام شد، به طور طبیعی در 
این هفته با کاهش قیمت گوشت مرغ 
مواجه خواهیم شد.حسین ایراندوست 
ینکه آبان  اظهار داشت: با توجه به ا
سال جاری حدود ۲۰ درصد افزایش 
جوجه ریزی نسبت به ماه گذشته آن 
انجام شد، در این هفته با کاهش قیمت 
گوشت مرغ مواجه خواهیم شد.معاون 
بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد 
کشاورزی اصفهان با بیان اینکه انتظار 
داریم که قیمت مرغ در این هفته افت 
پیدا کند و وضعیت بهتر شود، افزود: به دلیل اینکه سهم تامین نهاده ها از طریق سامانه بازارگاه و 
نهاده یارانه ای از ابتدای آذر افزایش پیدا کرده و جوجه ریزی هم در این ماه بهتر شده است، انتظار 
داریم که قیمت گوشت مرغ به طور قابل توجهی کاهش پیدا کند.وی ادامه داد: وضعیت پرورش، 
تامین و فراوانی مرغ در بازار استان اصفهان مطلوب است؛ اما به دلیل اینکه در کل کشور با افزایش 

قیمت مواجه شدیم قیمت ها بیش از حد انتظار افزایش پیدا کرد.

تنها 10 درصد از محصوالت کشاورزی بیمه شده اند
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به اینکه بیمه محصوالت کشاورزی تا پایان 
آذرماه تمدید شد، گفت: تاکنون کمتر از ۱۰ درصد از محصوالت کشاورزی استان اصفهان بیمه 
شده اند.منصور شیشه فروش با اشاره به تمدید بیمه محصوالت کشاورزی تا پایان آذرماه در 
استان اصفهان اظهار داشت: سازمان جهاد کشاورزی اصفهان بسته تشویقی زراعت را در راستای 
ترغیب به بیمه محصوالت کشاورزی در نظر گرفته و توصیه می شود کشاورزان درخواست خود را 
به دفاتر بیمه کشاورزی ارسال کرده و بیمه نامه را اخذ کنند.وی افزود: تنها راهکار جبران خسارت 
طبیعی در بخش کشاورزی اعم از سرمازدگی، بیمه محصوالت است که تاکنون کمتر از ۱۰ درصد از 
محصوالت کشاورزی استان اصفهان بیمه شدند که آمار رضایت بخشی نیست.مدیرکل مدیریت 
بحران استانداری اصفهان با اشاره به ضرورت بیمه بالغ بر ۸۰ هزار هکتار از اراضی زراعی استان 
اصفهان، تصریح کرد: ۲۶ هزار هکتار از باغات، یک میلیون رأس دام و تمام طیور استان اصفهان 

مشمول تعهدات بیمه کشاورزی هستند.

کمبود روغن ، قیمت دنبه را افزایش داد
نایب رییس اتحادیه گوشت قرمز اصفهان با اشاره به اینکه کمبود دام در عرضه وجود ندارد، گفت: 
قیمت گوساله از ۱۰۵ تا ۱۱۵ هزار تومان است و قیمت گوشت گوسفند درجه یک ۱۲۰، درجه دو ۱۱۰ 
و درجه سوم نیز کیلویی ۸۰ هزار تومان است.عبدالرضا آقاجانی اظهار کرد: در چند روز اخیر قیمت 
گوشت قرمز تقریبا ثابت بوده و تغییرات محسوسی نداشته است.نایب رییس اتحادیه گوشت 
قرمز اصفهان با اشاره به اینکه کمبود دام در عرضه وجود ندارد، تصریح کرد: قیمت گوساله از ۱۰۵ تا 
۱۱۵ هزار تومان است و قیمت گوشت گوسفند درجه یک ۱۲۰، درجه دو ۱۱۰ و درجه سوم نیز کیلویی 
۸۰ هزار تومان است.وی در مورد گرانی دنبه در بازار طی روزهای اخیر گفت: همیشه قیمت دنبه، 
یک سوم قیمت گوشت در بازار عرضه می شد؛ اما کمبود روغن در بازار وجود دارد و تمایل مصرف 
مردم به چربی حیوانی باعث افزایش قیمت شد و در حال حاضر دنبه در هر کیلوگرم 7۵ هزار 

تومان در بازار عرضه می شود.

قتصاداخبار ا

ریزش های عجیب قیمت خودرو در سایه نبود مشتری در بازار ایران ادامه دارد؛

زمین خوردن قیمت ها در بازار بدون مشتری

طال و سکه در روزهای آینده در چه کانالی قرار می گیرد؟
در هفته های اخیر بازار طال و ارز تب و تاب خود را از دست داده و قیمت ها در این بازار روند نزولی 
با شیب مالیم را در پیش گرفته اســت؛ کاهش قیمت طال در بازار در تاثیر از فاکتورهای اقتصادی 

و روانی بازار اســت.بازار طال از کاهش 
قیمت انس جهانی در هفته اخیر تاثیر 
گرفته و یکی از محرکه ها برای کاهش 
قیمت ایــن فلز گرانبها بوده اســت؛ از 
طرفی خوش بینی ها در مورد کنترل و 
درمان بیماری کرونــا در جهان نیز یکی 
دیگر از شــاخصه هــا در محرکه های 
کاهشی اســت. اما در کشــور ما طی 
این چند هفته و در پی انتظار کاهشــی 
زیادی که در بازار شــکل گرفته اســت 
به میــزان قابل توجهی تقاضــا در بازار 
طال و خصوصا ســکه کاهش پیدا کرده 

است و بسیاری نیز قصد دارند طالی خود را در بازار بفروشــند که این عرضه نیز به روند کاهشی 
قیمت کمک کرده اســت.یکی دیگر از دالیل کاهش قیمت طال در کشــور کاهش ارز و دالر است 
 که از عوامل تاثیر گذار در بازار به شــمار می رود؛ اما این سوال وجود دارد که آیا قیمت طال کاهش

 پیدا خواهد کرد؟
آنچه در این میان نقش اصلی را در جهت دهی به بازار طال دارد، قیمت دالر اســت بنابراین برای 
ارائه پیش بینی باید سه وضعیت را برای قیمت ارز در نظر بگیریم؛ اگر قیمت دالر در روزهای آتی 
افزایشی شود می تواند قیمت طال را نیز با خود همراه سازد؛ اما با توجه به عوامل روانی که در بازار 
ایجاد شــده و همچنین رویکردهای بانک مرکزی نمی توان افزایش قابل توجه را حداقل برا ی 
یک هفته در بازار ارز دید، بنابراین جهت دهی دالر در بازار طال در روند افزایشــی احتمال کمی در 
این هفته را دارد.اگر قیمت دالر و ارز با نوســانی کم در این روزها نرخ گذاری شود و در اصطالح با 
ثبات همراه باشــد، می توان گفت که قیمت طال همچنان نیز کاهشی خواهد بود ولی برای اینکه 
در هر گرم به زیر یک میلیون تومان برســد در این صورت نیاز به یــک محرکه دیگر چون کاهش 
انس و یا عوامل روانی انتظار کاهشی بازار را خواهد داشــت، اگر این سقف شکنی اتفاق بیفتد و 
 با فرض اینکه قیمت دالر ثابت باشد می توان ثبات قیمت طال را در نزدیکی ۹۰۰ هزار تومان دور از

 انتظار ندانست.
اما اگر تغییرات قیمت دالر همچنان رو به پایین باشد قیمت طال نیز این روند را ادامه خواهد داد 
البته همیشه یک سوالی وجود دارد که از چه زمانی می توان کاهش قیمت دالر را در دیگر کاالها 
به وضوح مشاهده کرد؟ با توجه به تجربه های گذشته در بازار باید جواب این سوال را در گرو ثبات 
قیمت ارز و دالر عنوان کنیم؛ از این رو باید گفت تا ثبات ارزی در بازار ایجاد نشود اثر پذیری دیگر 

بازارها حتی از روند کاهشی نیز کم خواهد بود.
البته کســانی که برای خرید در بــازار طال و یا فروش در مــورد آینده بازار اطالع کســب می کنند 
باید بداننــد عوامل محرکه هــر لحظه نقــش اول یا فرعی خود را بــا یکدیگر تغییــر می دهند، 
از این رو احتمــاالت ممکن اســت خیلی زود تغییــر کند؛ اما به طور کلی کســانی کــه در این 
لحظه اقدام به خرید کنند باید ریســک بــاالی خرید خــود را بپذیرند.به نظر می رســد نه تنها 
بازار طال بلکــه بســیاری از بازارهای دیگر نیــز عرضه و تقاضــا در آن ها به شــدت کاهش پیدا 
کرده اســت تا تکلیف قیمــت های ارزی و دالر مشــخص شــود، اما کنــش ها در بــازار ارز با 
توجه به اینکه از عوامل اقتصادی به عوامل روانی ســوق داده شــده و شــرایط شــک و تردید 
 در بــازار افزایــش پیدا کــرده، قابلیت تغییــرات قابــل توجه را تحــت تاثیر یک عامــل روانی

 قرار داده است.

مدیرکل منابــع طبیعی و آبخیــزداری اصفهان گفت: 
امســال طرح حدنگاری)کاداســتر( با هدف کاهش 
تخلفات ثبتی در ۱.۳ میلیون هکتار از اراضی این استان 
اجرا شد.محمدحسین شاملی، هدف اصلی از اجرای 
طرح حفاظتی حدنگاری در استان اصفهان را پیشگیری 
از جعل اســناد اراضی ملــی و دولتــی و جلوگیری از 
زمین خواری برشمرد و افزود: تثبیت قطعی مالکیت 
دولت، تضمین سرمایه گذاری در اراضی و شفاف سازی 
در پاسخگویی به استعالم اشخاص حقیقی و حقوقی از 
دیگر مزایای حدنگاری به شمار می رود.وی با بیان اینکه 
حدنگاری در مناطق مختلف استان اصفهان اجرا شده، 
ادامه داد: هزینه هر هکتار حدنگاری به طور متوسط سه 
تا چهار هزار تومان است که البته با مشارکت اداره ثبت 
این میزان را کاهش داده ایم.مدیرکل منابع طبیعی و 

آبخیزداری اصفهان با اشاره به جهش قابل توجه در این 
بخش نسبت به سال های گذشــته خاطرنشان کرد: 
حدنگاری انجام شده در ســال جاری معادل ۱۰ سال 
اخیر بوده است که نشان از توجه ویژه به این مقوله دارد.
شــاملی با بیان اضافه کرد: از حیث اجرای طرح های 
مرتبط با حدنگاری، اصفهان به همراه ۲ اســتان دیگر 
بهترین عملکرد را نسبت به سایر استان ها داشته است.

وی با تاکید بر اهمیت حفظ منابــع طبیعی به عنوان 
پیش نیاز توسعه استان و کشور تصریح کرد: اداره کل 
منابع طبیعی و آبخیزداری اصفهان موفق شد در اجرای 
برنامه های اقــدام جهش یک ســاله و فعالیت های 
طرح »۹ در ۹۹« به معنای ۹ محور کاری در ســال ۹۹ 
در نیمه نخست امسال رتبه برتر کشوری را کسب کند و 
افزایش طرح های گوناگون برای پایداری و نگهداشت 

عرصه های طبیعی استان همچنان ادامه خواهد داشت.
شاملی افزود: توسعه دولت الکترونیک، توسعه زراعت 
چوب و ســاماندهی بهره برداری محصــوالت فرعی 
جنگلی و مرتعی، مدیریــت و بهره بــرداری از مراتع، 
ارتقای پوشش حفاظتی، توسعه و تقویت صندوق های 
منابع طبیعی، ذخیره گاه های جنگلی، تعیین و تکلیف 
مدیریــت پارک های جنگلی، کاداســتر اراضی ملی و 
اخذ حقوق دولتی و منابع اعتبــاری جزو این ۹ محور 

محسوب می شود.

طرح حدنگاری در 1.3 میلیون هکتار از اراضی اصفهان اجرا شد

خبر روز

عضو اتاق اصناف ایران:

 جبران خسارت
  تعطیلی اصناف بر 
عهده دولت است

عضو اتاق اصناف ایــران، می گوید: جبران 
هر گونه هزینه ناشــی از قرنطینه عمومی 
و تغییر ســاعت کاری واحدهــای صنفی 
فعــال در بازار بــر عهده دولت اســت؛ اما 
دولت از وضعیت مالی مناســبی برخوردار 
نیســت و خســارت اجرای مصوبه ستاد 
 ملی مقابله با شیوع ویروس کرونا برعهده 

اصناف است.
 رســول جهانگیری، با اشاره به گالیه مندی 
واحدهــای صنفــی از آســیب اقتصادی 
اجرای مصوبه ســتاد ملی مقابله با شیوع 
ویروس کرونا، تصریــح می کند: مطالبات 
واحدهای صنفی و فعاالن اصناف در رابطه 
با این مصوبه را به استانداری، اداره دارایی، 
بانک ها و دیگر مراجع تصمیم گیری ارجاع 
داده ایم؛ زیرا حمایت مالــی از واحدهای 
صنفی کــه با اجــرای مصوبه ســتاد ملی 
مقابلــه با شــیوع ویروس کرونا آســیب 
اقتصــادی دیده اند، در حیطــه اختیارات 
اتاق اصناف نیست و بســیاری از مشاغل 
 همچــون صنــف تاالرهــا و قهوه خانه ها

 از دست رفته اند.
رییس اتــاق اصنــاف اصفهــان تصریح 
می کند: وام هــای کرونایــی دولت برای 
حمایت از واحدهای صنفی آســیب دیده 
از شیوع گســترده ویروس کرونا به تعداد 
قابل توجهــی از واحدهــای صنفی تعلق 
نگرفت و در حال حاضر تعداد محدودی از 
واحدهای صنفی که موفق به دریافت این 
وام ها شــده بودند نیز توانایی بازپرداخت 
اقساط وام حمایتی دولت را ندارند؛ بر این 
اســاس از مراجع تصمیم گیری در سطح 
اســتان و کشور درخواســت کرده ایم برای 
وام حمایتی واحدهای صنفی آسیب دیده 
از شیوع ویروس کرونا، خواب بازپرداخت 
تــا پایــان ســال منظــور کنند امــا هنوز 
 جوابی از دســتگاه های ذی ربــط دریافت

 نشده است.

تحلیل دبیر انجمن صنفی سنگ کاران اصفهان:

با چالش کمبود کارگران ساختمانی مواجه هستیم
دبیر انجمن صنفی سنگ کاران اصفهان با بیان اینکه در حال حاضر با چالش کمبود کارگران ساختمانی مواجه هستیم، گفت: بازنشستگی کارگران ساختمان بعد از ۳۵ 
سال کار است و حتی برخی اوقات با وجود تایید صالحیت کارفرمایان، شرکت های بیمه بعد از مدتی به طور ناگهانی بیمه کارگران ساختمان را قطع می کند.ابوذر جهانگیری، 
درباره مشکالتی که اکنون گریبان گیر کارگران ساختمانی است، اظهار کرد: با وجودی که امروز در جامعه حجم باالیی پول صرف کارهای ساختمانی و بخش ساخت و ساز 
می شود، اما به ازای این گردش مالی، هزینه ای که بابت دستمزد به کارگران داده می شود، تقریبا ناچیز است.وی دلیل این مشکالت را نبود مدیریت درست در این صنف و 
همچنین نداشتن اختیار انجمن های صنفی جهت حل مشکالت کارگران دانست و افزود: در صورت مدیریت درست به راحتی می توان این مشکالت را حل کرد.دبیر انجمن 
صنفی سنگ کاران اصفهان گفت: اگرچه طی سال های گذشته قیمت مسکن سیر صعودی داشته، اما حقوق کارگران ساختمانی با وجود تورم باال، تنها حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد 
افزایش یافته، از سوی دیگر امنیت شغلی در برای این دسته از کارگران وجود ندارد.وی با تاکید بر اینکه متاسفانه بیشتر کارگران ساختمانی بیمه نیستند و حتی آن دسته 
اندک که مشمول بیمه می شوند، بیمه کمترین حمایت را از آنها دارد، تصریح کرد: متاسفانه بازنشستگی کارگران ساختمان بعد از ۳۵ سال کار است و حتی برخی اوقات با 

وجود تایید صالحیت هایی که ما به عنوان کارفرما انجام می دهیم، شرکت بیمه بعد از مدتی به طور ناگهانی بیمه کارگران ساختمان را قطع می کند.

وز عکس ر

رونمایی از پژو 
30۸ جدید

خودروســازی پژو سعی 
کرده اســت با تغییرات 
ظاهری و فنــی، رقبای 
سنتی ۳۰۸ نظیر فولکس 
واگن، گلف و فورد فوکس 

را شکست دهد.

به نظر می رسد با توجه به پیش بینی ها از بازگشت 
آمریکا به توافق هسته ای و برجام، احتمال کاهش 
بیشتر انتظارات تورمی و همچنین نرخ ارز وجود دارد و 
این موضوع اثر مستقیم روی بازار وارداتی ها می گذارد
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تشکیل1091 پایگاه سالمت در محالت استان
سـخنگوی سـتاد مقابله بـا کرونـای سـپاه صاحب الزمان )عـج( اسـتان اصفهان گفـت: تاکنون 
یـک هـزار و ۹۱ پایـگاه در محـات اسـتان اصفهـان تشـکیل شـده است.سـرهنگ علـی قمیان 
در زمینـه اجـرای طـرح »حافظـان سـامت در محـات« در اصفهـان کـه همزمـان در سـطح 
کشـور و با عنـوان طرح شـهید سـلیمانی اجرایـی می شـود، در جمـع خبرنـگاران اظهار داشـت: 
تاکنون در ایـن زمینه در سـطح اسـتان اصفهان یـک هـزار و ۹۱ پایگاه در محات تشـکیل شـده 
اسـت.وی با بیـان اینکه از ایـن تعـداد قـرارگاه دو هـزار و 743 تیـم عملیاتـی بـرای غربالگری 
خانـه بـه خانـه اعـزام شـده اند، تصریـح کـرد: همچنیـن همـراه بـا ایـن تیم هـا 432 تیـم از 
اصنـاف بـرای نظـارت بـر رونـد اجـرای پروتکل هـای بهداشـتی در واحدهـای صنفـی اعـزام 
شـده است.سـخنگوی سـتاد مقابلـه بـا کرونـای سـپاه صاحب الزمـان )عـج( اسـتان اصفهان 
ادامـه داد: از ابتـدای آذرمـاه تاکنـون ۱50 هـزار و 34۹ خانوار در سـطح اسـتان اصفهان توسـط 
تیم هـای اعزامـی در قالـب اجـرای طـرح »حافظـان سـامت در محـات« مـورد غربالگـری 
قـرار گرفتنـد.وی اضافـه کـرد: در ایـن تعـداد خانـوار 505 هـزار و 268 نفـر مـورد غربالگـری 
 قـرار گرفتنـد کـه در بیـن آنهـا 4۱ هـزار و 25۹ فـرد در معـرض خطـر ابتـا بـه کرونـا شناسـایی 

شده است.

سامانه بارشی جدید فردا وارد اصفهان می شود
کارشـناس مسـئول پیش بینـی هـوای اسـتان اصفهـان گفـت: سـامانه جدیـد بارشـی روز 
چهارشـنبه به اسـتان وارد می شـود و فعالیت خوبی خواهـد داشـت.ابراهیم هنرمند بااشـاره به 
بررسـی نقشـه های هواشناسـی اسـتان اصفهان طی چنـد روز آینده اظهار داشـت: بررسـی این 
نقشـه ها بیانگر ادامه فعالیت سـامانه بارشـی روی اسـتان تـا اوایل امروز  اسـت.وی افـزود: بر 
ایـن اسـاس در اکثر مناطق اسـتان بـارش بـاران و در ارتفاعـات و مناطق سردسـیر بـارش برف، 
مـه آلودگـی و وزش بـاد را پیش بینـی می کنیم.هنرمنـد بـا بیـان اینکـه روز چهارشـنبه سـامانه 
بارشـی جدیدی از غـرب اسـتان وارد خواهد شـد، تصریح کـرد: این سـامانه نیـز ناپایداری های 
جـوی را بـه همـراه دارد.وی گفـت: در روزهـای اخیـر سـمیرم ۱7 میلی متـر، فریـدون شـهر ۱3 
 میلی متـر، چـادگان ۱2 میلی متـر و نطنـز بـا ۱0 میلی متـر بـارش بیشـترین بـارش ثبـت شـده 

را داشته اند.

الحاق 3 مرکز آموزش عالی به دانشگاه های اصفهان 
رییـس دانشـگاه اصفهان دربـاره سـاماندهی مراکز آمـوزش عالی در اسـتان اصفهان براسـاس 
طرح سـاماندهی موسسـات و مراکـز آمـوزش عالـی توضیـح داد و گفت: براسـاس ایـن طرح 
قرار اسـت 3 دانشـکده فنی مهندسـی گلپایگان، دانشـکده ریاضـی و کامپیوتر خوانسـار و مرکز 
آمـوزش عالی فنی و مهندسـی شـهررضا بـه دو دانشـگاه صنعتـی اصفهـان و دانشـگاه اصفهان 
ملحـق شـوند. هوشـنگ طالبـی افـزود: بـر همیـن اسـاس دانشـکده خوانسـار و شـهرضا بـه 
دانشـگاه اصفهـان و دانشـکده فنـی مهندسـی گلپایـگان بـه دانشـگاه صنعتـی اصفهـان ملحق 
خواهد شـد.وی با تاکید بر اینکه قرار نیسـت ردیـف های بودجـه ای هیچ کدام از این دانشـکده 
هـا حذف شـود، گفـت: ایـن سـه مرکـز در واقـع پردیـس هایـی هسـتند که بـه قوت خودشـان 
باقـی خواهنـد ماند و فقـط مدیریـت سیسـتمی آن ها بـا دانشـگاه های معیـن اسـتان خواهد 
بـود. وی در ادامـه خاطرنشـان کـرد: در هر اسـتانی تعـدادی از دانشـگاه ها بـه عنوان دانشـگاه 
معین انتخاب شـده انـد و رییس آن دانشـگاه بایـد شـورای مدیریت اسـتانی را تشـکیل دهند 
که اعضای این شـورا در اسـتان هـا، دانشـگاه های دولتـی هسـتند و یـک نماینده از هـر یک از 
زیـر نظام هـای آمـوزش عالـی از جمله دانشـگاه پیـام نـور، علمـی کاربـردی و فنـی و حرفه ای 

حضـور دارند.

  تصویب ۳ طرح جدید مقابله با کرونا در اصفهان؛

تالش برای محاصره کرونا

پریسا سعادت آمار مرگ و میر و ابتا به کرونا در حالی در 
اصفهان با شــیبی مایــم رو به کاهش 
است که مسئوالن و پزشکان هشدار می دهند که نباید با این مهار نیم 
بند بیماری، دچار اشتباه رخ داده در اردیبهشت امسال شویم و مراقبت 
ها از شیوع این بیماری را رها کنیم. بر این اساس عاوه بر اجرای طرح 
های قرنطینه که نتیجه نسبتا خوبی به همراه داشته، حاال بیماریابی و 
محدودیت ها برای رفت و آمد و حضور در تجمعات و نهادهای عمومی 
برای بیماران کرونایی در دســتور کار قرار گرفته است؛ اتفاقی که اگر 
درست و اصولی اجرا شود می تواند نقش موثری در کنترل و گسترش 

بیماری داشته باشد. 
بر اســاس جدیدترین تصمیمات در ســتاد ملــی مقابله بــا کرونا، 
بیماریابی از برخــی از راه ها در شــهرهای بزرگ اجرا می شــود. در 
اصفهان هم بنابر اعام رســمی استانداری، سه روش برای شناسایی 
بیماران اجرا خواهد شــد. ســخنگوی ستاد اســتانی مقابله با کرونا 
در اصفهان دربــاره برخورد با کســانی کــه از اجــرای محدودیت ها 
سرپیچی می کنند، گفته است: با توجه به اینکه حدود ۹ روز از اجرای 
محدودیت ها می گذرد در بخش های مختلف مانند کاهش ســفرها، 

رعایت دستورالعمل ها توســط اصناف وضعیت نسبتا خوبی داشتیم، 
ولی تخلفاتی نیــز رخ داد که برای برخورد با آن ها در جلســه ســتاد 
مقابله با کرونا طرح هایی تصویب شــد. حجت ا... غامی،  ادامه داد: 
قرار است در این هفته تیم های بازرسی، بهداشت و درمان، تعزیرات 
و اتاق اصناف کسانی را که از محدودیت ها ســرپیچی کرده اند، مورد 
بررســی قرار دهند.غامی گفــت: از این هفته به صورت گســترده در 
تمام استان سه روش اجرا می شــود. کنترل ورود به اماکن عمومی 
مانند ادارات، پایانه هــا، اتوبوس ها و مترو با اســتفاده از کارت ملی 
صورت می گیــرد و اگر افرادی دچار بیماری کرونا باشــند اجازه ورود 
به این اماکن را ندارند.وی افزود: همچنین استفاده از سامانه سیب 
برای تشــخیص بیماران و کنترل آن ها به مدت ۱4 روز و کسانی که از 
بیمارستان مرخص شده اند به مدت ۱0 روز انجام می شود.سخنگوی 
ستاد استانی مقابله با کرونا در اصفهان با اشاره به شناسایی بیماران 
کرونایی گفت: در سومین روش، پرسش از خانوار ها برای تشخیص 
بیماری با سامانه کووید ۱۹ به صورت طرح محله محور و به کمک بسیج 
و دانشگاه علوم پزشکی در ســطح محات صورت می گیرد. عاوه بر 
این روش ها مسئوالن امیدوارند با اســتفاده از کیت های تشخیص 

ســریع کرونا با غربالگری خانه به خانه بانک اطاعاتی بیماران را در 
ســطح شــهرهای بزرگ کامل تر کنند. در طرح جدید مقابله با کرونا، 
از ظرفیت نیروهای داوطلب و بســیجی برای شناســایی بیماران به 
صورت محله محور استفاده می شود، از نقاط قوت این طرح می توان 
به محله و خانواده محور بودن، جلب مشارکت مردمی، رعایت موازین 
کنترل عفونت، ارائه فعال خدمات و مراقبت ها، بهره گیری از ظرفیت 
برنامه »هر خانه یک پایگاه سامت« و استفاده از فناوری های نوین 
برای رهگیری بیماران یا افراد مشکوک اشــاره کرد.برای اجرای بهتر 
این طرح انجام تست انبوه در دســتور کار وزارت بهداشت قرار گرفته 
است و شرکت های دانش بنیان نیز موطف به تولید و تامین کیت مورد 
نیاز )آنتی ژن  مولکولی( شده اند. در این طرح پس از شناسایی افراد 
مشــکوک از طریق تماس تلفنی یا خوداظهاری افراد، تست رایگان از 
آنها گرفته می شود و اطاعات شان در سامانه های الکترونیک و پرونده 
الکترونیک بیمار برای ارائه مراقبت های بهداشــتی ثبت می شــود. 
همچنین با اتصال آزمایشگاه های انجام دهنده تست به سامانه های 
وزارت بهداشت، کار شناسایی افرادی که در آزمایشگاه ها از آنها تست 

کرونا گرفته می شود ،صورت می گیرد.

با مسئولان 3جامعه

در این طرح پس از شناسایی افراد مشکوک از طریق 
تماس تلفنی یا خوداظهاری افراد، تست رایگان از 
آنها گرفته می شود و اطالعات شان در سامانه های 
ارائه  برای  بیمار  لکترونیک  ا پرونده  و  لکترونیک  ا

مراقبت های بهداشتی ثبت می شود

ایجاد نظام چندالیه تامین اجتماعی و اجرای کامل 
قانون ســاختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی 
از جمله دغدغه ها و مطالباتی اســت که در ســال 
های گذشته به طور کامل محقق نشده است. علی 
حیدری، نایب رییس هیئت مدیره سازمان تامین 
اجتماعی به اظهار نظر کارشناســی پیرامون ایجاد 
نظام متمرکز تامین اجتماعــی و الزامات و پیش 
نیازهای آن پرداخت و در این باره اظهار کرد: ایجاد 
نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی یکی از آرمان های 

انقاب اســامی، امام راحل و مقام معظم رهبری 
بوده اســت.وی افزود: در اصول متعددی از قانون 
اساســی مانند اصول 3، 43 و 2۹ به تحقق عدالت 
اجتماعی پرداخته شده است. در اسناد باالدستی 
مانند سند چشم انداز، منشــور گام دوم انقاب و 
سیاســت های کلی برنامه های توسعه ای چهارم، 
پنجم و ششــم نیز این موضوع مورد اشاره و اباغ 

قرار گرفته بود.
نایب رییس هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی 
با بیان اینکه در سال 83 قانون ساختار نظام جامع 
رفاه و تامین اجتماعی به تصویب مجلس شــورای 
اسامی رسید و وزارت رفاه اجتماعی بر اساس آن 
ایجاد شد، گفت: اما در دولت بعدی این مجموعه در 
یک وزارتخانه تحت عنوان تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

ادغام شــد.حیدری ادامه داد: یکــی از اصول مهم 
در این بخش، فراگیری پوشــش هاست. یکی از 
اصول اساســی در قانون ســاختار و به طور کلی در 
ارتباط با نظام چندالیه تامیــن اجتماعی که در بند 
42 سیاست های کلی برنامه ششم توسعه هم قید 
شده، فراگیری پوشش هاست و همه آحاد جامعه 
باید تحت پوشش یک نظام حمایتی قرار بگیرند.
وی افزود: طبق نظام چندالیــه، عده ای از مردم بر 
اساس اقتضائاتی که دارند باید تحت پوشش حوزه 

حمایتی قرار بگیرند.
 بخش دیگر تحت پوشــش حوزه امداد اجتماعی 
قرار می گیرند؛ افرادی که دچار آســیب اجتماعی 
شده اند قاعدتا نیازمند مراقبت، مشاوره و نگهداری 

هستند. 

30 درصد جمعیت کشور فاقد بیمه بازنشستگی است

تجمع دانشجویان 
اصفهانی مقابل سازمان 

انرژی اتمی
در پی ترور شــیهد محســن فخری زاده، 
دانشــجویان بســیجی دانشــگاه های 
استان اصفهان در محکومیت این اقدام 
مقابل سازمان انرژی اتمی ایران، منطقه 
هســته ای اصفهان تجمع کردند؛ در این 
تجمع دانشــجویان اصفهانی با داشتن 
پاکاردهایی اعتراض خود را نشان دادند .

رییس پلیس فتای استان اصفهان اعام کرد:

کالهبرداری با شیوه ارسال پیام جعلی 
رییس پلیس فتای اســتان اصفهان، با بیان اینکه درخواست پول از ســوی اقوام و آشنایان در 
شبکه های اجتماعی ترفند مجرمان سایبری اســت، به شهروندان هشدار داد: حتما قبل از واریز 
وجه درخواستی با دوست یا آشنای خود تماس بگیرند.سرهنگ سید مصطفی مرتضوی، اظهار 
کرد: هر روز روش هــای جدیدی برای کاهبــرداری از کاربران فضای مجازی ابداع می شــود و 
متاسفانه شــهروندان زیادی به دلیل اینکه اطاع و دانش کافی ندارند و یا به دلیل بی دقتی در 
دام این کاهبرداران گرفتار می شــوند.وی افزود: در یکی از این روش هــای جدید کاهبرداری، 
مجرمان سایبری با نفوذ به شبکه های اجتماعی کاربران، با برقراری ارتباط با اقوام و آشنایان آنان 
در این شبکه ها، از دوســتان و آشــنایان این کاربران می خواهند با توجه به بحران به وجود آمده 
مبلغی به شماره حساب اعامی از سوی آنها واریز کنند.این مقام انتظامی ادامه داد: شهروندان 
نیز با توجه به این که ظاهرا پیام از طرف اقوام و آشــنایان آنان اســت، اعتماد کرده بدون تماس 
با فرد، مبلغ درخواستی را به شماره حســاب اعامی واریز می کنند بدون اینکه اطاعی از صحت 
و سقم این درخواست داشته باشند.رییس پلیس فتای اســتان اصفهان با بیان اینکه مجرمان 
سایبری با این ترفند ساده نه تنها از شهروندان کاهبرداری کرده بلکه باعث اختاف و جلب اعتماد 
شهروندان به یکدیگر می شوند، گفت: به شــهروندان توصیه می کنیم اگر با درخواست پرداخت 
وجه از سوی اقوام و آشــنایان خود در فضای مجازی و شــبکه های اجتماعی قرار گرفتند حتما 
 با آنها تماس برقرار کنند و از صحت و سقم این درخواست مطلع شــوند و سپس اقدام به واریز 

وجه کنند.

رییس پلیس راهور استان اصفهان خبر داد:

 برخورد با 300 راننده متخلف به دلیل دستکاری
 در پالک خودرو

رییس پلیــس راهنمایــی و رانندگی فرماندهــی انتظامی اســتان اصفهان، از اعمــال قانون و 
معرفی 300 راننده متخلف به مرجع قضایی به دلیل دســتکاری در پاک خودرو از زمان اجرای 
محدودیت های کرونایی خبر داد.ســرهنگ محمدرضــا محمدی، ضمن قدردانــی از همکاری 
خوب مردم اســتان اصفهان با ماموران پلیس راهور در اجرای بهتر طرح محدودیت های سخت 
گیرانه کرونایی که از ابتدای آذرماه در دســتور کار قرار گرفته است، اظهار کرد: در هفته اول اجرای 
طرح با کاهش چشــمگیر تردد در ســطح خیابان ها و معابر شــهری روبه رو بودیم که این رفتار 
ترافیکی مردم نشــانه درک باالی آنان از شــرایط جامعه و کمک به ریشــه کن شــدن بیماری 
کروناســت.وی افزود: البته در این بین عده ای نیز بودند که توجهی به قانون وضع شده نداشته 
و حتی برای دور زدن قانون اقدام به مخدوش کردن پــاک خودروی خود می کردند که ماموران 
پلیس راهور اســتان بدون هیچ گونه اغماضی بــا این افراد برخوردهای قانونــی را انجام دادند.

رییس پلیس راهور اســتان اصفهان در ادامه از اعمــال قانون و معرفی 300 راننــده متخلف به 
مرجع قضایی به دلیل دســتکاری در پاک خودروی خود از زمــان اجرای طرح محدودیت های 
ســختگیرانه کرونایی از ابتدای آذرماه تاکنون خبر داد و گفت: به رانندگانی که اقدام به پوشــش 
یا مخدوشی پاک های خود کنند هشــدار می دهیم که توســط نیروهای پلیس راهور در سطح 
تمام معابر شهر به صورت حضوری و با اســتفاده از دوربین های نظارتی و ثبت تخلفات به صورت 
مکانیزه اعمــال قانون می شوند.ســرهنگ محمدی تصریح کرد: به اســتناد مــاده 720 قانون 
مجازات اســامی هرگونه تغییر در ارقام پاک )مخدوشــی( جرم بوده و در صورت مشــاهده 
ماموران پلیس ضمن جلوگیری از تــردد این خودروها، عاوه بر اعمال جریمــه 60 هزار تومانی 
 و توقیف خــودرو در پارکینگ، راننده متخلــف را برای ســیر مراحل قانونی بــه مراجع قضائی

 معرفی می کند.

وز عکس ر

خبر روزاخبار

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم 
پزشکی اصفهان: 

به آخر خط نرسیده ایم
رییــس دانشــکده بهداشــت و مدیــر 
گــروه اپیدمولــوژی دانشــگاه علــوم 
پزشــکی اصفهان با بیــان اینکــه زمان 
طایــی مقابلــه با بیمــاری را از دســت 
دادیم ولــی هنوز به ته خط نرســیده ایم، 
گفــت: محدودیت هــای کرونایــی باید 
همــه جانبه باشــد و بــا قاطعیــت اجرا 
شــود، چراکه محدودیت هــای نصف و 
نیمــه تنها زمــان مقابلــه با بیمــاری را 
 طوالنــی و خســته کننــده و مبــارزه را

 سخت تر می کند.
محمدرضا مراثی، با تاکید بر اینکه در کنار 
اعمال محدودیت ها بایــد بیماریابی هم 
با قوت انجام شود، اظهار کرد: هنوز جای 
ردیابی بیماران در طرح ها خالی اســت، 
درحالی که اگر همه این موارد در کنار هم 
انجام شــود مثل تجربه کشورهای موفق 
می توانیم انتظار داشــته باشــیم چرخه 
بیماری قطع شود و مبارزه با کووید نتیجه 

بخش باشد.
وی تاکید کرد: اگر قرار باشد فقط بخشی 
از این اقدامات را انجام دهیم بهتر اســت 

اصا انجام ندهیم.
وی با بیان اینکه در ابتدای اپیدمی کرونا 
اقدامات الزم آن طور که باید و شاید انجام 
نشــد، گفت: برای نشــان دادن وخامت 
اوضاع و تایید این موضــوع که از ابتدای 
شــیوع کرونا به صورت قوی و جدی وارد 
نشــدیم، آمارها بیشــتر می توانــد به ما 

کمک کند.
این عضو هیئــت علمی دانشــگاه علوم 
پزشکی اصفهان با اشاره به اینکه حداقل 
3 مــوج اپیدمی کرونا را از اول اســفند تا 
اول آذرماه می توان درنظر گرفت، افزود: 
متاسفانه هر موج نسبت به موج قبلی خود 
شدیدتر بوده و این موضوع باعث نگرانی 
است، اما نگرانی وقتی بیشتر می شود که 
روند مرگ هایی که به دلیل بیماری کووید 
اتفاق افتاده نیز با همیــن روند صعودی 

اتفاق افتاده است.

کسب رتبه های برتر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سامانه »راد«
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با کسب ۹6 و ۱6 صدم امتیاز رتبه دوم دانشگاه های علوم پزشکی کشور در حوزه عملکردی را کسب کرد.بر اساس اعام وزارت بهداشت 
درمان و آموزش پزشکی در رتبه بندی آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی )راد( کشور، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در حوزه دانشگاه رسالت مدار و ماموریت گرا 
با 85 و 78 صدم امتیاز و در بخش دانشگاه مرجع با 74 و دو صدم امتیاز و در بخش رتبه بندی آموزشی در دانشگا های همتا با 77 و 55 صدم امتیاز مقام دوم را به 
دست آورد.همچنین این دانشگاه در بخش دانشگاه پیشتاز با رهیافت همگرایی با 75 و 46 صدم امتیاز رتبه سوم را کسب کرد.دانشگاه علوم پزشکی کاشان هم 
در بخش دانشگاه های علوم پزشکی مستقل غیر مرکز استان با ۱00 امتیاز رتبه اول را به دست آورد.معاونت آموزشی وزارت بهداشت و مرکز ملی تحقیقات راهبردی 
آموزش پزشکی پیش از این در سال های ۹0-8۹ و ۹4-۹3 دو دوره رتبه بندی آموزشی به صورت رسمی انجام شده و سومین دوره آن برای سال تحصیلی ۹8-۹۹ 
نیز صورت گرفته است.از جمله رویکرد های جدید این دوره نسبت به دوره های قبل »توجه به اسناد فرادستی و هماهنگی و تطابق با سیاست ها و برنامه های تحول و 
نوآوری در آموزش پزشکی«، »توجه به نظر دانشگاه ها، همتایان، مدیران و صاحب نظران آموزش عالی«، »رتبه بندی در حیطه های مختلف و توجه به رتبه بندی های 

تخصصی و زیر حیطه ها« است.
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بسم رب الشهداء و الصدیقین
شهادت هنر مردان خداست. امام خمینی )ره(

بار دیگر دست پلید و ناپاک عوامل استکبار و مزدوران صهیونیست آن از آستین 
منافقین و  بزدالن خود فروخته بیرون آمد و قلب سرشار از ایمان، معنویت، معرفت 
و بصیرت فرزندی از فرزندان خدوم انقاب اســامی را نشانه گرفت و دانشمند 
هسته ای و پژوهشگر و طراح مقابله با ویروس کرونای کشورمان حاج محسن 

فخری زاده را به آرزوی دیرینه  خود و وصال دیگر دوستان شهیدش رساند.
هر چند چنین حرکت های کور نشان از اســتیصال و ناتوانی عوامل این جنایت 
در مقابله رو در رو با نظام اســامی و راه روشن انقاب اسامی و حرکت جهادی 
نخبگان و فرهیختگان در مسیر توسعه و پیشرفت کشور عزیزمان است؛ اما دلیل 
آشکاری بر ادامه توطئه، دشمنی و مخالفت جدی استکبار جهانی و جرثومه فساد 
منطقه رژیم صهیونیستی بوده و هشداری بر کسانی که ساده اندیشانه از تغییر 
در نگاه و حرکت دشمنان و امکان حل مشکات از طریق گفت وگوی نرم و آرام و 

تعامل و همکاری و توطئه توهم سخن می گویند.
مجمع بسیجیان استان اصفهان به نمایندگی از ســیل عظیم بسیجیان ضمن 
عرض تبریک و تسلیت شــهادت مظلومانه این مجاهد فی سبیل ا... به محضر 
بقیه ا... االعظم )عج( و رهبر فرزانه انقاب اسامی حضرت آیت ا... العظمی امام 
خامنه ای و امت شهید پرور و به ویژه خانواده صبور و مقاوم ایشان اعام می دارد:

1- همچنان که مقام معظم رهبــری )مد ظله العالی( در پیــام خود فرمودند، 
نخبگان، دانشمندان و همکاران سخت کوش این شهید بزرگوار با همت و تاش 
مضاعف راه علمی وی را تا رسیدن به اهداف و آرمان های نظام مقدس اسامی 

ادامه دهند.

2- دستگاه های امنیتی و انتظامی و قضایی همه توان خود را جهت شناسایی 
عوامل این جنایت هولناک و تدبیر الزم به منظور اعمال اشــد مجازات و انتقام 
سخت به کارگیرند و مساعی الزم و جدی تری را جهت حفاظت و حراست از دیگر 

دانشمندان و نخبگان به کار گیرند.
3- از دستگاه دیپلماسی کشور به جد خواستاریم تا پیگیری الزم از طریق نهادهای 
بین المللی در خصوص محکومیت این جنایت و مقابله با تروریسم دولتی و دولت 
های تروریست به ویژه دولت جنایتکار آمریکا، رژیم اشغالگر صهیونیستی و دولت 

های مرتجع منطقه را داشته تا از تکرار چنین اتفاقاتی جلوگیری شود.
4- از آنجایــی که قطعا چنیــن اقدامی بــدون کار اطاعاتــی و امنیتی ممکن 
نبوده و عوامــل نفوذی مقدمــات کار را انجام داده اند، از مســئولین مربوطه به 
ویــژه وزارت اطاعات، وزارت دفاع و پشــتیبانی نیروهای مســلح و ســازمان 
انرژی اتمــی و ... خواســتاریم ضمــن شناســایی عوامل نفــوذی احتمالی 
 نســبت به قطــع و رســوا کردن خــط نفــوذ داخلــی و خارجی اقــدام جدی

 داشته باشند.
5- ما نخبگان بســیجی اســتان اصفهان ضمن تجدید عهد و پیمــان با روح 
مطهر حضــرت امام خمینی )ره( و شــهدای انقاب و شــهید فخــری زاده به 
منظور تداوم راه ایشــان، اعام می داریم که با تمام توان و ظرفیت در راســتای 
تقویت جنبــش نخبگانی و شــکوفایی و پیشــرفت علمی کشــور جهت رفع 
مشــکات و معضات جامعه بویــژه کمک به معیشــت مردم و مهــار تورم و 
گرانی و مقابله با ویروس منحوس کرونا و تحقــق منویات مقام معظم رهبری 
 )مدظله العالــی( در عرصه فناوری هســته ای و دفاعی آماده هــر گونه اقدام 

جهادی می باشیم.

یکی از اعضای شورای شهر اصفهان، خبر داد که با ابتکار کمیسیون عمران، معماری 
و شهرسازی و موافقت تمامی اعضای شورای شــهر، قرار است شهرداری مناطق 
یک و سه اصفهان، به »شهرداری تاریخی« تبدیل شود.کوروش محمدی، رییس 
کمیسیون اجتماعی و محیط زیست شورای شــهر اصفهان، در این باره اظهار کرد: 
کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای شهر اصفهان طرحی را تهیه کرده که 
در صحن علنی شورا نیز اعام وصول شده و به موجب این طرح، اعضای شورا خواستار 

تشکیل و ایجاد شهرداری تاریخی در اصفهان شده اند.
وی توضیح داد: این شهرداری تاریخی شامل دو منطقه سه و یک می شود چرا که 
بیشترین آثار باستانی و تاریخی اصفهان در این دو منطقه است و باید حفظ و صیانت 
آن به صورت ویژه مورد توجه قرار بگیرد.رییس کمیسیون اجتماعی و محیط زیست 
شورای شهر اصفهان با اشاره به اینکه 10 عضو شورا تاکنون این طرح را امضا کرده اند و 
یقین دارم که سه عضو دیگر نیز با آن موافقت می کنند، گفت: آیین نامه و ضوابط ویژه 
این طرح در حال تدوین است و مقررات و الزامات آن متفاوت از سایر شهرداری های 
مناطق خواهد بود، به طوری که شهرداری های منطقه سه و یک را به پاسداران میراث 
فرهنگی و آثار باستانی و تاریخی بدل می کند.محمدی تصریح کرد: این قدم بزرگی 
است که کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی آن را دنبال می کند و حداقل انتظار 

ما این است که بعد از تصویب دستورالعمل های آن، دیگر شاهد اتفاقانی نظیر ساخت 
هتل با ارتفاع غیرمجاز در حریم چهارباغ یا ساخت مجتمع چندطبقه تجاری در حریم 
میدان نقش جهان و... نباشیم.وی گفت که به زودی در یکی از جلسات صحن علنی 
شورای شهر، آیین نامه شــهرداری تاریخی طرح و با موافقت همه اعضای شورای 

شهر تصویب می شود.
رییس کمیسیون اجتماعی و محیط زیست شــورای شهر اصفهان در پاسخ به این 
سوال که آیا شهرداران دیگری به عنوان شهردار تاریخی برای مناطق یک و سه معرفی 
می شــوند یا خیر؟ گفت: خیر، بعد از تصویب آیین نامه شهرداری تاریخی، همان 
شهرداران بر اساس این مقررات جدید فعالیت های خود را تعریف می کنند و همه 
ارکان زیرمجموعه آن ها نیز حساسیت ویژه ای نسبت به آثار تاریخی و حریم آن ها 
خواهند داشت.محمدی، با بیان اینکه این طرح باعث ایجاد ارتباط نزدیک تری بین 
شهرداران مناطق سه و یک و مسئوالن میراث فرهنگی خواهد شد، خاطرنشان کرد: 
الزم بود از همان زمانی که بلدیه اصفهان تاسیس شد، نگاه تاریخی و میراثی نیز مورد 
توجه قرار می گرفت اما اکنون هم اگر این طرح عملیاتی شود باز یک گام روبه جلو 
برداشته ایم و امیدواریم که به واسطه آن بتوانیم مشکل تجاوز به عرصه و حریم آثار 

تاریخی را برای همیشه رفع کنیم.

در هجدهمین برنامه از سری برنامه های »هر یکشنبه یک افتتاح« شهرداری 
اصفهان، همزمان با تاریخ 99/9/9 آغاز عملیات اجرایی و بهره برداری از پروژه 
های خدماتی، عمرانی و فرهنگی منطقه 9 با هزینه ای بالغ بر 4 هزار میلیارد 
ریال به صورت غیرحضوری در منطقه ٩ آغاز شد. به گزارش اداره ارتباطات رسانه 
ای شهرداری اصفهان، در ادامه اجرای برنامه های هر »یکشنبه یک افتتاح« 
طرح های خدماتی و عمرانی در منطقه 9 افتتــاح و عملیات اجرایی تعدادی 
از پروژه ها نیز آغاز شد.فاز سوم خیابان بهشــت با هزینه 289 میلیارد ریال، 
خیابان بهستان با صرف 24 میلیارد تومان اعتبار و ورودی محله کوهانستان که 
عملیات عمرانی آن در کمتر از چهار ماه به اتمام رسید، از جمله پروژه  هایی است 
که در این منطقه بهره  برداری شــد.از دیگر پروژه  هایی که در این منطقه مورد 
بهره برداری قرار گرفت، پروژه باز زنده  سازی مادی رهنان و فاز سوم بوستان 
مهر با صرف اعتباری بالغ بر 100 میلیارد ریال و افتتاح کلکتور شــرقی_غربی 
خیابان آتشــگاه بود.پروژه  هایی که عملیات اجرایی آنها در منطقه 9 آغاز شد، 
آغاز عملیات اجرایی احداث ورزشگاه غرب، اجرای پروژه مشارکتی فرهنگی 
تفریحی مجتمع جنب منارجنبان با زیربنای 16 هزار متر مربع و مجتمع تجاری 
و مسکونی خیابان قدس است.آغاز به کار پروژه باغ عرفا در زمینی به مساحت 
هشت هزار مترمربع از دیگر پروژه  هایی است که عملیات اجرایی آن آغاز شد.

بودجه سال آینده منطقه 9 دوبرابر می شود
شــهردار اصفهان در حاشــیه این افتتاح با بیان اینکه یکــی از روزهای خوب 
مدیریت شــهری اصفهان در منطقه 9 رقم خورده اســت، اظهار کرد: منطقه 9 
یکی از مناطق تاریخی و فرهنگی شهر اصفهان بود و این موارد فرصتی است تا 
دغدغه های مردم منطقه رفع شود.قدرت ا... نوروزی ضمن تاکید بر پای بندی 
به قول های داده شــده به مردم، تصریح کرد: در ورزشگاهی که طی ماه های 
گذشته افتتاح و بازگشایی شد چند قول دادیم که یکی از آنها افتتاح ورزشگاه 
بزرگ غرب بود که خوشــبختانه عملیات اجرایی این ورزشگاه آغاز شده و در 

آینده نزدیک کلنگ احداث پل مهتاب در این منطقه بر زمین زده می شود.
وی با بیان اینکه بودجــه منطقه 9، در حــدود 70 میلیارد اســت، ادامه داد: 
امیدواریم این بودجه برای سال آینده حدود 140 میلیارد تومان شود که البته 
باید راهکارهای تامین این بودجه تســهیل شود.شــهردار اصفهان با اشاره به 
لزوم تعیین تکلیف میدان بهار تصریــح کرد: برای تعیین تکلیف این میدان و 
تعریف یک پروژه در حوزه درمان برای اهالی غرب شهر اصفهان باید همکاری و 
مشارکت الزم انجام شود.شهردار اصفهان با اشاره به ادامه مسیر رینگ چهارم 

در منطقه 9، گفت: مصوبه  ای توسط شــورای اسامی شهر در خصوص ایجاد 
»شرکت پروژه« تنظیم و به وزارت راه و شهرسازی ارسال شده است تا مصوبه 
نهایی آن از هیئت دولــت دریافت و رینگ چهارم در قالب »شــرکت پروژه« 
تعریف شــود که در این صورت متولی پروژه رینگ چهارم شهرداری اصفهان 

است و در سایر شهرها نیز می تواند مداخله کند.

تغییر کاربری و افزایش ارتفاع در منطقه 9 از خواسته های مردم منطقه است
رییس شورای اسامی شهر اصفهان نیز در حاشیه این برنامه ها با بیان اینکه 
امیدواریم اجرای این پروژه های عمرانی خدماتی سرآغاز اجرای خدمات دیگر 
برای مردم این منطقه باشد، اظهار کرد: منطقه 9 دارای استعداد و ظرفیت های 
بسیار باالیی است که در رأس این ظرفیت ها مردمی هستند که بسیار شاکر و 

پیگیر پیشرفت و آبادانی منطقه خودشان هستند.
علیرضا نصر تصریح کرد: مجموعه این ویژگی ها باعث شده مدیر منطقه بابت 
همکاری و همراهی مردم دلواپسی نداشته باشــد. امیدواریم خواسته های 
مردم منطقه که از جمله آن تغییر کاربری ها و افزایش ارتفاع اســت ،محقق 
شود.وی با بیان اینکه همه محله های منطقه 9 بکر و دست نخورده باقی مانده 
، اضافه کرد: در این منطقه کمتر با معضل مهاجر پذیری مواجه بوده ا یم که بکر 

بودن آن نیز قابل تعمق و توجه است.
رییس شورای اسامی شهر اصفهان افزود: امیدواریم در بودجه 1400 اتفاقات 
خوبی برای مردم این منطقــه بیفتد،  همچنین امیدواریم نــگاه اجتماعی و 
فرهنگی مدیر منطقه 9 شهرداری موجب ارزش آفرینی منطقه شده و شاهد 

اتفاقات نرم و سخت در آن باشیم.

رامین رادنیا، مدرس ارتباطات و مدیر پرتال ســازمان پیشگیری و مدیریت 
بحران شهر تهران در وبیناری آموزشــی که به همت اداره ارتباطات رسانه ای 
شهرداری اصفهان و فرهنگسرای تخصصی رسانه وابسته به سازمان فرهنگی 
اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان برگزار شد، گفت: ایران کشوری سانحه 
خیز است و در این زمینه رتبه پنجم آسیا و دهم جهان را دارد، بنابراین از زلزله، 
سیل و ... گریزی نیست و این ما هســتیم که باید فرهنگ زندگی با چنین 

اتفاقاتی را یاد بگیریم.
رادنیا، آشنایی خبرنگاران بحران با مفاهیم این رشته را یک ضرورت دانست 
و گفت: خطر با مخاطره فرق دارد و این دو واژه را نباید به جای هم به کار برد، 
چراکه در واقع خطر، ضرب در میزان آسیب پذیری، مخاطره را ایجاد می کند.

وی تاکید کرد: کلیدی ترین و مهم ترین بحث در کاهش مخاطرات پیشگیری 
اســت. به میزانی که ما برای پیشــگیری از یک بحران سرمایه گذاری کرده 
باشیم و با کاهش درصد مخاطره، تلفات را پایین آورده باشیم در مرحله مقابله 
می توانیم درست عمل کنیم. خطر حذف شدنی نیست، اما مخاطره را می توان 
کاهش داد و رسانه ها باید در این مرحله هشــدارهای الزم را به سازمان ها 
بدهند.این مدرس ارتباطات تصریح کرد: ایجاد ســامانه نظارتی و هشدار 
باید در رأس فعالیت مدیران قرار داشته باشــد، چراکه تنها با وجود چنین 
سامانه ای می توان ســریع میزان خطر را فهمید و بعد به واسطه رسانه های 
مختلف مردم را آگاه کرد و از تعداد تلفات کاســت.رادنیا با ابراز تاسف گفت: 
در حال حاضر به جز تهران که آن هم بخش های محدودی از این ســامانه را 
دارد، در سایر شهرهای کشور سامانه نظارتی و هشدار نداریم و رسانه ها موظف 
هســتند که اهمیت وجود آن را به مدیران یادآوری کنند.رادنیا خاطرنشان 
کرد: معموال بین 50 تا 60 درصد مدارس فرســوده اســت و خبرنگاران باید 
پیش از بروز یک بحران، این مسئله را مکررا گوشزد کنند که اگر خدای ناکرده 
سانحه ای پیش آمد نسل آینده ساز ما از دست نرود.این مدرس ارتباطات، 
آموزش، اطاع رسانی و سرگرمی را سه کارکرد رسانه دانست و گفت: آموزش 
و اطاع رسانی بسیار مهم است و نباید فقط وقتی یک بحران پدید می آید، 

سراغ مسئوالن برویم. خبرنگاران می توانند باعث تغییر نگرش مردم شوند، 
کما اینکه زمانی اعتیاد جرم بود و یکی از خبرنگاران آن قدر درباره این مسئله 
نوشت که قانون اصاح شد، اعتیاد بیماری قلمداد شد و مراکز ترک اعتیاد 
توانستند آسوده تر به کارشــان بپردازند.مدیر پرتال ســازمان پیشگیری و 
مدیریت بحران شهر تهران، تصریح کرد: رسانه باید صدای کارشناسان مستقل 

باشد تا پیش از بروز سانحه هشدارهای الزم به مردم و مسئوالن داده شود.
وی با بیــان اینکه 70 درصــد از تخریب ها در ســوانح، به دلیــل ضعف در 
ساخت وساز است ادامه داد: در شــهری مثل اصفهان که دارای آثار باارزش 
تاریخی است باید اکشن پلن، فرماندهی و سامانه ای وجود داشته باشد تا 
خطرات موجود را شناسایی و گزارش و رفع کند و این نیازمند داشتن مدیریت 

بحران در امکان خاص است.
این روزنامه نگار خاطرنشان کرد: رسانه ها در زمان بازسازی و بازتوانی بعد از 
بحران نیز باید شاهد و ناظر و پرسشگر باشند تا دوباره خانه ها در مسیر رود 
ساخته نشود. متاسفانه سه بار تاکنون جاده گرگان را سیل برده و باز دوباره 
در مرحله بازســازی همان جاده به چرخه حمل ونقل برگشته است! اینجا 
خبرنگاران باید ورود کنند و با مصاحبه گرفتن از کارشناسان حوزه آبخیزداری 

و ... هشدارهای الزم را بدهند.
رادنیا، تغییر باورهای غلط تقدیرگرایانه را از دیگر وظایف رسانه ها دانست و 
گفت: وقتی خانه های ناایمن می سازیم و در زلزله خراب می شود، نمی توانیم 
بگوییم خدا خواست انسان ها بمیرند. پس رسانه باید آگاهی رسانی کند که 
خدا نمی خواهد جان هیچ انســانی به خاطر بی توجهی به خطر بیفتد.این 
مدرس ارتباطات، بر پرهیز از هیجان ســازی کاذب و نشر اطاعات دقیق و 
درست در زمان بحران تاکید و تصریح کرد: نمی توان حادثه ای را بدون پوشش 
خبری تصور کرد و باید بین مسئوالن و رسانه ها همبستگی الزم در این زمینه 
وجود داشته باشد، چراکه اطاع رسانی درســت از یک سانحه وحدت ملی 
دربرابر آن پدید می آورد و جلوگیری از اطاع رســانی درســت از یک حادثه 

حاصلی به جز رواج شایعات ندارد.

یک فعال محیط زیست گفت: اصفهان شهر موزه ای شناخته شده در تمام دنیاست 
و اگر دور آن حصاری کشیده می شد بیشترین فایده را برای کشور داشت و از تهدید 
فروچاله ها خبری نبود.اســماعیل کهرم با اشاره به اینکه پدیده فروچاله ها کان 
شهر اصفهان را تهدید می کند، اظهار داشت: عدم جریان مستمر زاینده رود و تخلیه 
آبخوان ها و منابع آب های زیرزمینی عاوه بر تهدید خشکسالی، پدیده فروچاله 
ها را در اصفهان حاصل کرده است.وی افزود: فروچاله ها در سطح 10 الی 20 متر و 
به عمق سه تا چهار متر ایجاد می شود که با توجه به سیستم قدیمی آب و فاضاب 
و عدم جریان زاینده رود می تواند کان شهر اصفهان را تهدید کند.این فعال محیط 
زیست با اشاره به اینکه پدیده فرونشست از 40 الی 50 سانتی متر در سال به سه تا 
چهار متر افزایش می یابد، تصریح کرد: پدیده فروچاله همچون دندانی که از دهان 
خارج شود می تواند به تاسیسات زیربنایی در شهر آسیب جدی وارد کند.کهرم با 
تاکید بر اینکه موقعیت جغرافیایی اصفهان کشش صنعتی شدن را نداشت، گفت: 
اصفهان به عنوان شهر-موزه در تمام دنیا شناخته شــده است و اگر دور اصفهان 

حصاری کشیده می شد و از قابلیت معماری خیره کننده و بناهای باشکوه و جریان 
زاینده رود و تاالب گاوخونی استفاده می شد، بیشترین عوایدی را برای ساکنان 

مرکزی کشور به همراه داشت.

دستور توقف عملیات ساخت و اقدامات اصاحی جهت مجتمع در حال احداث 
جنب خانه بروجردی ها واقع در شهر کاشان، توســط اداره کل راه و شهرسازی 
استان اصفهان به شهرداری کاشان اباغ شده است و تا حصول نتیجه پیگیری 
می شود.ســید عبدالرضا لقمانی، رییس اداره نظام مهندســی و مقررات ملی 
و کنترل ساختمان اداره کل راه و شهرسازی اســتان اصفهان با تاکید بر توقف 
عملیات ســاخت مجتمع درحال احداث جنب خانه بروجردی ها واقع در شهر 
کاشــان، گفت: کاربری ســاختمان مذکور با کاربری های مصوب طرح جامع 

وتفصیلی پیشنهادی مغایرت دارد.
وی افزود: شهرداری کاشــان موظف اســت اقدامات اصاحی و صدور پروانه 
ساختمانی منطبق با کلیه ضوابط و مقررات شهرســازی انجام دهد همچنین 
نسبت به رعایت آخرین مصوبات کمیســیون ماده پنج قانون تاسیس شورای 

عالی شهرسازی و معماری و یا اخذ مصوبه از کمیسیون یاد شده اقدام کند.
رییس اداره نظام مهندســی و مقــررات ملی و کنترل ســاختمان اداره کل راه 
و شهرســازی اســتان اصفهان ضمن تقدیر از پیگیری شــهروندان کاشان و 

دوست داران میراث فرهنگی برای حفظ حریم منظر خانه بروجردی ها، احساس 
مسئولیت اجتماعی و دلسوزی آنها را قابل تحسین دانست.

وی بیان داشت: براساس ماده 35 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و 
مواد 37 و 38 آیین نامه اجرایی، مراجع صدور پروانه مکلفند دستورات وزارت راه 
و شهرسازی در توقف عملیات و اصاح در اسرع وقت انجام دهند و این موضوع 

تا حصول نتیجه و رفع تخلف پیگیری می شود.
لقمانی ادامه داد: پس از دریافت گزارشی از احداث و عملیات اجرایی مجتمع 
، جنب خانه بروجردی ها، این اداره کل بافاصله موضوع را مورد بررسی قرار داد 
و از طریق مکاتبه دستور توقف عملیات ســاختمانی این پروژه را به شهرداری 

کاشان اباغ کرد.
وی افزود: بدیهی اســت در صورت عدم توجه به مکاتبــات مذکور و اقدام الزم 
توسط شهرداری کاشان، موضوع ضرورت توقف عملیات ساختمانی و برخورد 
با متخلفان به مراجع نظارتی و عندالزوم مراجع قضایی انعکاس می یابد تا با 

خاطیان احتمالی برخورد الزم صورت پذیرد.

 بیانیه مجمع بسیجیان و نخبگان استان اصفهان به مناسبت شهادت

 سردار سرافراز اسالم شهید دکتر محسن فخری زاده

تشکیل »شهرداری تاریخی« در اصفهان

بهره برداری و آغاز عملیات اجرایی 400 میلیارد تومان پروژه عمرانی و خدماتی در منطقه 9 ؛

٩ پروژه در منطقه ٩ در 99/9/9

آنچه مدیر پرتال سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران برای خبرنگاران اصفهانی گفت؛

درباره »خبرنگاری بحران« چه می دانیم؟

یک فعال محیط زیست: اصفهان کشش صنعتی شدن را نداشت

فروچاله ها، اصفهان را تهدید می کند

پروانه ساخت مجتمع در حریم خانه بروجردی ها باید اصالح  شود
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