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رییس پلیس راهور اصفهان خبرداد:

 جریمه بیش از ۱۰۱ هزار خودرو در طرح 
زوج و فرد اصفهان 

3

 کاسبان اصفهان خواهان بازگرداندن واحدهای صنفی به حالت عادی هستند
  رییس اتاق اصناف اصفهان: 

3

ضدعفونی اماکن داخلی 
صدا و سیمای اصفهان

بهره مندی دانش آموزان 
۶00 روستای اصفهان از 

اینترنت رایگان 

رئیس حوزه هنری اصفهان: 

 بازگشایی سینماها؛
 شاید وقتی دیگر

 تشریح طرح فاصله گذاری اجتماعی
 در حوزه شهرداری اصفهان 

2

2

2

رنا
 ای

س:
عک

آگهی مزایده

مصطفی حسینی - شهردار قهجاورستان م الف:  8۰9378 

 شهرداری  قهجاورستان به استناد مصوبه  های شماره  98/260/ق /ش  مورخ 98/11/13  و   98/261/ق /ش  مورخ 98/11/13 شورای اسالمی شهر قهجاورستان
 نسبت به فروش تعدادی زمین مسکونی و تجاری  با شرایط زیر اقدام می نماید :

رئیس هیئت مدیره کانون بازنشستگان ذوب آهن اصفهان گفت: در حالی که 
باید حقوق بازنشستگان جدید و قدیم ذوب آهن هر سه سال یکبار متناسب 
سازی شود، این اقدام از سوی صندوق بازنشستگان فوالد، هشت سال است 

که به تعویق افتاده و انجام نشده است.
مجتبی احمدی با بیان اینکه بازنشستگان ذوب آهن دارای آئین نامه ویژه ای 
بوده و جزو یک صندوق خاص محســوب می شوند، اظهار کرد: بازنشستگان 
فوالد در سراسر کشور دارای صندوق خاص هستند و بیش از 60 درصد اعضای 
آن از بازنشستگان ذوب آهن هستند.وی افزود: صندوق بازنشستگان فوالد 
باید از دستورات دولت در خصوص میزان افزایش حقوق بازنشستگی تبعیت 
کند. یکی دیگر از وظایف این صندوق متناسب ســازی حقوق بازنشستگان 
جدید و قدیم ذوب آهن اســت که بر اســاس قانون باید هر سه سال یک بار 
انجام شود.رئیس هیئت مدیره کانون بازنشستگان ذوب آهن با اعالم اینکه 
اختالف بین حقوق بازنشســتگان جدید و قدیم ذوب آهــن در حال حاضر 
بسیار زیاد و فاحش شده است، تصریح کرد: میانگین میزان اختالف حقوق 
بازنشستگان جدید و قدیم ذوب آهن به ســه میلیون تومان رسیده و این در 
حالی است که مخارج برای همه بازنشستگان یکسان است و همه آنها دارای 
خانواده و گاهًا دچار بیماری های مختلف هستند.احمدی اضافه کرد: از سال 
1393 در جلسات متعددی خواستار پیگیری ساماندهی حقوق بازنشستگان 
از صندوق فوالد شده ایم و در این خصوص با دو وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی 
دولت در بازه های زمانی مختلف نیز صحبت کرده ایم اما به رغم موافقت کتبی 
وزیر کنونی برای اجرای تبصره پنج ماده 109 در خصوص همسان سازی حقوق 
بازنشســتگان صندوق فوالد، هنوز این اقدام عملیاتی نشده است.بیمه عمر 
و حوادث بازنشستگان ذوب آهن از اردیبهشت 98 قراردادی نداشته استوی 
ادامه داد: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مراسم معارفه مدیرعامل جدید 

صندوق بازنشستگان فوالد نیز مکررًا با اجرای این قانون موافقت و پیشنهاد 
کرد که گفتگو میان طرفین برقرار شود، اما متأسفانه هنوز در راستای متناسب 
سازی حقوق بازنشستگان اقدامی نشده و مدیرعامل صندوق بازنشستگان 
فــوالد از موعد انتصاب خــود تاکنون در ایــن خصوص فعالیتی نداشــته و 
همچنان از پیگیری این موضوع شــانه خالی می شــود.رئیس هیئت مدیره 
کانون بازنشستگان ذوب آهن با بیان اینکه کســری های زمان شاغل بودن 
بازنشستگان کنونی توسط دولت مصرف شده است، خاطر نشان کرد: دولت 
وظیفه داشت بر اســاس بند ۵9 بودجه ســال 1391، بدهی خود به صندوق 
بازنشســتگان فوالد را پرداخت کند، اما متأســفانه این اقدام نشد و به رغم 
مصوبه برنامه ششم توسعه برای عملیاتی کردن این موضوع، سازمان برنامه 
و بودجه و دولت این روند را قبول نکردند، تا زمانــی که این بدهی به صندوق 
بازنشستگان فوالد پرداخت نشود، دولت دائمًا صحبت از نداشتن بودجه برای 
اختصاص به این امــر خواهد کرد.احمدی افزود: بازنشســتگان ذوب آهن، 
امروز که افتاده شــده اند نیازمند هستند تا از کســری های زمان مشغول به 
کاری خود استفاده کنند. بازنشستگان ذوب آهن مکررًا و به شدت نسبت به 
این موضوع اعتراض دارند و در حال حاضر هم از کانون انتقاد می کنند به این 
دلیل که کانون بازنشستگان ذوب آهن از تجمع و اعتراض آنها در شرایط شیوع 
ویروس کرونا، جلوگیری کرده اســت.وی یادآور شد: واحدهای اصلی ذوب 
آهن نیز موظف هستند برای بازنشستگان خود، بیمه عمر، حوادث، درمان و 
خدمات را همچنان در نظر بگیرند اما متأسفانه ذوب آهن از ارائه این خدمات 
به بازنشستگان خود سر باز می زند و این در حالی است که دیگر صنایع همچون 
گل گهر، ایمیدرو، بافت و خوزستان این خدمات را به بازنشستگان خود ارائه 
می کنند. بیمه عمر و حوادث بازنشســتگان ذوب آهن از اردیبهشت ماه سال 

1398 تاکنون قراردادی نداشته است.

اختالف ۳ میلیونی حقوق بازنشستگان قدیم و جدید؛

 متناسب سازی حقوق بازنشستگان ذوب آهن 8 سال 
به تعویق افتاده است

نشانی سپرده شرکت در 
مزایده )ریال(

قیمت کارشناسی 
)ریال( مساحت متر مربع شماره پالک ردیف

قهجاورستان شهرک بهار 143/7۵0/000 2/87۵/000/000 2۵0 مسکونی 278 1

قهجاورستان شهرک بهار 108/۵00/000 2/170/000/000 217/2۵ مسکونی 3/987 2

قهجاورستان شهرک بهار 96/000/000 1/920/000/000 160 مسکونی  3/618 3
قهجاورستان شهرک بهار جنب مسکن مهر 10۵/300/000 2/106/000/000 17۵/۵ مسکونی  3/986 4

قهجاورستان شهرک بهار 10۵/000/000 2/100/000/000 200 مسکونی  3/932 5

پیشنهاد دهندگان می توانند جهت  اطالع از موقعیت زمین ها  و  دریافت فرم پیشنهاد  همه روزه بجز ایام تعطیل از تاریخ درج آگهی تا پایان وقت اداری 99/1/31 
به شهرداری مراجعه و اسناد را دریافت نمایند.

تلفن تماس  شهرداری  قهجاورستان : 3۵776611
زمان تحویل پیشنهادات تا تاریخ : 99/2/3

زمان بازگشایی پیشنهادات  : 99/2/4

ضمنا هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد 
و کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

نوبت دوم

صفحه3

شهروندان گرانی کاالها را در 
صورت مشاهده گزارش کنند

استاندار اصفهان: 

خیران اصفهانی 200 میلیارد ریال 
برای مقابله با کرونا کمک کردند

152 پرونده تخلف اقالم 
 بهداشتی در اصفهان 

تشکیل شد

3

3

 صفحه4

یکشنبه
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کرونا عجز و ناتوانی کشورهای غربی را نشان داد
فرمانده سپاه صاحب الزمان)عج( استان اصفهان گفت: امروز شاهد هستیم با وجود ادعای آمریکایی 
مبنی بر دارا بودن بهترین امکانات و شــرایط برای مقابله با کرونا اما ناکارآمدی این کشورهای مدعی 
در مقابله با ویروس کرونا را مشاهده می کنیم.ســردار مجتبی فدا در مراسم تکریم و معارفه فرمانده 
ناحیه مقاومت بسیج درچه اظهار داشت: شهر درچه ظرفیت های بســیار خوبی دارد و به همین دلیل 
با وجود اینکه فرمانداری ندارد اما ناحیه مقاومت بســیج در این شهر شکل گرفته است.فرمانده سپاه 
صاحب الزمان)عج( استان اصفهان گفت: شهر درچه شهر شاهد نمونه کشور است و مردم و بسیجیان 
این شهر در عرصه های مختلف نظیر انقاب اســامی،دفاع مقدس،دفاع از حرم اهل بیت)ع(، دفاع 
ازامنیت کشور و مقابله بافتنه  ها نقش موثری داشته اند و در همین راه شهدای بسیاری از این خطه تقدیم 
نظام مقدس جمهوری اســامی کرده اند.وی با بیان اینکه مردم درچه این روزها نیز در عرصه مبارزه با 
ویروس کرونا در حوزه های مختلف فعال هستند، افزود: کرونا برای همه کشورها و کشور ما مشکات 
زیادی ایجاد کرده است اما ظرفیت هایی مثل همدلی و وحدت ملت ایران را نمایان کرد که همه مردم با 
وجود مشکاتی که داشتند اما به یاری یکدیگر رفتند و درحال کمک به هم نوعان خود هستند، در حالی 
که در برخی از کشور ها از جمله کشور های ابرقدرت شاهدسرقت تجهیزات پزشکی مانند ماسک هستیم.

فدا ادامه داد: امروز شاهد هستیم با وجود ادعای آمریکایی مبنی بر دارا بودن بهترین امکانات و شرایط 
برای مقابله با کرونا اما ناکارآمدی این کشورهای مدعی در مقابله با ویروس کرونا را مشاهده می کنیم.

فرمانده سپاه صاحب الزمان)عج( استان اصفهان در ادامه با تقدیر از زحمات سرهنگ علیرضا منصوری، 
سرهنگ انواری را به عنوان فرمانده جدید ناحیه مقاومت بسیج درچه معرفی کرد.

رئیس حوزه هنری اصفهان: 

بازگشایی سینماها؛ شاید وقتی دیگر
رئیس حوزه هنری اصفهان گفت: سینماها مانند همه اماکن عمومی تا زمانی که ویروس کرونا برطرف 
نشود باز نخواهد شد چراکه سینما نیز تابع همان مقررات است و قطعا باید دیرتر از همه اماکن عمومی 
باز شود.مهدی احمدی فر اظهار داشت: باتوجه به تعطیل بودن ادارات و سازمان ها در مدت تعیین شده 
برای قطع زنجیره کرونا حوزه هنری استان اصفهان نیز مثل دیگر ادارات تعطیل شد ولی چندین برنامه 
شیفتی را برای انجام برخی برنامه های ضروری حوزه داشتیم که هنوز کار تولیدی و اجرایی مشخصی 
ارائه نشده است.وی افزود: در طول مدتی که مراکز در تعطیلی به سر می بردند توانستیم با همه مدیران و 
کارشناسان معاونت فرهنگی جلسات متعددی به شکل مجازی برگزار کنیم که نتیجه آن تولید تعدادی 
کاالی فرهنگی و برنامه های فرهنگی بود که هم قابلیت قرار گرفتن در فضای مجازی داشت و هم محور 
همه آن ها بحث کرونا بود.رئیس حوزه هنری اصفهان بیان کرد: با تعدادی از مسئوالن و بخشی از ادارات 
استان که در جریان مستقیم برنامه کرونا هســتند هماهنگی هایی را انجام دادیم و قرار بر این شد که 
آن ها محتواهای موردنظرشان را برای ما ارســال کنند تا آن ها را به شکل برنامه های مختلف فرهنگی و 
هنری آماده کنیم و در فضای مجازی و همه رسانه های ممکن قرار دهیم تا به لطف خدا تاثیرات الزم در 
این شرایط را داشته باشد.وی ادامه داد: نوع برنامه هایی که در پیش گرفتیم از بحث موسیقی تصویر و 
موشن گرافی بود تا پادکست ها، نمایش های رادیویی، کتاب های صوتی و تعدادی از کارهای نمایشی 
مانند انیمیشن ها که برنامه ریزی آن ها انجام شد و اکنون همکاران درحال مهیا کردن شرایط اجرایی آن ها 
هستند تا این مرحله را نیز طی کنیم. احمدی فر با اشاره به برنامه های پیش روی حوزه هنری اصفهان 
گفت: واحدی را برای مستند سازی حال حاضر درنظر گرفتیم که بتوانیم باتوجه به وضعیت فعلی حاکم بر 
جامعه گزارش هایی تهیه کنیم و اتفاقاتی که درمورد پیشگیری و درمان بیماری کرونا در سطح شهر صورت 
می گیرد را پوشش دهیم که این واحد در ادامه وظیفه نشان دادن وضعیت بعد از کرونا را هم به عهده دارد. 
وی تصریح کرد: در حال آماده سازی پویش هایی هستیم که در واقع بتوانیم از پرسنل بهداشتی، درمانی، 
خدماتی و همه مجموعه هایی که در راستای پیشگیری و درمان این بیماری و فراهم کردن شرایط مناسب 
برای همشهریان و خانواده ها هستند تقدیر و تشکر به جا بیاوریم و امیدواریم به زودی در فضای مجازی 

بتوانیم پویش های مختلفی را برگزار کنیم.

رییس پلیس راهور اصفهان خبرداد:

جریمه بیش از ۱۰۱ هزار خودرو در طرح زوج و فرد اصفهان 

رییس پلیس راهور اصفهان گفت: از بیســت و هشــتم اســفند سال 

گذشــته تا پانزدهم فروردین جاری ۱۰۱ هزار و ۵۶۵ دســتگاه خودرو 

به دلیل رعایت نکردن طرح زوج و فرد از در منزل در این استان جریمه 

شدند.

طرح زوج و فرد از در منازل از ۲۸ اســفند به منظــور کاهش تردد در 

اصفهان برای پیشگیری از شیوع بیماری کرونا آغاز شد و اجرای آن تا 

بیستم فروردین ادامه دارد.

سرهنگ محمدرضا محمدی افزود: طرح زوج و فرد از در منازل به غیر 

از کانشهر اصفهان در برخی دیگر از شهرها مانند کاشان نیز بنا به مصوبه 

فرمانداری ها در حال اجراست.

وی با بیــان اینکه روز پنجشــنبه چهاردهم فروردین چهــار هزار و ۵۹ 

دســتگاه خودرو به دلیل رعایت نکردن طرح زوج و فرد از در منزل در 

اصفهان جریمه شدند، اظهار داشت: ۵۲۱ خودرو نیز در این روز به دلیل 

پارک کردن در حاشیه رودخانه زاینده رود اعمال قانون شدند.

وی ادامه داد: همچنین در روز پنجشنبه گذشته ۳۵۵ دستگاه خودرو 

در استان اصفهان به دلیل تردد پاک های غیر بومی و غیر ضرور جریمه 

۵۰۰ هزار تومانی و ۴۴ دستگاه خودرو توقیف شدند.

محمدی با بیان اینکه دیروز جمعه پانزدهم فروردین نیز ۱۶۷ خودرو به 

دلیل تردد پاک های غیر بومی و غیر ضرور جریمه ۵۰۰ هزار تومانی و 

یک دستگاه خودرو، توقیف شد، خاطرنشان کرد: عده ای تصور کردند 

که ممنوعیت ترددهای غیر ضــروری و با پاک های غیر بومی پس از 

دوازدهم و سیزدهم فروردین به پایان رســید درحالیکه این مصوبه تا 

اطاع ثانوی پابرجاست.

رییس پلیس راهور اصفهان با اشاره به اینکه برخورد جدی با ترددهای 

غیر ضروری برای پنجشنبه و جمعه این هفته نیز در دستور کار قرار دارد، 

توضیح داد: ممنوعیت تردد پاک غیر بومی و غیر ضروری مشــمول 

شهرستان های داخل استان نیز می شــود مگر آنکه فردی مجوز تردد 

قانونی داشته باشد.

وی با اشاره به برخورد با دور دور کردن خودروها در برخی از خیابان ها 

و محله های اصفهان، تصریح کرد: از بیســت و هشتم اسفند گذشته 

تا کنون حدود ۱۰۹ خودرو به دلیل دور دور کردن شــبانه و ۳۴ دستگاه 

موتور سیکلت به دلیل تردد غیر ضروری توقیف شدند.

محمدی با بیان اینکه تاکید پلیس راهور بر این است که فردی به نا حق 

جریمه نشود، خاطرنشان کرد: ممنوعیت تردد غیر ضرور مشمول موتور 

سیکلت ها نیز می شــود.وی با بیان اینکه طرح زوج و فرد از در منازل 

فقط برای کادر درمان و پزشــکان و افراد دارای مجوز اعمال نمی شود، 

اظهار داشت: فهرست پزشکان و اعضای کادر درمانی باید پس از مهار 

کرونا توسط دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان به پلیس راهور اعام تا 

جریمه های احتمالی، اصاح شود.محمدی با تاکید بر اینکه در اجرای 

این طرح استثنایی وجود ندارد، اضافه کرد: باید سرویس حمل و نقل 

عمومی برای خدمات رسانی به مردم و افرادی که ناچار به بیرون رفتن 

هستند مانند کارمندان فعال باشد.

کاهش 27 درصدی جان باختگان تصادف های شهری در اصفهان
رییس پلیس راهــور اصفهان همچنین از کاهــش ۲۷ درصدی جان 

باختگان تصادف های شهری در استان اصفهان در طرح نوروزی امسال 

نسبت به مدت مشابه سال گذشــته خبر داد و گفت: تعداد مجروحان 

نیز ۴۱ درصد و تعداد تصادف های خسارتی ۶۱ درصد کاهش یافت.

وی بدون اشــاره به تعداد جان باختگان، افزود: در ۲ هفته نخســت 

امســال پنج جان باخته بر اثر تصادف رانندگی در کانشــهر اصفهان 

داشتیم.

خبر  روز

ممنوعیت تردد موتور سیکلت در اصفهان
سخنگوی ستاد اســتانی پیشــگیری و مقابله با ویروس کرونا گفت: موتورسیکلت ها هم همانند 
خودروها مشمول محدودیت و ممنوعیت تردد در شهرهای استان هستند.حجت ا... غامی، اظهار 
کرد: موتورسیکلت ها هم همانند خودروها مشمول محدودیت و ممنوعیت تردد در شهرهای استان 
بوده و تنها پیک هــای موتوری که برای 
حمل کاال فعالیت دارند مجــاز به تردد 
در سطح شهر هســتند.وی تاکید کرد: 
براساس تصمیم ســتاد کرونای استان 
اصفهان، پلیــس در صورت مشــاهده 
موتورسیکلت سواران تک سرنشین و یا 
به همراه خانواده به اعمال قانون و توقیف 
و انتقال موتور ســیکلت بــه پارکینگ 
اقدام می کند.ســخنگوی ستاد استانی 
پیشــگیری و مقابله با ویــروس کرونا 
با اشــاره به ارزیابی مطلوب در اســتان 
اصفهان مبنی بر کاهش تجمع مردم در مکان های عمومی و توجــه به توصیه مهم در خانه ماندن، 
گفت: همه شهروندان باید با رعایت موارد بهداشــتی و فاصله گذاری اجتماعی دست به دست هم 
بدهند تا هر چه سریعتر آمار ابتا و انتقال این بیماری به حد صفر برسد و فشار کاری کادر بهداشت 

و درمان استان کاهش یابد.
به گزارش ایســنا و به نقل از روابط عمومی اســتانداری اصفهان، غامی یادآور شــد: کماکان ۲۱۱ 
ایستگاه کنترل و غربالگری در ورودی های استان و شهرستان ها دایر است و محدودیت های تردد 
به استان را اعمال می کنند.ســخنگوی ستاد استانی پیشــگیری و مقابله با ویروس کرونا اضافه 
کرد: تاکنون بالغ بر چهار هزار و ۷۰۰ دســتگاه خودرو از مبادی ورودی به استان به استان های خود 
بازگردانده شدند.وی با اشاره به اعمال قانون و محدودیت تردد خودرو از درِ منازل گفت: با توجه به 
اینکه برخی از شهروندان به دور زدن در شهرها می پرداختند این قانون اجرا شد تا از این گونه ترددها 

نیز جلوگیری شود.

ضدعفونی اماکن داخلی صدا و سیمای اصفهان
اماکن داخلی صدا و سیمای مرکز اصفهان توسط یگان مکانیزه جنگ نوین مرکز آموزش توپخانه 

و موشک های شهید سپهبد علی صیاد شیرازی، ضدعفونی شد.به منظور مقابله با ویروس کرونا، 

شنبه-۱۶ فروردین اماکن داخلی صدا و سیمای مرکز اصفهان از جمله ساختمان واحد خبر، تولید و 

استودیوهای ضبط این سازمان توسط یگان مکانیزه جنگ نوین مرکز آموزش توپخانه و موشک های 

شهید سپهبد علی صیاد شیرازی ارتش اصفهان ضدعفونی شد.

 برگزاری جشنواره جشن خانگی نیمه شعبان
 در اصفهان 

جبهه مردمی سامت استان اصفهان جشنواره جشن خانگی نیمه شعبان را برگزار می کند.جشنواره 

جشن خانگی ویژه نیمه شعبان به همت ستاد جبهه مردمی سامت اصفهان برگزار می شود.مردم 

می توانند با ارســال عکس و فیلم از مراسم های خود به مناســبت والدت امام زمان )عج( در این 

جشنواره شرکت کنند.تزئین منازل، مداحی، قرائت قرآن، سرود کودکان، پذیرایی های کم هزینه 

از محورهای این جشنواره به شمار می آید که آثار دریافتی داوری و به برگزیدگان جوایز نفیسی اهدا 

خواهد شد.

با مسئولان

بهره مندی دانش آموزان 
۶00 روستای اصفهان از 

اینترنت رایگان 
دانش آموزان حدود ۶۰۰ روستای استان اصفهان 
از اینترنت و نصب مودم رایگان برای بهره مندی 
از آموزش های مجازی برخوردار شدند.معاون 
پژوهش، برنامه ریزی و نیروی انسانی اداره کل 
آموزش و پــرورش اصفهان گفــت:  این اقدام 
در قالــب تفاهمنامه منعقد شــده بین وزارت 
آموزش و پرورش با سازمان فناوری اطاعات 
ممکن شد.غامحسن سخایی افزود: عملیت 
نصب مودم و اینترنــت رایگان از ۲۶ اســفند 
برای ۹۰۰ روســتای هدف آغاز شــد که تاکنون 
حدود ۶۰۰ روستا از این امکان بهره مند شده اند.

وی اظهار داشــت: اکنون عاوه بر شــیوه های 
مختلف، از طریق شــبکه آموزش صدا و سیما، 
شبکه چهار، برنامه وزارت آموزش و پرورش با 
عنوان شــبکه اجتماعی دانش آموزان )شاد( و 
برنامه آموزشی ویژه این استان، آموزش های 
تحصیلی الزم به دانش آموزان ارائه می  شــود.

وی اضافه کــرد: برنامه آموزش مجازی خاص 
Erp.isfedu. دانش آموزاناصفهان به نشــانی

ir  بر روی ســامانه ســازمان منابع انســانی 
بارگذاری شــده و قابل اســتفاده بــرای تمام 
دانش آموزان استان است.سخایی یادآور شد: 
این آموزش ها با حضور بهترین و ُمجرب ترین 
معلمان و گروه های آموزشی و درسی و بر اساس 
بودجه بندی اسفند در استودیو مرکز تحقیقات 
معلمان اصفهان ضبط و پخش می شود.معاون 
پژوهش، برنامه ریزی و نیروی انسانی اداره کل 
آموزش و پرورش اصفهان افــزود: برای تهیه 
آموزش مجازی روزانه حدود ۳۰ تــا ۴۰ نفر از 
معلمان پایه های مختلــف تحصیلی با حضور 
در مرکز تحقیقات به سناریونویسی و تدریس 
و در نهایت تدویــن این برنامه هــا پرداختند.

سخایی یادآور شد: به این منظور دانش آموزان 
می توانند با مراجعه به سایت یاد شده، کد ملی 
خود را به عنوان کد کاربری و رمز عبور وارد کنند.

وی اضافه کرد: دانش آموزان پس از ورود به این 
سامانه می توانند در پایه، کاس و مدرسه خود 
وارد شوند و آموزش های مجازی را فرا بگیرند 
و دیگر نیازی به دریافت فایل های درســی از 

شبکه های اجتماعی ندارند.

تا کنون حدود ۱۰۹ خودرو به دلیل دور دور کردن شبانه 
 و ۳۴ دستگاه موتور سیکلت به دلیل تردد غیر ضروری 

توقیف شدند

درشهر

اخبار

سخنگوی ستاد اســتانی پیشــگیری و مقابله با 
ویروس کرونا گفت: ادارات باید با یک سوم ظرفیت 
و حتی کمتر تا ۲۰ فروردین به فعالیت بپردازند و با 
تشــخیص مدیر اداره تعداد نیروها باید به حداقل 
برسد.حجت ا... غامی در خصوص بیست و دومین 
جلسه ســتاد اســتانی مقابله با کرونا که شامگاه 
)جمعه۱۵ فرودین( در اســتانداری اصفهان برگزار 
شــد، اظهار کرد: طبق مصوبات این جلســه از روز 
شــنبه صنوفی که مایحتاج ضروری مــردم، مانند 
فرآورده های لبنی، اقام بهداشــتی و دارو را تامین 
می کنند مانند روزهای گذشــته باز شــدند و دیگر 
مشــاغل تا ۲۰ فروردین تعطیل هستند. همچنین 
ادارات باید با یک سوم ظرفیت و حتی کمتر تا این 
تاریخ به فعالیت بپردازند و با تشخیص مدیر اداره 

تعداد نیروها باید به حداقل برسد.
وی افــزود: مدارس نیز تــا ۲۰ فروردیــن تعطیل 

هستند و در این جلسه پیشنهاد شد که دانشگاه ها 
تا ۱۵ اردیبهشت در اســتان اصفهان تعطیل باشند 
و دانشجویان بدون آنکه در ســوابق تحصیلی آنان 
قید شود مجاز به حذف ترم خود باشند که البته این 
پیشنهادها باید به ستاد ملی مبارزه با کرونا فرستاده 
شود تا نظر نهایی را این ستاد بدهد.سخنگوی ستاد 
استانی پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا، گفت: 
ادامه تعطیلی مدارس هم بعد از تاریخ ۲۰ فروردین 
تصمیــم گیری می شــود و این احتمــال که تا ۱۵ 
اردیبهشــت مدارس هم تعطیل باشند وجود دارد، 
اما در ایــن مدت بایــد دروس در فضای مجازی و 
سامانه یکپارچه »شاد« به دانش آموزان ارائه شود.

غامی تصریح کرد: اگر قرار به بازگشایی مدارس شد 
پیشنهاد استان اصفهان این است که این بازگشایی 
مرحله ای انجام شــود به این معنا که از مناطقی که 
کمترین بیماری و کمترین جمعیت دانش آموزی 

را داشته ایم این بازگشایی آغاز شــود. بنابراین به 
احتمال زیاد بازگشایی مدارس با حفظ پروتکل های 
بهداشتی ابتدا از روستاها آغاز می شود و سپس به 
شهرهای کوچک و مراکز استان ها خواهد رسید.وی 
خاطرنشان کرد: همچنین در این جلسه، آموزش و 
پرورش متعهد شد به اندازه نیاِز تمام دانش آموزان 
ماسک و اقام بهداشــتی را ذخیره کند. تمام این 
پیشــنهادها به ســتاد ملی مقابله با ویروس کرونا 
ارائه شده و به احتمال قوی ستاد ملی تا یکشنبه ۱۷ 

فروردین تصمیم گیری خواهد کرد.  

سخنگوی ستاد استانی مقابله با ویروس کرونا:

اکثر مشاغل تا 20 فروردین تعطیل هستند

مدیر نمایندگی آستان قدس رضوی در استان اصفهان گفت: عاوه بر تهیه و توزیع ۱۰ هزار غذای تبرکی بین جهادگران سامت و بیماران، تا کنون حدود ۵۰ هزار 

ماسک ، گان و لباس بیمارستانی تولید و در اختیار مردم و جهادگران قرار گرفته است.سید رضا مرتضوی با اشاره به فعالیت های انجام شده توسط نمایندگی 

آستان قدس رضوی در اســتان اصفهان اظهار داشــت: تا کنون حدود ۱۰ هزار غذای تبرکی بین بیماران مبتا به کرونا و جهادگران سامت از جمله پزشکان، 

پرستاران و بسیجیان فعال در این حوزه و نیروهای اورژانس توزیع شده است..وی افزود: مصادف با میاد امام زمان)عج( ۸ هزار غذای تبرکی به جهادگران 

سامت و تعداد بیمارانی که اضافه شدند اهدا خواهد شد و بخشی از هزینه این اقدام از سوی آستان قدس رضوی و خیران اصفهانی تامین می شود.مدیر دفتر 

نمایندگی آستان قدس رضوی در استان اصفهان توزیع و اهدای یک هزار و ۲۰۰ بسته متبرک شامل نمک، نبات، حرز امام رضا)ع( به همراه مایع ضدعفونی 

کننده بین جهادگران سامت را از دیگر اقدامات صورت گرفته برشمرد و گفت: این هدایا از سوی آستان قدس رضوی داده شده تا به دست جهادگران سامت 

برسد.وی تصریح کرد: تا کنون حدود ۵۰ هزار ماسک ، گان و لباس بیمارستانی به کمک دفاتر نمایندگی آستان قدس رضوی سایر شهرستان های اصفهان تولید 

و در اختیار مردم و بیمارستان ها، پزشکان و پرستاران قرار گرفته و همه این اقدامات ذکر شده تحت عنوان نسیم مهر رضوی انجام گرفته است. 

فرماندار:

اردستان رتبه نخست غربالگری کرونا در استان اصفهان شد
فرماندار اردستان گفت: این شهرستان با اجرای طرح غربالگری خانه به خانه شناسایی موارد مشکوک مبتا به ویروس کرونا، رتبه نخست استان اصفهان را به خود 
اختصاص داده است.حمیدرضا تاملی در مورد طرح بیماریابی خانه به خانه در اردستان به خبرنگاران بیان کرد: این طرح به نوعی یک اقدام ابتکاری و در راستای 
تکمیل طرح غربالگری تلفنی به منظور راستی آزمایی بوده اســت.وی افزود: این طرح از چند روز پیش در شهرهای مهاباد و زواره انجام شد و از روز شنبه نیز در 
اردستان آغاز شده است که با مراجعه ماموران به درب خانه ها و تکمیل فرم، بیماریابی صورت می گیرد.فرماندار اردستان تصریح کرد: بیش از ۹۸ درصد مردم این 
شهرستان در روزهای ۱۲ و ۱۳ فروردین در خانه ماندند و با وحدت و همدلی در راستای مبارزه با بیماری کووید ۱۹ همکاری کردند که از همه آنها قدردانی می شود.

وی اضافه کرد: در همین ارتباط از اصناف و کسبه ای که در این روزها مشاغل خود را تعطیل کردند، از نیروی مقاومت بسیج و هال احمر که به صورت شبانه روزی 
ورودی ها و خروجی های شهرستان را کنترل کردند و از شهرداری ها، دهیاری ها و نیروی خدوم اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای نیز سپاسگذاری ویژه داریم.

تاملی همچنین با تجلیل از مدافعان سامت و نیروهای شبکه بهداشت و درمان یادآور شد: این طرح با همکاری نیروی مقاومت بسیج و دیگر دستگاه های مربوطه 
در حال اجرا است و در قالب آن به خانواده ها بسته های بهداشتی نیز اهدا می شود.

نسیم مهر رضوی در اصفهان 
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نماینده مردم اصفهان در مجلس: 

 دولت بودجه مشکالت کرونا را از طریق منابع درآمدی
 جبران کند

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای 
اســامی گفت: ظرفیت صندوق توسعه 
ملی محدود اســت و دولت برای تامین 
بودجه مشکات کرونا باید نگاه ویژه ای 
به صادرات، نفت و مالیات داشته باشد.

حجت االسام احمد ســالک در پاسخ 
به ســوالی درباره اینکــه دولت به جای 
صندوق توســعه ملی از چه روش های 
دیگری برای حل مشکات کرونا استفاده 
کند، اظهار داشــت: دولت تا کنون منبع 

ارقامی که برای حمایت از کسب و کار، بیکاران و بیمه اعام کرده را مشخص نکرده است.وی افزود: 
صندوق توسعه ملی هم اکنون به دلیل عدم فروش نفت که 20 درصد این میزان به صندوق می رفت 
آن قدر توسعه ندارد که پاســخگوی همه این منابع باشد.نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای 
اسامی خاطرنشان کرد: یک منبع مالیات که مسئله حقوق و امتیازات است و یک مبلغ نیز مربوط به 
سایر منابع بوده که بخشی از آن مرتبط با گردشگری، صنایع دستی و صادرات است، حوزه گردشگری 
و صنایع دستی هم اکنون در رکود بوده و در این میان صادرات اهمیت فراوانی برای ما دارد که آن هم 
باید بر اساس ضوابط قانونی صورت گیرد.وی تصریح کرد: بنابراین منابع ما محدود به فروش نفت، 
صادرات و مالیات است و یکی از این 3 مسئله را باید در نظر داشته باشیم، در بودجه 99 فروش نفت 

را برای مسائل عمرانی و پرداخت اوراق مشارکت تخصیص داده اند.

نماینده مردم اردستان در مجلس:

جهش تولید، موتور محرکه اقتصاد مقاومتی است
نماینده مردم اردستان در مجلس شــورای اســامی گفت: جهش تولید می تواند موتور محرکه 
اقتصاد مقاومتی باشــد و اگر قرار اســت در اقتصــاد مقاومتی خودکفا شــویم مهم ترین محور 
آن جهش تولید خواهد بود.حجت االســام والمســلمین ســیدصادق طباطبایی نژاد با اشــاره 

به نامگذاری ســال 99 از ســوی مقام 
معظم رهبری به نام سال جهش تولید 
با بیان اینکه یکــی از مهمترین عواملی 
که باعث می شود این شعارها به صورت 
کامل انجام شود اصاح قوانین است، 
خاطرنشــان کرد: کشــور ما از گذشته 
تاکنــون در موضــوع قوانیــن تولیــد 
مشکاتی داشــته که باید این موضوع 
اصاح شود.وی با بیان اینکه متأسفانه 
هنــوز آن گونه کــه باید در کشــور نگاه 

ویژه ای به تولید و تولیدکننده داخلی نشده است، گفت: یک بخش مهم تولید، موضوعات قانونی 
است و طبیعتا این موضوع به این ســادگی اصاح نمی شود که امیدواریم مجلس هم سهم خود 
را در این زمینه انجام دهد. قطعا جهش تولید می تواند موتور محرکه اقتصاد مقاومتی باشد و اگر 
قرار باشد اقتصاد مقاومتی شکل کامل بگیرد و ما در موضوعات اقتصادی خودکفا شویم مهمترین 

محور آن جهش تولید خواهد بود.

رییس اتاق اصناف اصفهان:

کاسبان اصفهان خواهان بازگرداندن واحدهای صنفی به حالت عادی هستند

رییس اتاق اصناف اصفهان با تاکید بر اینکه وضعیت کســب و کار در 
این استان خوب نیست، گفت: کاسبان و بازاریان خواهان بازگرداندن 
هرچه زودتر واحدهای صنفی به حالت عادی با رعایت نکات بهداشتی 

و خود مراقبتی هستند.
فعالیت واحدهای صنفــی به غیر از مواد غذایی و اغذیه فروشــی ها 
در استان اصفهان با توجه به مصوبه های ســتاد استانی پیشگیری و 
مقابله با بیماری کرونا و اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی تا بیستم 
فروردین امسال تعطیل است.رســول جهانگیری در گفت و گو با ایرنا 
با اشــاره به اینکه فعاالن صنفی منتظر اعام هرچه زودتر دستورهای 
متولیان بهداشت و مسووالن کشــوری درباره نحوه فعالیت خود در 
روزهای آینده هستند، تصریح کرد: بسیاری از کاسبان استان اصفهان 

خواهان بازگشایی واحدهای صنفی از شانزدهم فروردین بودند.
وی با تاکید بر اینکه اکنون زمان آن است که همه مردم به سمت خود 
مراقبتی برای پیشــگیری از بیماری کرونا پیش روند، اظهار داشت: 
تعطیلی واحدهای صنفی اگر از بیستم فروردین به بعد ادامه پیدا کند 
از نظر اقتصادی ضربه ملی خواهیــم خورد به همین دلیل این بخش 

اقتصادی باید به چرخه خود برگردد.
رییس اتاق اصناف اصفهان اظهار داشت: واحدهای صنفی و کاسبان 
این استان در 2 ماه گذشته با توجه به شــیوع بیماری کرونا و اجرای 

طرح فاصله گذاری اجتماعی و متوقف بودن بســیاری از فعالیت ها، 
دچار خسارت زیادی به ویژه در بخش های مرتبط با گردشگری شدند.

وی با بیان اینکه درآمد بسیاری از واحدهای صنفی به 2 ماه اسفند و 
فروردین وابسته است، اظهار داشت: با توجه به اینکه فعالیت آنها در 
این ماه ها و ایام عید نوروز کاهش یافت و متوقف شد این فرصت نیز 

برای آنها از بین رفت.
جهانگیری تاکید کرد: با توجه به شــرایط پیش آمده به دلیل انتشار 
ویروس کرونا، الزم است مسووالن به ویژه در بخش قضایی وضعیت 
اصناف را در نظر بگیرند و با رافت اســامی با آنهــا برخورد کنند.وی با 
اشــاره به همراهی اصناف با مصوبه های ستاد اســتانی پیشگیری و 
مقابله با بیمــاری کرونا، تصریح کرد: آنها پــول باعوض نمی خواهند 
بلکه اصنافی که در این روزها دچار خسارت شدند خواهان تسهیل امور 
به ویژه در مالیات و اعطای تســهیات مالی و شرایط تنفس مناسب 
هســتند.رییس اتاق اصناف اصفهان بــا بیان اینکــه مکاتبه هایی با 
مسووالن برای حل مشکات واحدهای صنفی شده است، خاطرنشان 
کرد: اتحادیه ها و اصناف اصفهان که مکان هایی برای پاســخگویی به 
شکایت ها و مسائل مرتبط هستند در این مدت دچار مشکاتی مالی 

شدند و الزم است دولت به این مسئله نیز عنایت داشته باشد.
به گفته وی مصوبه ستاد استانی مقابله با بیماری کرونا درباره برگشت 

ندادن چک و اسناد مالی از سوی بانک ها با توجه به تعطیلی کسب و 
کارها تا بیستم فروردین در اصفهان پابرجاست.

رییس اتاق اصناف اصفهان همچنین با بیان اینکه طبق مصوبه استانی 
ستاد مقابله با بیماری کرونا تا بیستم فروردین فقط واحدهای صنفی 
مواد غذایی و مرتبط با آن مانند لبنیات، گوشت، مرغ، حبوبات و اغذیه 
فروشی ها مجاز به فعالیت هســتند، افزود: جدولی که روز جمعه در 
برخی از شبکه های اجتماعی درباره فعالیت واحدهای صنفی و ساعت 
کار آنها منتشر شد، مشمول اســتان اصفهان نیست.وی خاطرنشان 
کرد: از شنبه واحدهای تولیدی اســتان اصفهان نیز مجاز به فعالیت 

شدند.
جهانگیری با اشــاره به اینکه در مجموع حدود 2۵0 هزار واحد صنفی 
مجوزدار و بدون مجوز در اســتان اصفهان داریم، تاکید کرد: معیشت 
بیش از 20 درصد از جمعیت استان وابسته به این بخش است.حدود 
220 هزار واحد صنفی با پروانه کسب در استان اصفهان فعالیت دارد 
که حدود یکصد هزار واحد از آنها در شهرستان اصفهان است.بر اساس 
آخرین اعام مرکز روابط عمومی و اطاع رســانی وزارت بهداشــت، 
تاکنون حدود ۵3 هزار نفر در کشــور به طور قطعــی به ویروس کرونا 
مبتا شده و نزدیک به سه هزار و 300 نفر به علت ابتا به این ویروس 

فوت کرده اند. 

با مسئولان اقتصاد

قائم مقام رییس دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان 
در امور مشارکت های اجتماعی از کمک 200 میلیارد 
ریالی مردم این اســتان به مراکز درمانی و بهداشتی 
برای مقابله با بیماری کرونا خبــر داد.محمد صافی 
دستجردی اظهار داشت: مردم این استان از ابتدای 
شیوع بیماری کرونا در کشور در کنار مسووالن و کادر 
درمانی و پزشــکی قرار گرفتند و کمک های بسیاری 
را در بخش های سامت، تولید و اقتصاد به دانشگاه 
علوم پزشــکی اصفهان داشــتند.وی گفت: مردم، 

خیران، واحدهای اقتصادی، صنعتی و صنفی مانند 
اتاق بازرگانی، اصناف، صنایع مختلف، فوالد مبارکه، 
ســازمان های مردم نهاد )ســمن ها(، شــرکت ها و 
گروه هــای داوطلب و جهــادی از پانزدهم اســفند 
تاکنون بیــش از 200 میلیارد ریال به حســاب های 
بانکی هدایای خیــران و مشــارکت های اجتماعی 
دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان واریز کردند که برای 
رفــع نیازهای مصرفــی و تجهیزاتــی هزینه خواهد 
شد.صافی برخی از دستگاه ها و تجهیزات پزشکی و 
درمانی مورد نیاز استان برای توسعه ضروری کمی و 
کیفی خدمات را ونتیاتور )اکسیژن ساز(، بای پپ و 
پاسما، پمپ ضد آمبولی، تشک مواج و تخت آی سی 
یو برشمرد و گفت: برخی از تجهیزات مورد نیاز باید از 
خارج از کشور تامین و خریداری شــود که این کار با 

هماهنگی هیات امنای ارزی وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی و از محل تخصیص ارز دولتی انجام 
می شود.قائم مقام رییس دانشــگاه علوم پزشکی 
اصفهان در امور مشارکت های اجتماعی خاطرنشان 
کرد: افرادی که تمایل دارند گواهی الزم برای سازمان 
مالیاتی کشور به عنوان هزینه ســال مالی آنها صادر 
شود می توانند با ارایه مدارک پس از پرداخت کمک 
مالی به شماره حساب  هدایای خیران دانشگاه علوم 
پزشــکی اصفهان برای دریافت این گواهی به دفتر 
مشــارکت های اجتماعی مراجعه کننــد.وی افزود: 
دولت و قانونگذار ایــن مجوز را بــه وزارت اقتصاد و 
دارایی داده اســت که هزینه هایی کــه صرف درمان 
بیماران کرونا می شود، به عنوان هزینه سال مودیان 

مالیاتی در نظر گرفته شود.

خیران اصفهانی 200 میلیارد ریال برای مقابله با کرونا کمک کردند

توزیع مایحتاج 
معیشتی میان 

خانوارهای آسیب دیده 
از کرونا در اصفهان 

به همت ناحیه مقاومت بسیج امام 
رضا)ع( اصفهان مایحتاج معیشتی 
میــان خانوارهای آســیب دیده از 

کرونا در غرب اصفهان توزیع شد.

وز عکس ر

3

 152 پرونده تخلف اقالم بهداشتی در اصفهان 
تشکیل شد

معاون بازرسی و نظارت ســازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان گفت: ۱۵2 فقره پرونده تخلف 

به ارزش ۱2 میلیارد و 900 میلیون ریال در پیوند با عرضه اقام  بهداشتی در این شهرستان تشکیل 

شده  است.اکبر عادل مرام  اظهار داشت: 

این تخلف ها بــا عنوان احتــکار، اخفا، 

گرانفروشــی، خودداری از عرضه کاال و 

صادر نشدن صورت حســاب مربوط به 

واحدهای اقتصادی تولیدی، توزیعی و 

صنعتی لوازم بهداشتی از جمله ماسک، 

دستکش، الکل و موادضدعفونی است که 

پس از تکمیل به اداره تعزیرات حکومتی 

ارجاع شد.

به گفته وی، با شــیوع ویروس کرونا در 

استان، گشت های بازرسی از داروخانه ها و مراکز عرضه کاالهای بهداشتی برای جلوگیری از وقوع 

هرگونه تخلف شدت گرفته اســت.وی با بیان اینکه طرح نظارتی ویژه نوروز 99 از اول اسفند سال 

گذشته در استان آغاز شــد و تا نیمه فروردین  سال جاری ادامه داشــت، افزود: 2 هزار و ۱00 فقره 

بازرســی از واحدهای اقتصادی اصفهان از زمان آغاز طرح نظارتی مبارزه با ویروس کرونا انجام و 

در این راستا برای ۷۱۴ واحد متخلف، پرونده تشکیل شده است.معاون بازرسی و نظارت سازمان 

صنعت، معدن و تجارت اصفهان ادامه داد: 2۷ میلیارد و ۶۵0 میلیون ریال پرونده تخلف صنفی در 

این کانشهر با اجرای طرح نظارتی ویژه نوروز 99 تشکیل شد.

وی بدون اشاره به آمار بازرسی و تخلف ها در ســایر شهرستان های استان تا پایان این طرح اضافه 

کرد: ۱0 هزار و 300 فقره بازرسی تا پایان اسفند ســال گذشته از واحدهای اقتصادی استان صورت 

گرفت.

 13 مورد رفع تصرف فوری اراضی ملی در ایام نوروز 99
 در اصفهان

مدیرکل راه وشهرســازی اســتان اصفهان گفت: طی هفته دوم ســال جدید، ۱۱ مورد اراضی ملی 

در شهرستان کاشــان و 2 مورد در شهرســتان نائین رفع تصرف و به دولت بازگردانده شد.علیرضا 

قاری قرآن اظهار داشــت: طبق هشــدارهای اعامی و به همت معاونت اماک و حقوقی و یگان 

حفاظت از اراضی این اداره  کل در سطح استان و با گشت زنی های انجام شده طی هفته اول نوروز 

هیچگونه تصرف در اراضی دولتی گزارش نشد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان افزود: با هوشیاری عوامل یگان حفاظت از اراضی سازمان 

ملی زمین و مســکن در اســتان طی هفته دوم ایام نوروز ۱3 مورد رفع تصرف فوری اراضی انجام 

شده است.

وی  گفت: طی هماهنگی به عمل آمده در طرح نوروزی و گشت زنی 2۴ اکیپ یگان در سطح استان 

تعداد ۱۱ مورد رفع تصرف فوری در تاریخ ۱۱ فروردین ماه به متــراژ 22۵0 مترمربع با ارزش حدود 

۱۱ میلیارد ریال به صورت دیوار کشی، تخریب ساختمان و اشجار در شهرستان کاشان و 2 مورد در 

روزهای 9 و ۱2 فروردین ماه به متراژ 200مترمربع به ارزش یک میلیارد و ۸00 میلیون ریال به صورت 

خاکریزی  در شهرستان نائین رفع تصرف فوری از اراضی ملی و دولتی انجام شده است.قاری قرآن 

در پایان مجدد از عموم خواست تا با استفاده از سامانه ۱۶۵۶ هرگونه تعرض به اراضی دولتی را به 

یگان حفاظت از اراضی سازمان ملی زمین و مسکن این اداره کل گزارش کنند.

 خبر ویژهاخبار

رئیس اتاق اصناف اصفهان مطرح کرد؛

سعی در بازگشت اصناف 
بعد از 20 فروردین  ماه به 

چرخه فعالیت
رئیس اتاق اصناف اصفهان با بیان اینکه سعی 
بر این اســت که از اوایل هفته آینــده و بعد از 
20 فروردین مــاه، اصناف اصفهــان دوباره به 
فعالیت بازگردند، گفت: بعد از 20 فروردین ماه 
از سوی ســتاد ملی مبارزه با کرونا تصمیماتی 
برای بازگشت مشــاغل اتخاذ می شود.رسول 
جهانگیری در گفت وگو با ایســنا در خصوص 
نگرانی مشــاغل در خصوص زمان بازگشــت 
دوباره به چرخه فعالیت، در شــرایطی که هنوز 
ویروس کرونا در کشــور کنترل نشــده است، 
اظهار کرد: مطابق تصمیمات ستاد ملی مبارزه 
با کرونا، تعطیلی مشــاغل تا 20 فروردین ماه 
ادامه دارد، اما اتاق اصناف به دنبال این اســت 
که با بهبود شرایط، کسبه و اصناف آرام آرام به 
چرخه فعالیت بازگردند.وی با بیان اینکه در پی 
شیوع ویروس کرونا و تعطیلی اصناف، حال و 
روز اقتصادی شهر خوب نیست، تصریح کرد: 
با این وجود اولویت نخست، سامت مردم در 
برابر ویروس کرونا است و اتاق اصناف نیز تا 20 
فررودین ماه از دستور دولت تبعیت خواهد کرد 
و تنها مشاغل ضروری باز هستند و بقیه صنوف 
تا تاریخ یاد شده تعطیل اند.رئیس اتاق اصناف 
اصفهان با بیان اینکه یکشنبه هفته گذشته اتاق 
اصناف اصفهان همانند دیگر اتاق های کشــور 
نقطه نظرات خود را برای بازگشــت مشاغل به 
چرخه فعالیت، به دولت پیشــنهاد داد، گفت: 
در این پیشنهاد عنوان شــد که مشاغل با چه 
شرایطی و مطابق با چه پروتکل های بهداشتی 
به چرخه فعالیت و خدمات بازگردند، اما اکنون 
تا 20 فروردین ماه شــرط و اولویت نخســت، 
بحث ســامت مردم و خود کســبه است.وی 
ابراز امیدواری کرد؛ بعــد از 20 فروردین ماه از 
سوی ستاد ملی مبارزه با کرونا تصمیماتی برای 
بازگشت مشاغل اتخاذ می شود.جهانگیری در 
خصوص نحوه بازگشت اصناف و کسبه به چرخه 
فعالیت، گفت: احتمال می رود مشاغل در دو 
دســته و یا اولویت و حتی برخی با محدودیت 

ساعتی به چرخه فعالیت اقتصادی بازگردند.

گروه خیریه شیفتگان والیت مسجد فرشته اصفهان با تهیه ماســک و مواد ضدعفونی به مدد محله ها و خانواده ها آمدند تا از شیوع ویروس کرونا جلوگیری شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، پس از شــیوع و فراگیری ویروس کرونا گروه  های جهادی و خیریه در اقصی نقاط کشور بار دیگر و در بحرانی دیگر به میدان 
آمده تا این بار به جنگ کرونا بروند.هر یک از گروه  های جهادی با اقدامی سعی بر ریشه کن کردن این ویروس منحوس را دارند، یکی خیابان ها و معابر را ضد عفونی 
می کند، دیگری با تهیه سبد غذایی به مدد خانواده های نیازمند می رود و برخی نیز با تهیه ماسک و دستکش، نیاز این روزهای مراکز درمانی و مردم را برطرف می کنند.

یکی از گروه های خیریه، گروه شیفتگان والیت مسجد فرشته شهیدان شرقی اصفهان است که در اقدامی خداپسندانه و خودجوش با تهیه ماسک، مواد ضدعفونی 
برای خانواده های نیازمند بر درب منازل به پیشگیری و شکست ویروس کرونا آمده اند.براساس این گزارش با شیوع ویروس کرونا در اصفهان و اقدامات پیشگیرانه 
نشستی با حضور اعضای گروه خیریه شیفتگان والیت مسجد فرشته برگزار شد که در همین راستا ۶00 بســته مواد بهداشتی با هزینه های اعضای گروه تهیه شد که 
توسط اعضا با رعایت کامل مسائل بهداشتی در بین خانواده های محله شهیدان شرقی توزیع خواهد شد.این اقدام خداپسندانه گروه شیفتگان والیت مسجد فرشته 
اصفهان تنها فعالیت خودجوش اعضای آن نیست چرا که از سالیان بسیار دور در اعیاد و مناسبت های مختلف مذهبی با شناسایی خانواده های نیازمند در تامین 90 

درصد ارزاق )گوشت، مرغ، حبوبات، روغن، ماکارونی(، پوشاک و لوازم التحریر فعالیت های چشمگیری داشته اند.

خیران اصفهانی ۶00 بسته مواد بهداشتی میان نیازمندان توزیع کردند

بر اساس آخرین اعالم مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی 
وزارت بهداشت، تاکنون حدود ۵۳ هزار نفر در کشور به طور 
قطعی به ویروس کرونا مبتال شده و نزدیک به سه هزار و 

۳۰۰ نفر به علت ابتال به این ویروس فوت کرده اند
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صنعت برق در خط مقدم خدمت رساني به مردم، بيمارستان ها و همه دستگاه 
هاي خدمات رســان قرار دارد و در اين شــرايط كه توصيه به خانه ماندن همه 
مردم مي شــود، بيش از 20 هزار نفــر ازهمكاران ما در نقاط مختلف كشــور به 
صورت همزمان مشــغول به كار هستند، تا هيچ مشــكلي در تامين برق پايدار 
براي بيمارستان ها، مردم و ... به وجود نيايد. با اين حال در اين شرايط، برخي 
همچنان اقدام به انتشــار شــايعاتي نموده اند كه كه چندين بار تاكنون اطالع 

رساني و شفاف سازي در آن خصوص انجام گرفته است.
به گزارش پايگاه خبري توانير، پيرو طرح حذف قبوض كاغذي برق كه پس از 
اطالع رساني هاي گسترده توسط مجموعه صنعت برق از ابتداي مهرماه سال 98 
به اجرا درآمد، تاكنون شايعاتي با متني يكسان در چند نوبت در فضاي مجازي 
منتشر شده است كه اين شركت  به منظور شفاف سازي و جلوگيري از نگراني 
هموطنان،  نسبت به انتشار توضيح و روشنگري دراين خصوص اقدام كرده است 
كه آخرين مورد آن نيز مربوط به اوايل دي ماه 98 بود .با اين حال و با عنايت به 
انتشار مجدد شايعه پيشين در فضاي مجازي و با وجود پاسخگويي و تكذيب 
چندباره اين شايعات در مصاحبه هاي مسئوالن محترم صنعت برق، موارد ذيل 

مجددا و به منظور رفع هرگونه ابهام اعالم مي گردد:
1- تاكيد مي شود كه در اين طرح صرفا قبوض كاغذي برق حذف شده و هيچ 
گونه تغييري در نحوه محاســبه قيمت برق رخ نداده و اقالم عوارض و آبونمان 
كماكان براساس مبلغ صورتحساب و تعداد روزهاي دوره قرائت محاسبه مي 
شود و كاهش يا افزايش طول دوره قرائت، اثري در افزايش بهاي برق مصرفي 
نخواهد داشت و صورتحســاب برق مصرفي نيز از طريق پيامك به شماره تلفن 
همراه اعالم شده از ســوي مشتركان كه در سيســتم هاي شركت هاي توزيع 
نيروي برق ثبت شده است، ارســال خواهد شد. در عين حال مشتركان گرامي 

به منظور مشاهده قبض برق خود مي توانند با مراجعه به پايگاه هاي اينترنتي 
شركت هاي توزيع نيروي برق استان متبوع، نسبت به مشاهده تصوير قبوض 
برق خود كه عينا همانند قبوض كاغذي پيشين بوده و امكان چاپ و مقايسه با 

ارقام و صورت حساب هاي گذشته را دارد، اقدام كنند.
2- با توجه به شرايط كشور در مبارزه با ويروس كرونا، صنعت برق نيز با ايفاي 
سهم خود براي قطع زنجيره انتقال، همه خدمات را خود به صورت الكترونيكي 
ارائه داده و حتي قرائت قبوض برق را نيز براساس روش هايي كه اطالع رساني 
خواهد شد، با كمك خود مشتركان) و بدون حضور مامور قرائت( انجام خواهد 
داد و در مجموع اين طرح به عنوان يكي از نكات ارزشمند صنعت برق در مبارزه 
با كرونا محسوب مي شود چرا كه از صدور قبوض كاغذي و حضور ماموران براي 

قرائت كنتور جلوگيري شده و راه انتقال از اين طريق نيز شكسته مي شود.
3- صنعت برق در خط مقدم خدمت رســاني به مردم، بيمارســتان ها و همه 
دستگاه هاي خدمات رسان قرار دارد و در اين شرايط كه توصيه به خانه ماندن 
همه مردم مي شــود، بيش از 20 هزار نفر ازهمكاران ما، در نقاط مختلف كشور 
به صورت همزمان مشــغول به كار هســتند،  تا هيچ مشــكلي در تامين برق 
پايدار براي بيمارســتان ها، مردم و ... به وجود نيايد . لذا از اصحاب رســانه و 
صاحبان كانال هاي اطالع رســاني در فضاي مجازي، خواهشــمند اســت در 
اين شــرايط كه نيازمند آرامش هستيم، از انتشــار اخباري كه باعث تشويش 
اذهان مردم عزيز مي شــود بپرهيزند. ضمنا ياداور مي شــود كه صنعت برق 
پيگيري قانوني و قضايي  از شايعه ســازان و انتشار دهندگان شايعه هاي اين 
چنيني كه تاكنون چندين بار تكذيب و نســبت به شفاف سازي آن اقدام شده 
 اســت، حق خود مي داند و در صورت تكرار، نسبت به شــكايت قضايي اقدام

 خواهد شد.

شهردار اصفهان گفت: اقدامات شهرداری تا زمان قطع زنجیره انتقال بیماری کرونا 
ادامه دارد. قدرت اله نوروزی، شهردار اصفهان در گفتگو با برنامه »رنگ بهار« از 
شبکه اصفهان گفت: شهروندان اطمینان داشته باشند که فضاهای شهری، آلوده 
نیست. شهرداری چهارصد وظیفه بر عهده دارد و مقابله با کرونا چهارصد و یکمین 
وظیفه به شمار می رود و اقدامات شــهرداری تا زمان قطع زنجیره ادامه خواهد 
داشت. شهردار اصفهان تقدیر از تالش شبانه روزی کارکنان شهرداری به ویژه در 
حوزه خدمات شــهری، اظهار کرد: بیش از پنج هزار نفر نیرو در شهرداری از زمان 
شیوع ویروس کرونا به طور مستقیم برای نظافت شهر و ضدعفونی معابر درگیر 
هستند. تالش آن ها که سالمتی خود را برای حفظ سالمتی مردم به خطر انداخته 
اند، قابل تقدیر است.وی ادامه داد: اگر همکاری مردم ادامه یابد، شاهد عبور از 
این وضعیت قرمز خواهیم بود. قطعا همکاری مردم، فرهنگ آن ها را نشان می 
دهد. وی اظهار کرد: اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی به عنوان مرحله دوم برای 
مقابله با کرونا باید آغاز شود تا عادی سازی زندگی با رعایت نکات بهداشتی صورت 
گیرد. طرح فاصله گذاری اجتماعی از 20 فروردین ماه اجرا می شود و شعار »شما 
مراقب سالمتی من باش، من مراقب سالمتی شما باشم« برای تبیین و آموزش 

طرح فاصله گذاری اجتماعی برای شهروندان در نظر گرفته شده است. وی تاکید 
کرد: طرح فاصله گذاری اجتماعی، یک حق و یک تکلیف شهروندی را بیان می 
کند. حق اینکه حفظ سالمتی، حق شهروند است و شهروند حق دارد سالمتی اش 
حفظ شود و همچنین وظیفه دارد به حفظ سالمتی دیگر شهروندان هم کمک کند. 
وی افزود: با اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی می توان ضمن مراقبت از خود 
و دیگران، احتمال شیوع بیماری را کاهش داد و کم کم به زندگی عادی اجتماعی 
بازگشت. این وظیفه همگانی است و تمام دســتگاه ها باید وارد میدان شوند و 
همکاری کنند. شهردار اصفهان گفت: شهرداری با همکاری اداره بهداشت انجام 
بخش آموزش طرح فاصله گذاری اجتماعی را بر عهده گرفته و اطالع رسانی الزم را 
به شهروندان انجام خواهد داد. این موضوع مهم باید در مکان های عمومی، ادارات 
و اتوبوس ها رعایت شود. به گفته وی، در مرحله بعد که از آن به عنوان پساکرونا یاد 
می شود، جامعه شناسی و اقتصاد و شور و نشاط اجتماعی شهروندان باید مورد 
توجه قرار گیرد. به ســهم خود در حال برنامه ریزی این اقدامات هستیم. چراکه 
همه این ها یک ضرورت برای شهر و شهروندان است که جزئیات آن در ادامه برای 

شهروندان تشریح خواهد شد. 

شهردار اصفهان گفت: براساس تصمیم جدید شهرداری اصفهان، بهتر است از 
این به بعد خانواده  های اصفهانی دارای بیمار کرونا از کیسه زباله ویژه استفاده 

کنند.
قدرت اله نوروزی تصریح کرد: براساس تصمیم جدید شهرداری اصفهان، بهتر 
است از این به بعد خانواده  های اصفهانی دارای بیمار کرونا از کیسه زباله ویژه 

اســتفاده کنند.نوروزی با اشــاره به اینکه متقاضیان دریافت این کیسه ها می 
توانند با تماش با سامانه 137 شــهرداری اصفهان، کیسه های زباله قرمز رنگ 
دریافت کنند، اظهار کرد: زباله های آلوده به ویروس در کیســه های مخصوص 
قرار می گیرد تا پاکبانان هنگام جمع آوری زباله از در منازل، از وجود زباله های 

آلوده آگاه شوند.

استاندار اصفهان گفت: تا ریشه کن شدن ویروس کرونا کاالیی گران نخواهد شد 
شود و از مردم اســتان می خواهم در صورت مشــاهده گرانی مراتب را به مبادی 
ذیربط اطالع دهند.عباس رضایی در حاشــیه بیســت و یکمین جلسه کارگروه 
تنظیم بازار استان اصفهان در استانداری افزود: درست است که با توجه به شیوع 
کرونا، کسبه با مشکالتی روبه رو هستند اما در کنار آن مصرف کنندگان هم شرایط 
نامناســبی دارند از این رو با همدلی و همزبانی این روزهای سخت را پشت سر 
خواهیم گذاشــت و به سمت جهش تولید و کســب و کار حرکت می کنیم.وی با 
اشاره به برگزاری اولین جلسه کارگروه تنظیم بازار استان در سال جاری افزود: از  
روزهای گذشته با ویروس منحوس کرونا روبه رو هستیم و وضعیت معیشتی و 
اقتصادی توده مردم فهیم استان اصفهان مانند دیگر نقاط کشور مناسب نیست.

وی بیان کرد: باید وظایف خود را با تمام توان انجام دهیم و در جهت کاهش آالم 
مردم و طبقات مختلف قدم برداریم.استاندار اصفهان با اشاره به سیاست دولت 
در مقابل فعاالن اقتصادی خاطرنشان کرد: به هیچ عنوان دولت، فعاالن اقتصادی 
را در شرایط خاص تنها نخواهد گذاشت از این رو ما به عنوان عضوی از دولت یار 
و یاور فعاالن اقتصادی در حوزه ها و ســطوح مختلف خواهیــم بود.به گفته وی 
مهم ترین مساله در این جلسه گزارشی از وضعیت بازار بود که خوشبختانه نه تنها 

کمبود نداریم بلکه بسیاری از تولیدکنندگان درخواست صادرات داشتند.رضایی 
اظهارداشت: در حالی که قفسه فروشــگاه ها در دیگر کشورها خالی است امروز 
درخواســت بســیاری از تولیدکنندگان ما این بود که اجازه صادرات به ما بدهید.

اســتاندار اصفهان بیان کرد: یکی از مباحث اصلی در کارگروه تنظیم بازار این بود 
که در صورت توان، امکانات الزم را برای تولیدکنندگان فراهم کنیم.وی با اشاره به 
شلوغی خیابان های اصفهان با شروع اولین روز هفته تصریح کرد: متاسفم که این 
اقدام توسط شهروندان رقم خورد اما از مردم فهیم استان می خواهم تا جایی که 
امکان دارد رعایت کنند.استاندار اصفهان از مردم خواست: وضعیت روزهای قبل 
را ادامه دهند و دید و بازدید و خرید را به بعد از ریشه کن شدن بیماری کرونا موکول 
کنند تا شرایط عادی شود.وی با بیان اینکه بیش از 90 درصد مردم اصفهان بحث 
مبارزه با کرونا و در خانه ماندن را رعایت کردند، اظهارداشــت: 10 درصد باقیمانده 
زندگی خود، هم استانی ها و شهروندان را با مخاطره مواجه نکنند.گزارش وضعیت 
فراوانی و قیمت کاالهای اساسی، اقدامات انجام شده طرح تنظیم بازار میوه نوروز 
99 و اتخاذ تصمیمات و اقدامات انجام شده کمیته های تخصصی پروتئینی، برنج 
و شکر از دستور کار بررسی مصوبات جلسه قبل بود که در این جلسه اخیربحث و 
بررسی قرار گرفت.حدود 250 هزار واحد صنفی در استان اصفهان فعالیت دارند.

 پاسخ مجدد به برخي شايعات فضاي مجازي در خصوص
 حذف قبوض كاغذي برق

تشریح طرح فاصله گذاری اجتماعی در حوزه شهرداری اصفهان 

استانداراصفهان:

شهروندان گرانی کاالها را در صورت مشاهده گزارش کنند

رعایت نکات بهداشتی برای رانندگان و مسافران در سفرهای درون و برون شهر در جلوگیری از شیوع کرونا ضروری است.

    در طول سفر از گرفتن پول نقد از مسافران خودداری کرده و پرداخت ها 
به صورت آنالین، کارت و یا با استفاده از آپ ها انجام شود.

هنگام ضدعفونی کردن ماشین، پنجره ها را باز بگذارید تا هوا 
جریان داشته باشد و از نظر تنفس دچار مشکل نشوید.

  رانندگان از ماسک و دستکش استفاده کرده و ترجیحًا مواد  
ضدعفونی کننده بر پایه الکل به همراه داشته باشند.

 رانندگان در طول سفر از سیستم تهویه هوا در خودرو 
استفاده کرده و شیشه خودرو را باز بگذارند.

  کلیه سطوح داخلی خودرو مانند صندلی ها، دسته ها و پشتی آن، قسمت 
پالستیکی یا فلزی، قفل کمربندهای ایمنی، چراغ ها، دیواره و پنجره ها، 

ویدئو و مانیتورها را قبل از شروع سفر ضدعفونی کنید.

  از استعمال دخانیات توسط خود و مسافران به دلیل تاثیر آن بر تضعیف 
سیستم ایمنی بدن و مستعد کردن افراد در ابتال به ویروس خودداری کنید.

  در صورت بروز هرگونه عالئم در بین مسافران مانند تب باالی 38 درجه، سرفه و گلودرد، نارسایی تنفسی و تنگی نفس، 
عالئم گوارشی تا زمان رسیدن به مراکز درمانی، حتی االمکان این افراد در یک مکان جدا از سایرین نگه داشته شوند.

  رانندگان برای ضدعفونی کردن داخل خودرو بهتر است از تمیزکننده های کلردار مانند محلول سفیدکننده یا وایتکس 
استفاده کنید و با نسبت مناسب با آب ترکیب کنید، با این حال می توان از دیگر شوینده ها نیز استفاده کرد.

    فرمان، دنده و هر قسمت دیگری از ماشین که
 فکر می کنید نیاز به ضدعفونی دارد را تمیز کنید.

برای ضدعفونی کردن سطوح صندلی خود یک 
محلول گندزدای مناسب همراه داشته باشید.

خانواده های دارای بیمار کرونا از کیسه زباله ویژه استفاده می کنند

رانندگان و مسافران چه نکاتی 
درباره کرونا را جدی بگیرند؟

طرح : زاینده رود
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