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معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان تشریح کرد:

تبدیل اصفهان به قطب گردشگری ملی
2

 وقتی کرونا ارزانی و فراوانی می آورد!
 4  هزار ُتن گوشت مرغ در سردخانه های اصفهان ذخیره شد

3

صفحه 2

حضور پررنگ ارتش از 
ابتدای شیوع کرونا برای 
سالمت شهروندان

تصمیمات مهم درباره زمان و شکل فعالیت 
ادارات و کسب و کارها از زبان رییس جمهور

شنبه معروف باالخره رسید!
ستاد ملی مبارزه با کرونا صبح دیروز )یکشنبه( 
به ریاست رئیس جمهور در ساختمان حافظیه 

سعدآباد تشکیل جلسه داد.
حجت االســام والمسلمین حســن روحانی 
رییس جمهور در این جلسه اظهار کرد: در روندی 
که پیش رو داریم برای مسئله مبارزه و مقابله با 
کرونا هیچ اختاف نظری میان دســتگاه های 
دولتی و قوای سه گانه وجود ندارد و همه ارکان 
کشور با هماهنگی در حال انجام امور هستیم و 
مقام معظم رهبری نیــز همواره حمایت کردند.

رئیس جمهــور افزود: در میــان وزارتخانه های 
دولت اختافی نیســت ممکن است چیزی را 
در جایی پیدا کنند و با شــیطنت به رسانه های 
خارج از کشور منتقل کنند و آنها نیز این مسئله 
را بزرگ کنند، اما هیچ اختافــی در این زمینه 
نداریم. برخاف دعوت بدخواهان و ضد انقاب 
که مردم را دعوت می کند به این که بین سامت 
و فعالیت اقتصادی یکی را باید انتخاب کرد این 
مردود و ناصواب است؛ چرا که هم فعالیت های 
اقتصادی و هم پروتکل های بهداشتی هر دو در 
کنار هم قابل اجرا هستند، فعالیت های اداری و 
اقتصادی و تولیدی ما باید در جریان باشد، اما 
پروتکل های وزارت بهداشــت باید مورد تاکید 
و توجه قرار بگیرد.روحانی با اشــاره به بررسی 
جزئیات طرح فاصله گذاری هوشمند در جلسه 
ستاد ملی مقابله با کرونا خاطرنشان کرد: کمیته 
اجتماعی و امنیتی ســتاد روزهای خود را ارائه 
داد؛ خواست این کمیته، وزارت صمت و فعاالن 
اقتصــادی و اصناف در قالب یــک جمع بندی 
در جلســه مطرح شــد و در نهایت تصمیماتی 
اتخاذ شــد.وی با بیان اینکه در تولید از ابتدا با 
هیچ مانعی مواجه نبودیم و این مراکز همچنان 
با رعایت پروتکل های بهداشــتی فعالیت خود 
ادامه می دهند، اظهار کرد: امروز پیشــنهاداتی 
درباره فعالیت های اقتصادی و کســب و کارها 
مطرح شد که در نهایت پیشنهادات به تصویب 
ستاد قرار گرفت؛ بر این اساس تصویب شد که در 
استان های کشور بجز تهران کسب و کارهای کم 
ریسک می توانند از ۲۳ فروردین فعالیت های 
خود را  آغاز کنند، اما کسب و کارهای پر ریسک 
از جمله مراکز ورزشــی، استخرها و مراکزی که 
نیاز به حضور جمعیت دارند فعا تا اطاع ثانوی 
همچنان تعطیل باقی می مانند تا بعدًا درباره آنها 

تصمیم گیری شود.

مدیرعامل گروه فوالد مبارکه اصفهان 
خبر داد؛

 گام بلند فوالد مبارکه 
در سال جهش تولید

نایب رئیس اتحادیه میادین میوه و تره بار 
اصفهان اعام کرد؛

 چغاله تنها میوه نوبرانه
 بازار اصفهان

توزیع پنج هزار بسته 
حمایتی بین خانواده های 

زندانیان استان اصفهان

4

3

2

آگهی تجدید مزایده )نوبت دوم(

علی اصغر خادمی - شهردار خور م الف:805879

شهرداری خور  به استناد مصوبه شماره ۲09 مورخ 98/08/08 شورای اسامی شهر خور در نظر دارد نسبت به 
فروش کامیون زباله کش بنز از طریق آگهی تجدید مزایده و دریافت بهای آن بصورت نقد اقدام نماید . 

) پرداخت هر نوع مالیات ، عوارض و هزینه آگهی به عهده خریدار می باشــد ( . متقاضیان می توانند جهت 

دریافت فرم پیشنهاد قیمت ، سایر مدارک و شرکت در تجدید مزایده مذکور تا پایان وقت اداری ساعت 14:۳0 

روز یکشنبه مورخ 99/01/۲4 به شهرداری خور مراجعه نمایند .

شهرداری خور  
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای

شرکت توزیع برق 
شهرستان اصفهان

شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در نظر دارد، خدمات مورد نیاز خود را به شرح ذیل و باستناد قانون برگزاری مناقصات 
و آئین نامه معامالت شرکت، از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای به مشاوران واجدین شرایط واگذار نماید.

شماره 
تاریخ توزیع موضوع مناقصهمناقصه

دفترچه
مهلت تهیه 

دفترچه
آخرین مهلت 
تحویل پاکات

بازگشایی پاکت 
مبلغ تضمینالف و ب

98110028

واگذاری خدمات مشاوره، 
بازرسی و نظارت بر بهره 

برداری در محدوده شرکت 
توزبع برق شهرستان اصفهان

1399/01/191399/01/25 1399/02/06
پس از ارزیابی 
کیفی اعالم 
خواهد شد

 1/592/000/000
ریال

پیشنهاد دهندگان می توانند اسناد مناقصه به شرح فوق را از طریق سایتهای زیر دریافت و حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 

1399/02/06 به نشانی: اصفهان چهارباغ عباسی- خیابان عباس آباد- ساختمان ستاد شماره یک شرکت توزبع برق شهرستان اصفهان 
طبقه همکف- دبیرخانه شرکت، تحویل نمایند. به پیشنهادهایی که بعد از مهلت مقرر در فوق دریافت شود ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

 http://tender.tavanir.org.ir    :سایت اینترنتی معامالت توانیر به نشانی
 http://iets.mporg.ir   :سایت اینترنتی پایگاه ملی مناقصات ایران به نشانی

 http://eepdc.ir   :سایت اینترنتی شرکت توزبع برق شهرستان اصفهان به نشانی
جهت کسب اطالعات بازرگانی با شــماره تلفن 34121482- 031 واحد مناقصات و قراردادها و جهت آگاهی بیشتر در مورد الزامات، 

اطالعات، شرح خدماِت این مناقصه با شماره تلفن: 36629025 دفتر نظارت بر بهره برداری تماس حاصل فرمائید.

نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: در اسناد درج شده است.
  مناقصه گران جهت به روز رسانی مدارک و فعالیت های خود، در سامانه برون سپاری شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به نشانی 

https://www.eepdc.ir مراجعه نمایند. )در صورت هر گونه سوال با شماره تلفن 32241153 آقای امیرانی تماس حاصل فرمایید(.

  شرکت توزبع برق شهرستان اصفهان تغییر و اصالح در اسناد مناقصه را تا 72 ساعت قبل از بازگشایی پاکتها برای خود محفوظ می 

دارد.

  شرکت کنندگان در مناقصه می بایســت دو روز قبل از آخرین تاریخ تحویل پاکتها با مراجعه به ســایت شرکت و یا تماس با واحد 

مناقصه و مزایده ، از  اخرین اصالحات احتمالی اسناد مطلع گردند، در غیر این صورت مسئولیت عدم رعایت این بند به عهده مناقصه 

گران می باشد.

  پیشنهادات رسیده با حضور اعضاء کمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد. 

  حضور پیشنهاد دهندگان ) هر شرکت کننده یک نفر با ارائه معرفی نامه( در جلسه بازگشایی پاکات آزاد می باشد.

  به مدارک، پیشنهادات و نامه های فاقد امضاء، مخدوش یا بعد از انقضاء مهلت مقرر واصل شود مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

  شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد.

  سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

روابط عمومی شرکت توزبع برق اصفهان 

قاب  روز

یک کار خوب از شهرداری اصفهان که باید به مطالبه  عمومی در کشور تبدیل شود
خانواده هایی که بیمار مبتا به کرونا دارند با تماس با سامانه  1۳۷ از شهرداری اصفهان کیسه زباله های قرمز رنگ درخواست می کنند و زباله هایشان را در 

این کیسه ها می گذارند.حدود ۲۵00 نفر وظیفه ی جمع آوری زباله در اصفهان را بر عهده دارند و این اقدام جهت حفظ سامت آنهاست.



دوشنبه 18  فروردین  1399 / 12 شعبان 1441/ 6 آوریل  2020/ شماره 2942

باغداران سمیرمی بهداشت را در شرایط کرونایی رعایت کنند
دبیر خانه کشاورز سمیرم از باغداران و کشاورزان این شهرستان خواست پروتکل های بهداشتی و 

حفاظتی را در شرایط کرونایی رعایت کنند.

سید محمود داودی اظهارداشت: همزمان با فروردین ماه فعالیت هایی اولیه باغی و کشاورزی آغاز 

می شود اما امسال با شــیوع ویروس کرونا این فعالیت ها باید محدود شده و به رعایت بهداشت 

انجام گیرند.به گفته وی فعالیت های تجمعی و گروهی برای کاشــت نهال، هرس، پاکنی درختان 

و دیگر کارهای کشاورزی خطر آفرین است و کشاورزان باید با رعایت فاصله در حین انجام کار این 

موارد را در نظر بگیرند.دبیر خانه کشاورز ســمیرم با بیان اینکه باغدارانی که نیاز به چند کارگر دارند 

باید کارهای کشاورزی با به گونه ای مدیریت کنند که بین کارگران و روزهای کاری تقسیم کار شود و 

برای زمینها و باغهای وسیع و بزرگ نیز فاصله هر کارگر با کارگر بعدی بیشتر از دو تا سه متر باشد.

داودی با بیان اینکه باغداران حتی المقدور ماسک و دستکش برای کارگرها تهیه کنند، ادامه داد: ضد 

عفونی کردن ابزار و لوازم کشاورزی مانند بیل، کلنگ، اره، تیلر و تراکتورها در این روزها ضروری است.

وی تصریح کرد: مسیرهای دسترســی تعدادی از مزارع و باغ های سمیرم با توجه به شیوع کرونا 

مسدود شده اند و دسترسی به آنها با خودرو ممکن نیست.فعال بخش کشاورزی سمیرم با اشاره به 

تعدد طبیعت گاه ها، باغ ها و کوه های اطراف این خطه کوهستانی، افزود: بهار فصل برچیدن علف ها 

و سبزی های کوهی است اما مردم در این شرایط بهتر اســت در خانه بمانند و صبر کنند تا شرایط 

بهتر شود.داودی خاطرنشان کرد: عالوه بر این جمعیت عشایر و دام هایشان به مرور وارد شهرستان 

می شوند و در مراتع و دامنه کوه ها اتراق می کنند که همین امر اگر با تردد و رفت و آمد مردم عادی 

به کوه، دشت و بیابان همراه شود یک هشدار برای این ایام است.دبیر خانه کشاورز سمیرم گفت: با 

وجود بارندگی های هفته گذشته زمین همچنان خیس و نمدار است و حرکت در کوهساران به مراتع و 

پوشش گیاهی آسیب می رساند، بنابراین باید صبور بود و در این شرایط تا حد امکان رفت و آمد نکرد.

رییس اداره منابع طبیعی ســمیرم  از مردم سمیرم خواســت، با توجه به اینکه فصل کشاورزی و 

نوبرانه های کوهی در راه است برای اســتفاده از این علف ها و انجام امور کشاورزی عجله نداشته و 

برنامه های خود را به بعد از عبور از بحران شیوع ویروس کرونا موکول کنند.

محدودیت ترافیکی در کاشان تا 20 فروردین ادامه می یابد
بنابر اعالم ستاد پیشگیری و مقابله با بیماری کرونا در کاشان، محدودیت ترافیکی که پیش تر در 
مرکز این شهرستان اعمال شده بود، از یکشنبه تا چهارشنبه، ۱۷ تا ۲۰ فروردین ماه در این شهر دوباره 
برقرار می شود.ستاد پیشگیری و مقابله با بیماری کرونا در کاشان شنبه شب با صدور اطالعیه ای به 
شماره ۲۴ تشریح کرده است: طرح محدودیت تردد با هدف کاهش رفت و آمد در سطح شهر کاشان 
و شکستن زنجیره انتقال ویروس کرونا و بر اساس مصوبه ستاد استانی، از ۱۷ تا ۲۰ فروردین ماه 
به صورت زوج و فرد اجرا خواهد شد.بنابر این اطالعیه، طرح روزانه از ساعت ۷ تا ۲۲ از درب منزل 
به اجرا گذاشته می شود که البته خودروهای امدادی، نظامی، دولتی، عمومی )تاکسی( از شمول 

این طرح مستثنی هستند.

پیرمرد 98 ساله اصفهانی کرونا را شکست داد
پیرمرد ۹۸ ساله آران و بیدگلی پس از سه هفته مبارزه با بیماری کرونا، آن را شکست داد.مدیرشبکه 
بهداشت ودرمان شهرستان آران وبیدگل گفت: بیمار ۹۸ ساله سه هفته پیش به علت عارضه حاد 
تنفسی به بیمارستان مراجعه و پس از انجام آزمایش، تست کرونای وی مثبت شد.اعظم باقری 
با اشاره به اینکه این بیمار پس از انجام بررسی های الزم با تشخیص کرونا تحت درمان قرارگرفت, 
افزود: وی پس از ســه هفته بستری در بیمارســتان با تالش همکاران پزشــک و پرستاران این 

بیمارستان بهبود یافت و صبح شنبه ترخیص شد.

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان تشریح کرد:

تبدیل اصفهان به قطب گردشگری ملی
معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان محورهای ۹ گانه برنامه 

سنجش پذیر و اقدامات حوزه شهرسازی پیرامون آن را تشریح کرد.
ســید احمد حســینی نیا در گفت و گو بــا خبرنگار ایمنــا، اظهار کرد: 
کلیدواژه های محورهای ۹ گانه برنامه ســنجش پذیر و اقدامات حوزه 
شهرسازی پیرامون آن شامل تســریع در ارائه خدمات، ارتقای کیفی 
شهرســازی و معماری، گردشگری شــهری، ارتقای سرمایه گذاری، 
تحقق پذیری طرح ها، رقابت پذیری، تاب آوری شــهری، حکمروایی 

خوب شهری، بازآفرینی شهری و شفافیت است.
وی تصریح کرد: اداره کل نظارت بر اجرای ضوابط شهرســازی جهت 
تســریع در ارائه خدمات و با هدف کاهش بروکراسی اداری اقدامات 
زیادی کرده اســت.معاون شهرســازی و معماری شــهردار اصفهان 
افزود: افزایش بیــش از ۴۰ درصدی تعداد پروانه های صادر شــده 
در سال ۱۳۹۸ نسبت به ســال ۹۷ و افزایش بیش از ۵۴ درصدی در 
متراژ پروانه های صادره، افزایش بیــش از ۶۰ درصدی در متراژ پایان 
ساخت ها صادره ســال گذشته نسبت به ســال ۹۷، کاهش متوسط 
زمان پاســخ دهی به اســتعالم از ۲۱ روز به ۱۲ روز در ســال گذشته 
نسبت به سال ۹۷ همچنین افزایش کّمی و کیفی طرح های عمرانی 
تا حد ۳۵۰ طرح در ســال و ایجاد ســاختار اصولــی و قانونی برای 
 مجموعه طراحی و دفتر فنی از جمله اقدامات انجام شــده بشــمار 

می رود.
وی با اشــاره به لزوم یکپارچه سازی، هویت بخشــی و ارتقای کیفی 
شهرسازی و معماری شهر اصفهان با محور حفظ و احیا و ارتقا و عمق 
بخشــیدن به هویت تاریخی فرهنگی شــهر اصفهان، تصریح کرد: در 
این راستا با هدف ارتقای کیفی شهرسازی و معماری، پروژه پیرایش 
شــهری در محورهای منتخب مناطــق ۱۵ گانه، تهیه طــرح و تکمیل 
بیش از ۴۰ پروژه تاریخی شــامل محورهای تاریخی، بافت تاریخی و 
تک بناهای تاریخی، تعریف پروژه های شــاخص شهری نظیر محور 
میانی چهارباغ عباســی، طراحی شــهری میدان امام حسین )ع( و 
طراحی ایجاد فضای شهری مجاور پل بزرگمهر، برگزاری بیش از ۲۰ 
نشست از سلسله نشست راهبردهای شهرسازی و معماری با حضور 
اساتید برتر ملی و بین المللی و پایه گذاری جشنواره و جایزه دوساله 
معماری و شهرســازی اصفهان انجام شده است.حســینی نیا ادامه 
داد: در بخش گردشگری شــهری، پروژه هایی در حوزه گردشگری با 
هدف تبدیل اصفهان به قطب گردشــگری ملی و بین المللی و ایجاد 
درآمد پایدار در مناطق تعریف شده است.وی خاطرنشان کرد: تعریف 
و اجرای پروژه های گردشــگری اصفهان ۲۰۲۰ در مناطــق ۱۵ گانه و 

ناژوان، پروژه باز تعریف نقش محالت گردشــگری از جمله محالت 
شهشــهان، سنبلســتان، جویباره و … در منطقه سه، درب کوشک در 
منطقه یک، طراحی شــهری پهنه گردشــگری رهنان در منطقه ۱۱ و 
طراحی شهری محور گردشگری گورت در منطقه ۱۵ از جمله اقدامات 
ارتقای حوزه گردشــگری بوده است.معاون شهرســازی و معماری 
شهردار اصفهان با اشاره به ایجاد اکوسیســتم مناسب و قابل اعتماد 
جهت سرمایه گذاری در شهر با هدف ارتقای ســرمایه گذاری، گفت: 
در این راســتا تعریف و اجرای پروژه های محرک توســعه در مناطق 
پانزده گانه و ناژوان همچنین استفاده از ظرفیت های اقتصادی رینگ 
حفاظتی، محور تشریفات و TOD ایســتگاه های خط دو و سه قطار 
شهری انجام شــده اســت.وی با بیان اینکه به منظور تحقق پذیری 
طرح ها، مصوبات الزم در خصوص تحقق پذیری طرح های توســعه 
شهری دریافت شده است، اظهار کرد: اجرای پروژه های ۱۷۰ هکتاری 
شهید کشوری، چشــمه توتی، اراضی ســودان، اراضی باطان، انرژی 
خورشــیدی، طرح های گســتره های ویژه مناطق، محور تشریفات، 

روســتاهای منفصل مناطق واقــع در حریم و رینگ چهــارم در این 
راستا بود.حســینی نیا ادامه داد: تهیه برنامه اقدامات شهر دوستدار 
کودک با مشارکت وزارت کشور و نمایندگی یونیسف در ایران با هدف 
رقابت پذیری شــهری انجام شده اســت.وی گفت: برای تاب آوری 
شهری با هدف بهبود سیســتم مدیریت بحران و ارتقای کیفیت دفاع 
غیرعامل شــهر اصفهان ده ها پروژه ایســتگاه آتش نشانی طراحی و 
طرح جامع ریز پهنه بندی و مدیریت ریســک لرزه ای شــهر اصفهان 
با تاکید بر نقاط فرونشست زمین تهیه شده همچنین طراحی پایدار 
اقلیمی ساختمان های شهر اصفهان صورت گرفت.معاون شهرسازی 
و معماری شهردار اصفهان با اشــاره به لزوم حرکت در راستای تحقق 
حکمروایی خوب شــهری، اظهار کرد: هدایت و راهبری فرایند تدوین 
برنامه جامع شــهر اصفهان بــا بیش از ســه هزار و ۱۰۰ نفر ســاعت 
کارشناسی و مشارکت بیش از ۱۱۱ نهاد عمومی، خصوصی و سمن ها 
 از جمله اقدامات انجام شــده برای حکمروایی خوب شهری بشمار 

می رود.

سرپرست ســازمان مدیریت پســماند شهرداری 
اصفهان گفت: پروژه احداث خطوط کارخانه پردازش 
پسماند با صرف هزینه ای بالغ بر ۲۵۰ میلیارد ریال در 
ســال جاری به بهره برداری می رسد.محمد صادقی 
اظهار کرد: از سال گذشته طراحی و عملیات احداث 
پروژه خطوط کارخانه پردازش پسماند شهر اصفهان 
آغاز و برای اجرای کامــل آن حدود ۲۵ تا ۳۰ میلیارد 
تومان اعتبار در نظر گرفته شد.وی با اشاره به افزایش 
بازدهی خطوط جدید نسبت به خطوط فعلی کارخانه 
پردازش پسماندهای شــهر، تصریح کرد: کارایی و 
بازدهی پروژه خطوط جدید کارخانه پردازش پسماند 
شهر اصفهان نســبت به خطوط فعلی بسیار بیشتر 
است.سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری 
اصفهان ادامه داد: زباله های شهر اصفهان پس از وارد 

شدن به کارخانه پردازش وارد سالن دریافت شده، 
ســپس از طریق نوار نقاله ها وارد قسمت خردکن و 
کیسه بازکن می شود تا مواد قابل بازیافت جداسازی 
شود، در ادامه مواد آلی برای تهیه کود مورد استفاده 
قرار می گیرد و مواد قابل بازیافت جمع آوری می شود.

وی با بیان اینکه روزانه یک هزار تن زباله شهر اصفهان 
وارد کارخانه پردازش می شــود، گفت: از این میزان 
یک یا دو درصد اقالم قابل بازیافتی و حدود ۶۰۰ تن 
از مواد آلی شامل دورریز غذاها و میوه ها و موادی که 
قابل کود شدن است، از سرند عبور می کند و سپس 
در مجموعه سایت دپو می شود و با فرایند سه تا چهار 
ماهه هوادهی، سرند و به کود مرغوب تبدیل می شود.

صادقی خاطرنشان کرد: اصفهان تنها شهرداری کشور 
است که از قدیم االیام مافیای کود دامی را حذف کرد 

و کود بســیار مرغوبی که در کارخانه پردازش تولید 
می شــود را برای چمن کاری در سطح شهر استفاده 
می کنــد.وی اجرای پروژه احــداث خطوط کارخانه 
پردازش را بسیار ضروری دانست و اظهار کرد: یکی 
از دالیل اجرای این پروژه وارد شدن ضایعات موجود 
در داخل مواد آلی بــه فرایند تولید کود بــود، البته 
پروژه های بزرگ تــری از جمله هاضــم بی هوازی، 
پیرولیز را نیز در کارخانه پردازش اجرا خواهیم کرد.وی 
گفت: پروژه احداث خطوط کارخانه پردازش با صرف 
هزینه ای بالغ بر۲۵۰ میلیارد ریال در سال ۹۹ به بهره 
برداری می رسد، البته به موازات اجرای این پروژه در 
خصوص پروژه های هاضم و پیرولیز کار می کنیم تا 
بوی نامطلوب ناشی از پسماندها، شیرابه ها را از بین 

برده و برای زیست پذیرتر شدن شهر گام برداریم.

سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان خبرداد

بهره برداری از پروژه احداث خطوط پیشرفته کارخانه پردازش پسماند در سال 99

مدیر منطقه دو شهرداری اصفهان از توزیع یک هزار بسته بهداشتی در محله های کمتربرخوردار این منطقه همچون دهنو و بابوکان خبر داد و گفت: در بسته های 
سالمت اقالمی همچون مایع دستشویی، ماسک، ژل ضدعفونی کننده و دستکش قرار داشت.کاووس حقانی اظهار کرد: یک هزار بسته سالمت در ۹ محله 
منطقه دو از جمله برزان، ولدان، بابوکان، دهنو، مشکین، کوی پرتو، آفاران توزیع شده اســت.وی تصریح کرد: یکصد بسته فرهنگی شامل بازی های فکری 
برای کودکان و نوجوانان همچنین یکصد بسته غذایی )حاوی ماکارونی، رب گوجه فرنگی، شکر، دستمال، سویا، خرما، روغن، عدس و نمک( بین اقشار کم 
برخوردار منطقه دو توزیع شده است.مدیر منطقه دو شهرداری اصفهان با بیان اینکه ضدعفونی روزانه معابر پر تردد این منطقه از جمله خیابان های شهیدان، 
امام خمینی و میدان جمهوری اسالمی در حال انجام است، افزود: با توجه به شیوع ویروس کرونا گندزدایی و ضدعفونی سرویس های بهداشتی، محوطه 
ورودی بانک های و درمانگاه های سطح منطقه، مرکز سالمت برزان و محوطه داخلی و ورودی بیمارستان حضرت صدیقه طاهره )س(، ایستگاه های اتوبوس 
و ایستگاه های بازیافت، پل مکانیزه عابر پیاده قلمستان، پارک سوار صمدیه و ورودی مساجد سطح منطقه انجام شده است.وی ادامه داد: به صورت روزانه 

دستکش و ماسک بین کارگران و کارمندان منطقه دو توزیع و هر روز تب سنجی انجام می شود.

توزیع یک هزار بسته سالمت در محله های کمتر برخوردار منطقه 2
نوروزی خبر داد:

بسیج پنج هزار نفر از نیروهای 
شهرداری برای ضدعفونی 

معابر اصفهان

چهره روز

وز عکس ر

بیمارستان امین اصفهان، 46 روز 
پس از ورود کرونا به کشور

پس از اعالم شــیوع ویروس کرونا در کشــور از 
سوی وزارت بهداشت، بیمارســتان های امین، 
غرضی، خورشید و عیسی بن مریم)ع( اصفهان 
در لیســت بیمارســتان های مرجع رسیدگی به 
این بیماری قرار گرفتند و بــه حالت آماده باش 
درآمدنــد. اکنــون بیمارســتان امیــن در ۴۷ 
مین روز از ورود کرونا به کشــور بــه عنوان یکی 
از بیمارســتان های تخصصی عفونــی و بخش 
تخصصی کودکان مشکوک به ویروس کرونا ، خط 

مقدم مبارزه با کرونا در اصفهان است. 

 حضور پررنگ ارتش از ابتدای شیوع کرونا
 برای سالمت شهروندان 

فرمانده گروه ۴۴ توپخانه نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی گفت: یگان ۴۴ توپخانه در راستای 
طرح لبیک یا امام خامنه ای در پلیس راه اصفهان کاشــان مســتقر شــده بود و طرح غربالگری 
را اجرا کرد.ســرهنگ ســیاوش میهن 
دوســت  گفت : با اجرای طرح لبیک یا 
امام خامنه ای ، در پنــج مرحله ورودی 
و خروجی شهرهای استان را کنترل می 
کنیم و با کمک کادر پزشکی ارتش ، کار 
غربالگری ســالمت ، ضد عفونی معابر ، 
اماکن و خودروها ، برپایی نقاهتگاه ها 
و بیمارســتانهای در حال انجام اســت.

او ادامه داد: در استان اصفهان عالوه بر 
اجرای طرح در ورودی شمال اصفهان، 
ضد عفونی اماکن و ابنیه در خمینی شهر و ایستگاه های تشخیص و غربالگری در منطقه پنج اصفهان 
انجام می شود.به گفته فرمانده گروه ۴۴ توپخانه نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی این فعالیت 
ارتش در مناطق کم برخوردار استان همچون قهجاورستان، دیزچه نیز انجام شد و از شهروندان تب 

سنجی صورت گرفت. 

توزیع پنج هزار بسته حمایتی بین خانواده های زندانیان 
استان اصفهان

رییس کل دادگستری استان اصفهان گفت:پنج هزار بسته حمایتی بین خانواده های زندانیان استان 
اصفهان توزیع شد.محمدرضا حبیبی رییس کل دادگستری استان اصفهان گفت: این پنج هزار بسته 
حمایتی شامل گوشت، مرغ و حبوبات به ارزش هر کدام ۳۵۰ هزار تومان، بین خانوار های زندانیان 
اســتان توزیع شــد.محمدرضا حبیبی همچنین به راه اندازی مرکز ویژه نگهداری و درمان زندانیان 
احتمالی مبتال به ویروس کرونا در زندان مرکزی اصفهان اشــاره کردو افــزود: این مرکز با دارا بودن 
پنجاه تخت و امکانات پزشکی الزم به همت خیران استان راه اندازی شده تا در صورت ابتالی احتمالی 
مددجویان به ویروس کرونا نیازی به انتقال مبتالیان به مراکز درمانی نباشــد.او به اعطای مرخصی 
بیش از هفت هزار نفر از زندانیان، در اواخر سال گذشته با شیوع ویروس کرونا نیز اشاره کردو گفت: 

از این تعداد بیش از ۸۰۰ نفر زندانیان با بهرمندی از مرخصی پایان حبس به زودی آزاد خواهند شد.

کشف الستیک های قاچاق در اصفهان
رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان اصفهان از کشف محموله ای الستیک خارجی قاچاق به ارزش 

۲ میلیارد ریال خبر داد.سرهنگ کامران ریاحی رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان اصفهان اظهار 

داشت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی اصفهان مطلع شدند فردی تعداد زیادی الستیک خارجی 

خودرو را در منزلش نگهداری می کند که وارد عمل شــدند.وی افزود: پس از هماهنگی های الزم از 

منزل مورد نظر بازرسی شد که ۱۷۰ حلقه الستیک خارجی فاقد مدارک گمرکی و مجوزهای قانونی 

کشف شد.این مقام انتظامی اظهار داشت: ارزش محموله کشف شده توسط کارشناسان مربوطه 

۲ میلیارد ریال عالم شده و یک نفر نیز در این رابطه دستگیر شــد.رئیس پلیس امنیت اقتصادی 

اصفهان از تحویل متهم به مراجع قضائی خبر داد و خاطر نشان کرد: هر گونه فعالیت در زمینه ورود 

کاالی قاچاق باعث اخالل در نظم اقتصادی کشور، افزایش بیکاری جوانان و افزایش تورم می شود 

که امید است مردم عزیز با پلیس تعامل داشته باشند و اخبار مربوطه را در اسرع وقت اطالع دهند.

با مسئولان

شــهردار اصفهان گفت: شهرداری ضدعفونی 
کردن کوچه ها و معابــر را وظیفه دائمی خود 
می داند و با داشــتن امکانات خوب و بسیج 
پنج هزار نفــر از نیروها هر روز ایــن اقدام را 
انجام می دهد.قدرت ا.. نوروزی  روز گذشته 
در برنامه رادیویی »صدای شــهر« اظهار کرد: 
بیماری کرونا یک پدیده اجتماعی است و به 
گونه ای شــیوع پیدا کرده که زندگی انسان ها 
را تحت تأثیر خود قرار داده است.وی افزود: 
شــهرداری اصفهان از همان ابتدای شــیوع 
ویروس کرونا تمام تالش خــود را به کار برده 
تا بتواند با آن مقابله کند.شــهردار اصفهان از 
همکاری و همراهی مردم که می تواند مدیران 
را به اهداف خود نزدیک کند، تشکر و قدردانی 
کرد و افزود: همکاری مردم می تواند مسئوالن 
را به انجام اقدامات بیشــتر امیــدوار کند تا 
بتوانیم با رفتار جمعی بر این بیماری غلبه پیدا 
کنیم.وی با بیان اینکه با تغییر سبک زندگی 
مردم »در خانه ماندن« برای افراد کار راحتی 
نیســت، گفت: تالش می کنیم زمینه ماندن 
در خانه برای مردم راحت تر باشــد، از این رو 
شــهرداری برنامه های فرهنگی متعددی را 
آماده کرده که بعضی از آنهــا به صورت کلیپ 
پخش شده و در اختیار شهروندان قرار گرفته 
است و امیدواریم با رعایت آنها بتوانیم رفتار 
گروهی خوبــی را از خود نشــان دهیم تا در 
مقابله با این ویروس موفق شویم.نوروزی با 
اشاره به تالش های انجام شده برای مقابله با 
کرونا، خاطرنشان کرد: آخرین اقدامات تهیه 
۵۰ طرح آموزشــی برای استفاده از فضاهای 
مجازی و فضاهای شهری و سبدهای خرید 
فروشگاه ها است.وی ادامه داد: در حال حاضر 
دستورالعمل هایی برای ادارات و دستگاه های 
مختلف، فروشــگاه های زنجیــره ای و تمام 
مکان هایــی که امــکان تجمع شــهروندان 
وجود دارد، در حال تهیه است تا بتوانیم طرح 
فاصله گــذاری اجتماعی را بر اســاس این 

دستورالعمل ها اجرایی کنیم.

شهر در 

شهرستان

عکس: ایسنا
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4  هزار ُتن گوشت مرغ در سردخانه های اصفهان ذخیره شد

وقتی کرونا ارزانی و فراوانی می آورد!
معاون بهبود تولیدات دامی ســازمان جهاد کشاورزی اصفهان از ذخیره ســازی افزون بر چهار 
هزار ُتن گوشت مرغ در ســردخانه های این استان در ســه ماه اخیر خبر داد.حسین ایراندوست 
اظهارداشت: با توجه به شــیوع ویروس کرونا و کاهش تقاضا در بازار، این میزان گوشت مرغ با 
کیفیت مناسب در ســردخانه های استان ذخیره سازی شــد که برای ماه های پیش رو کمبودی 
نخواهیم داشــت.وی با اشــاره به اینکه تولید این ماده غذایی پر مصرف در اســتان نســبت به 
مدت مشابه سال قبل آن حدود ۲۰ درصد رشد داشته اســت، اضافه کرد: بسیاری از رستوران ها، 
هتل ها، تاالرها و دیگر مجموعه ها از زمان شیوع ویروس با کســادی کار روبه رو شدند و مصرف 
مواد غذایی از جمله گوشــت مرغ را در آنان در پی داشــت.معاون بهبود تولیدات دامی سازمان 
جهاد کشــاورزی اصفهان افزود: از ســوی دیگر خرید گوشــت مرغ در بین مردم هم کمتر شد 
و در نهایت ذخیره این ماده غذایی در اســتان را باال برد.به گفته ایراندوســت بخشــی از گوشت 
مرغ منجمد شــده قابلیت صادرات به دیگــر کشــورها را دارد که تحقق آن مســتلزم همکاری 
ســایر نهادهاســت.وی با بیان اینکه مرغداران در زمان همیشــگی اقدام به جوجه ریزی کردند، 
ادامه داد: شــرکت پشــتیبانی امور دام اســتان خرید حمایتی خود را انجــام داد.معاون بهبود 
تولیدات دامی سازمان جهاد کشــاورزی اصفهان، کاهش قیمت گوشت مرغ در بازار این منطقه 
را ناشی از همان کم شــدن تقاضا دانســت و گفت: اکنون بازار کشــش جذب تمامی تولیدات 
را ندارد و ذخیره ســازی که نگهداری آن را تا یک ســال میســر می کند بهترین راهکار اســت.۲ 
هزار و 4۰۰ واحد مرغداری شــامل یکهــزار و ۹۵۰ واحد گوشــتی و 4۵۰ واحد تخــم گذار و مرغ 
 مادر در اســتان اصفهان وجــود دارد. همچنین ۲۰ کشــتارگاه صنعتی مرغ در اســتان فعالیت

 دارند.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان:

پای ملخ های صحرایی به اصفهان نرسیده است
مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با بیان اینکه خوشبختانه ملخ صحرایی 
وارد استان اصفهان نشده اســت، گفت: اعتبارات آفات نباتی اســتان حدود یک میلیارد و 4۰۰ 
میلیون تومان اســت، اما تنها ۵۰ درصد اعتبارات برای ۲4 شهرســتان استان اصفهان تخصیص 
می یابد.محمودرضا افالکی در خصوص هجوم آفت ملخ به کشور، اظهار کرد: استان اصفهان هر 
ساله در اواخر اردیبهشت ماه شاهد ملخ های بومی است و از همان زمان مبارزه به این آفت آغاز 
می شــود.وی افزود: به طور معمول ملخ های بومی و پوره های آنها در شهرســتان های مرکزی 
و جنوب اســتان همچون لنجان، تیران و کرون و ... ظاهر می شــوند.مدیر حفظ نباتات سازمان 
جهاد کشاورزی اســتان اصفهان با اشــاره به اینکه مبارزه با آفت ملخ از محل اعتبارات استانی 
انجام می شود، گفت: اعتبارات آفات نباتی استان حدود یک میلیارد و 4۰۰ میلیون تومان است، 
اما تنها ۵۰ درصد اعتبارات برای ۲4 شهرســتان اســتان اصفهان در قالب اســناد خزانه اسالمی 
تخصیص می یابد.وی در خصوص آفت ملخ صحرایــی در اصفهان، گفت: ملخ های صحرایی به 
ملخ دریایی معروف است و طی دو ســال گذشته از شبه جزیره عربســتان به سمت کشورهای 
جنوبی از جملــه ایران می آید که بخشــی از آن در مناطق جنوبی تخم گذاری می کند و امســال 
نیز در شش استان جنوبی کشــور در ۵۰ هزار هکتار اراضی با این آفت مبارزه می شود.افالکی با 
اشاره به برنامه ریزی برای مبارزه با هر نوع آفت ملخ در اســتان اصفهان، گفت: به همین منظور 
سم برای سم پاشی این آفت در شبکه شهرستان تهیه کرده ایم و به محض ظهور پوره های ملخ، 
عملیات سم پاشی را آغاز خواهیم کرد تا خسارتی به مزارع استان وارد نشود.وی با تاکید بر اینکه 
خوشبختانه ملخ صحرایی وارد استان اصفهان نشده است، گفت: با تدابیر صورت گرفته از سوی 
 سازمان حفظ نباتات کشور و استان های جنوبی و بسیج کلی امکانات در حال مبازره با این آفت

 هستیم.

نایب رئیس اتحادیه میادین میوه و تره بار اصفهان اعالم کرد؛

چغاله تنها میوه نوبرانه بازار اصفهان

نایب رئیــس اتحادیه میادین میــوه و تره بار اصفهان بــا بیان اینکه 
افزایش نرخ اقالم میوه و سبزی به دلیل صادرات و شرایط آب وهوایی 
است، گفت: درحال حاضر چغاله بادام تنها میوه نوبرانه در بازار اصفهان 

است که با نرخی حدود ۱۶ هزارتومان عرضه می شود.
علی مهرکش در خصوص افزایش قیمت پیاز، اظهار کرد: یکی از دالیل 
افزایش قیمت این محصول صادرات و جلوگیــری نکردن از این کار 
است، البته معتقدم ممانعت از صادرات باعث ضرر کشاورزان می شود، 
چرا که اگر این محصول صادر نشود به دلیل کشت انبوه آن، قیمت ها 
کاهش یافته و کشاورز برای کشت سال بعد ترغیب نخواهد شد.وی 
همچنین ادامه داد: دلیل دیگر افزایــش قیمت مقطعی برخی اقالم 
میوه و ســبزی قیمت ها، تغییرات جوی، آب وهوا، بارندگی و ســرما 
است.نایب رئیس اتحادیه میادین میوه و تره بار اصفهان افزود: درحال 
حاضر قیمت پیاز در میدان میوه و تره بار بین ۳۰۰۰ تا ۶۰۰۰ تومان است 
که این قیمت ها در سطح خرده فروشی مطابق با فاکتور میدان میوه 
و تره بار باید ۲۵ درصد افزایش یابد.وی به هزینه  تردد بارهای میوه و 
تره بار اشاره کرد و گفت: درحال حاضر هر کیلو بار به دلیل محدودیت 
تردد بین شــهری تا محصول حدود ۲۰۰۰ هزار تومان هزینه دارد و هر 
کیلو محصول پیاز بین ۶۰۰ تا 4۵۰ تومان مشــمول کرایه می شود که 

این هزینه باالیی است.مهرکش همچنین در خصوص افزایش قیمت 
برخی اقالم میوه و سبزی در پی شــیوع کرونا، توضیح داد: از زمانی 
که اعالم شــد مصرف لیموترش، ســیر، زنجبیل و لیموشیرین برای 
 مقابله با کرونا مفید اســت، تقاضا و مصرف این محصوالت افزایش

 یافت.
وی افزود: قیمت زنجبیل به دلیل وارداتی بودن و همچنین با تفاوت 
دالر و بیشتر شــدن تقاضا، افزایش یافت و در حال حاضر قیمت این 
محصول در میدان میــوه و تره بار اصفهان بین ۵۷ تــا ۶۰ هزار تومان 

است.
نایب رئیس اتحادیه میادین میوه و تره بار اصفهان با اشاره به نرخ دیگر 
اقالم پرتقاضا در میادین میوه و تره بار اصفهان، گفت: در حال حاضر هر 
کیلو سیر سردخانه ای ۲۵هزار تومان، سیر تازه ۹۰۰۰ تومان، لیموترش 
نایلونی ۲۵هزار تومان و لیموشــیرین نایلونی ۲۰هزار تومان است که 
این اقالم در سطح خرده فروشی بین ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش قیمت 
خواهند داشت.وی با بیان اینکه طی سه ماه گذشته تاکنون کشور تولید 
سیر، لیموشیرین و لیموترش نداشته است، گفت: در این شرایط برای 

تأمین نیاز بازار ناچار به واردات هستیم.
مهرکش با اشاره به نرخ دیگر محصوالت موجود در میدان میوه و تره 

بار اصفهان، گفت: در حال حاضر قیمت نارنج بین ۱۹۰۰ تومان تا ۵۰۰۰ 
تومان، توت فرنگــی اصفهان بین ۱۵ تا ۳۷ هــزار و ۵۰۰ تومان، انواع 
ســیب درختی بین 44۰۰ تا ۸۱۰۰ تومان، پرتقال آبگیری رسمی بین 
۳۰۰۰ تا ۵۲۵۰ تومان و پرتقال تو قرمــز بین ۳۱۰۰ تا ۸۷۵۰ هزار تومان 
است.وی با تأکید بر اینکه خوشبختانه کمبود میوه و سبزیجات در بازار 
اصفهان نداریم، به وضعیت میوه های نوبرانه در بازار اشاره کرد و گفت: 
درحال حاضر چغاله بادام تنها میوه نوبرانه در بازار اصفهان است که با 
نرخی حدود ۱۶هزار تومان عرضه می شود، البته قیمت چغاله زردآلو 

بیش از این خواهد بود.
نایب رئیس اتحادیه میادین میوه و تره بــار اصفهان تصریح کرد: در 
حالیکه در اخبار عنوان شده که گوجه سبز در تهران حتی با نرخ ۱۰۰ هزار 
تومان عرضه می شود، اما تا زمانی که قیمت میوه های نوبرانه در بازار 

متعادل نشود اجازه ورود آن به اصفهان را نخواهیم داد.
وی همچنین در خصوص اقدامات موجود برای جلوگیری از شــیوع 
ویروس کرونا در میدان میوه و تره بار اصفهان، گفت: با توجه به فروش 
محصوالت به صورت عمده و بسته بندی در میدان میوه و تره بار احتمال 
انتقال کرونا از این محصوالت به افراد پایین اســت و افراد با رعایت 

نکات بهداشتی و دستکش و ... محصوالت را جابجا می کنند.

مدیر شــرکت پخــش فراورده های نفتــی منطقه 
اصفهان از کاهش ۸۵ درصدی مصرف بنزین در روز 
۱۳ فروردین و کاهش ۵4 درصدی آن در ایام نوروز 
امسال در سطح استان خبر داد.حسین صادقیان 
در خصوص مصرف بنزین در استان اصفهان در ایام 
نوروز ۱۳۹۹، اظهار کرد: با پیوستن مردم به کمپین 
در خانه بمانیم، مصرف بنزیــن از ابتدای فروردین 
امسال تا پایان روز سیزدهم همین ماه، ۵4 درصد 

نســبت به مدت مشابه ســال قبل کاهش داشته 
است.وی ادامه داد: با توجه به طرح ممنوعیت تردد 
در ایام نوروز امسال و پیروی مردم از فاصله گذاری 
اجتماعی در تاریخ ۱۳ فروردین ماه جاری، مصرف 
بنزین در استان اصفهان نسبت به روز طبیعت سال 
گذشته ۸۵ درصد کمتر شــد.مدیر شرکت پخش 
فراورده های نفتی منطقه اصفهان، کاهش مصرف 
ســوخت را ناشــی از فهم درست شــرایط، توسط 
مردم عنوان کرد و گفت: با وجود شــیوع گســترده 
ویروس کرونا در کشور، جایگاه های عرضه سوخت 
و فرآورده هــای نفتی در شهرســتان های اســتان 

اصفهان به صورت ۲4 ســاعته فعال هســتند.وی 
تصریح کرد: بیش از ۳۰۰ جایگاه پمپ بنزین و ۱۶۲ 
جایگاه ســوخت سی ان جی در اســتان، با رعایت 
کامل موارد بهداشتی و ایمنی فعال بوده و به صورت 
شبانه روزی در حال عرضه سوخت به مردم هستند.

صادقیان خاطرنشان کرد: مردم می توانند همچون 
گذشــته و طبــق روال معمول در طول شــبانه روز 
نسبت به دریافت ســوخت از جایگاه ها اقدام کنند 
و خوشــبختانه اختاللی بر اثر شیوع ویروس کرونا 
در روند سوخت رســانی جایگاه های استان ایجاد 

نشده است.

در ایام نوروز امسال؛

مصرف بنزین در اصفهان ۵4 درصد کاهش یافت

در دو هفته نخست سال ۹۹؛

4۷ دستگاه حفاری چاه آب در اصفهان توقیف شد
معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان گفت: 4۷ دستگاه حفاری و ادوات غیرمجاز چاه آب از ابتدای امسال در استان اصفهان توقیف 

شده است.حسن ساسانی با تأکید بر پیگیری جدی تخلفات بخش آب، اظهار کرد: تا کنون از طریق شماره تلفن ۳۸4۸ که با هدف دریافت گزارش های 

مردمی راه اندازی شده است ۱۶۸ تماس ثبت شده و با بررسی های یگان حفاظت شــرکت آب منطقه ای اصفهان ۹۹ درصد آنها صحت داشته است.وی 

افزود: دو هفته نخست امسال، 4۷ دستگاه حفاری و ادوات غیر مجاز چاه آب در استان اصفهان از طریق پیگیری گزارش های مردمی ثبت شده در سامانه 

۳۸4۸ توقیف و به مراجع قضائی معرفی شده است.ساسانی خاطر نشان کرد: مردم می توانند در سراسر اســتان از طریق سامانه ۳۸4۸ در تمام طول 

شبانه روز تماس بگیرند و گزارش تخلفات از قبیل حفاری، الیروبی و کف شــکنی غیر مجاز چاه، بهره برداری از چاه های فاقد پروانه را مطرح کنند.معاون 

حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان گفت: ثبت و رســیدگی به تخلفات برداشت پساب از فاضالب شهری، برداشت غیر مجاز از کانال ها و 

شبکه های آبیاری، تصرف و ساخت و ساز غیر مجاز در حریم و بستر رودخانه ها و حمل و تردد انواع دستگاه های حفاری غیر مجاز از دیگر خدمات سامانه 

تلفنی ۳۸4۸ است.

با توجه به فروش محصوالت به صورت عمده و بسته بندی 
در میدان میوه و تره بار احتمال انتقال کرونا از این محصوالت 
به افراد پایین است و افراد با رعایت نکات بهداشتی و 

دستکش و ... محصوالت را جابجا می کنند.

 مرکز نقاهتگاه 
ایران مال

مجموعه ایران مــال همزمان با 
شــیوع ویروس کرونا به جهت 
کمک به ستاد ملی مقابله با کرونا 
با تبدیل بخشــی از نمایشــگاه 
خود به مرکــز درمانی و مراقبتی 
بیماران کرونایی اختصاص داده 
است. مرکز ســالمت ایران مال 
با مســاحت 4۵ هزار مترمربع، 
ظرفیــت تجهیز ۳ هــزار تخت 

بیمارستانی را دارد.

عوامل جنایت کشته شدن راننده کامیون حامل کاالی 
اساسی شناسایی و مجازات می شوند

وزیر راه و شهرســازی ضمن عرض تســلیت از جان باختن راننده کامیون حمل بارهای اساسی، 
اعالم کرد: عوامل این جنایت شناسایی و مجازات می شــوند.محمد اسالمی کشته شدن محمد 
تقی مهابادی راننده ۳۲ ســاله ناوگان 
حمل ونقل عمومی کاال که در حین حمل 
کاالی اساســی به ضــرب گلوله جان 
به جان آفرین تســلیم کرد را تســلیت 
گفت.وی گفت: امروزه کشور در دو جبهه 
مقابلــه و مدیریت بیمــاری کرونا و از 
طرف دیگر برای تأمین کاالهای اساسی 
وارد عرصه مجاهدت شــده است. اما 
در این میان نمی تــوان از نقش پررنگ 
رانندگان ناوگان حمل ونقل عمومی بار 
چشم پوشی کرد که از طرفی مســئولیت حمل کاالهای مورد نیاز بهداشت و درمان به استان های 
مختلف را بر دوش می کشند و از طرف دیگر در همین شرایط حساس کنونی در راه حمل کاالهای 

اساسی مردم ایران اسالمی داوطلبانه گام بر می دارند.
وزیر راه و شهرســازی افزود: مرحوم محمد تقی مهابادی نیز از جمله همین رانندگان بود، جوان 
۳۲ ساله ای که با هزاران امید و آرزو با عشق و ایثار از اســتان البرز اقدام به حمل محموله تخت 
بیمارستانی برای تجهیز مراکز درمانی پذیرنده بیماران مبتال به کرونا به سمت استان سیستان و 
بلوچستان حرکت کرد و در مسیر بازگشت مسئولیت حمل محموله برنج که یکی از انواع کاالهای 

اساسی مورد نیاز مردم است را بر عهده گرفت.

 پیش بینی برداشت
 14 میلیون تن گندم در کشور

مشــاور وزیر و مجری طرح گندم وزارت جهاد کشــاورزی، از پیش بینی برداشــت ۱4 میلیون 
تن گندم در کشــور خبر داد.اســماعیل اســفندیاری پور در مراســم آغاز آئین برداشــت گندم 
در شهرســتان دیر، ســالی پررونق را 
برای محصول گندم پیش بینی و اظهار 
کرد: با توجــه به بارش های مناســب 
و اقدام هــای فنــی صــورت گرفتــه، 
امیدواریــم ۱4 میلیــون تــن گندم در 
کشور برداشت شــود.وی با بیان اینکه 
برداشت گندم نوبرانه کشــور امروز در 
برِدخون شهرستان دیر آغاز شده  بخش ُ
اســت، افزود: برداشــت این محصول 
همزمان در شهرســتان ســرباز استان 
سیستان و بلوچســتان نیز آغاز شــده اســت.مجری طرح گندم کشور خاطرنشــان کرد: پس 
از این، برداشــت گنــدم در اســتان های فارس، خوزســتان و جنــوب کرمان آغاز خواهد شــد 
و تا پایــان فروردین کشــاورزان همه مناطق اقلیم گرم و خشــک کشــور برداشــت را شــروع 
می کننــد.وی ادامــه داد: در خــرداد ماه مناطــق معتــدل و در نیمــه دوم مرداد اقلیم ســرد 
 برداشــت گندم را آغاز می کنند و در مجموع برداشــت این محصول در کشــور 4.۵ ماه به طول 

می انجامد.

گزارش اقتصاد

وز عکس ر

عکس: فارس

اخبار

رئیس اتحادیه لبنیات ساز و فروشنده 
لبنیات اصفهان:

واحدهای صنفی فروش 
لبنیات اصفهان تعطیل نیست

خبر روز

رئیس اتحادیه لبنیات ساز و فروشنده لبنیات 
اصفهان گفت: تقاضا برای خرید لبنیات در بازار 
کاهش نداشته بلکه نسبت به هفته های گذشته 
افزایش داشته است.محمدرضا امین الرعایایی 
با اشــاره به شــیوع ویروس کرونا در اســتان 
اصفهان، اظهار کــرد: واحدهای صنفی فروش 
لبنیات استان در هفته گذشته تعطیل نبوده اند و 
بر اساس مصوبه ستاد مقابله با شیوع ویروس 
کرونا، لبنیات فروشان جزو اصناف غیر ضروری 
محسوب نشدند و اتاق اصناف به این اتحادیه 
اعالم کــرد که نیــازی به تعطیلــی واحدهای 
صنفی زیرمجموعه آن در زمان تعطیلی اصناف 
غیرضــروری نیســت.رئیس اتحادیه صنف 
لبنیات ساز و فروشنده لبنیات اصفهان با بیان 
اینکه قیمت لبنیات در بازار نسبت به هفته های 
گذشته تغییری نداشته اســت، تصریح کرد: 
واحدهای صنفی قیمت لبنیات را گران نکرده 
و معامالت در بازار بر اساس قیمت های قبلی 
است.امین الرعایایی اضافه کرد: تاکنون تخلف 
بهداشتی در واحدهای صنفی فروشنده لبنیات 
گزارش نشــده و اتحادیه با مرکز بهداشت اتاق 
اصناف اصفهان در تماس اســت تا در صورت 
ابالغ پروتکل های بهداشــتی جدیــد آن را به 
واحدهای صنفی خــود ابالغ کنــد.وی ادامه 
داد: گشت اکیپ های بازرسی و نظارت بر بازار 
توسط مدیریت بازرســی اتاق اصناف اصفهان 
در حال انجام است، بازرســی اتحادیه صنف 
لبنیات ساز و فروشنده لبنیات اصفهان نیز برای 
نظارت بر روند فعالیت و اجرای موارد بهداشتی 
در واحدهــای صنفــی برنامه هایــی را انجام 
داده که تاکنون مشــکلی گزارش نشده است.
رئیس اتحادیه صنف لبنیات ساز و فروشنده 
لبنیات اصفهان خاطر نشــان کــرد: برخی از 
واحدهای صنفی جلوی درب مغازه های خود 
مانع گذاشــته و افراد بدون تماس مستقیم با 
متصدی و فروشنده خرید می کنند؛ برخی دیگر 
از واحدهای صنفی این اتحادیه نیز با استفاده از 
نایلون و پالستیک ارتباط فضای حضور مشتری 

را با جایگاه متصدی قطع کرده اند.

ستون چپ باال  گزارش

////////////////////////
ستون راست پایین 

////////////////////
////////////////////

نواری پایین

//////////////////////////
باالی عکس خبر

///////////////////////
محوری

///////////////////////
باالی عکس خبر

//////////////////////
)اگه صفحه خبر کم داشت کار شود(

//////////////////////////
عکس خبر
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مدیرعامل گروه فوالد مبارکه با اشاره به عزم راسخ برای »جهش تولید« در سال 
۹۹گفت: تحقق حداکثری راهبرد مقام معظــم رهبری و جهش تولید را از اصلی 
ترین اهداف فوالد مبارکه در سال جاری است، تأمین حداکثری نیاز کشور به انواع 
محصوالت تخت فوالدی خاص که عمدتا وارداتی هســتند، تکمیل طرح شهید 
خرازی و احداث خط نورد گرم 2 که به نام شــهید ســلیمانی مزین شده است، 

محقق خواهد شد.
او افزود: به یقین تأمین ســنگ آهن موردنیاز فوالد مبارکه و حمایت بیشــتر از 
اجرای طرح نورد گرم 2 در ســال ۹۹ در تحقق راهبرد جهش تولید نقش تعیین 
کننده ای خواهد داشت.مدیرعامل گروه فوالد مبارکه اصفهان ادامه داد:علیرغم 
اینکه در سال 13۹8 گروه فوالد مبارکه همانند سایر فوالدسازان کشور با مشکالت 
تحریم و عدم تخصیص سنگ آهن کافی مواجه بود، اما مدیریت و کارکنان تمامی 
شرکت های زیرمجموعه و نواحی داخلی شرکت با تالش همه جانبه و قابل تقدیر 
خود توانســتند بر راهبرد »رونق تولید« جامه عمل بپوشانند و با عزمی استوارتر، 
در نخستین روز های سال 13۹۹ که از ســوی مقام معظم رهبری به نام »جهش 
تولید« نام گذاری شده است، در بســیاری از بخش ها به موفقیت های جدیدی 

دست یابند.
عظیمیان اظهار داشــت: نتیجه همه تالش ها در سال قبل رشد تولید در بسیاری 
از بخش ها نسبت به مدت مشابه ســال 13۹7 بود، تاجایی که در سال ۹8 حمل 
محصول به مقصد مشــتریان با تحقق 106 درصد برنامه ساالنه و 11 درصد رشد 

نسبت به مدت مشابه سال قبل از 7 میلیون و 4۹1هزار تن فراتر رفت. این در حالی 
است که تأمین به موقع مواد اولیه و سنگ آهن فوالد مبارکه می توانست در تحقق 

هرچه بیشتر اهداف مؤثر باشد.
او  با تأکید بر اینکه فوالد مبارکه همواره به مســئولیت های اجتماعی خود متعهد 
و در کنار مردم بوده است، خاطرنشان کرد: در حوزه مسئولیت های اجتماعی نیز 
گروه فوالد مبارکه در اقصی نقاط کشور در هر شرایطی یار و مددکار هم میهنان بوده 
است. در این خصوص می توان به یاری رسانی به هموطنان سیلزده غرب و شرق 
کشور در ابتدا و انتهای سال گذشته و پشتیبانی از شبکه بهداشت و درمان کشور در 

تأمین اقالم و تجهیزات موردنیاز مقابله با ویروس کرونا اشاره کرد.

سخنگوی سازمان آتش نشانی اصفهان با توجه به اســتفاده زیاد مردم از مواد 
ضدعفونی کننده در شرایط کنونی کشور گفت: مردم دقت کنند که استشمام مداوم 

این مواد آسیبهای ریوی را در پی دارد.
فرهاد کاوه آهنگران با اشــاره به اینکه مردم به اندازه مصــرف از مواد ضدعفونی 
کننده و الکل خریداری و از نگهداری مقدار زیاد آن در مکان های بسته خودداری 
کنند، اظهار داشــت: الزم است شهروندان از روشــن کردن آتش در نزدیک مواد 
الکلی و ضدعفونی بخصوص پس از ضدعفونی کــردن محیط ها خودداری کنند 
زیرا این مواد سریع االشــتعال و قابل انفجارند.وی افــزود: والدین توجه کنند 
که مواد ضدعفونی کننــده و الکلی را دور از دســترس کودکان نگهــداری کنند.

ســخنگوی ســازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی شــهرداری اصفهان بیان 
داشــت: صاحبان خودروهای شــخصی و عمومی پس از مصرف این نوع مواد 

در داخل ماشــین، پنجره ها را باز و پــس از چند دقیقه اقدام به روشــن کردن 
خودرو کنند.وی ابراز داشــت: استشــمام مــدام مــواد ضدعفونی کننده برای 
ریه ها مضر اســت و باید از بو کردن موادشیمیایی پرهیز شــود و در صورت لزوم 
به اســتفاده به ویژه در شرایط کنونی کشــور از ماسک مناســب استفاده شود.

کاوه آهنگران با بیان اینکه الکل را نباید به صورت مســتقیم به پوست زد و قبل 
از اســتفاده حتمًا با مقدار معینی آب مقطر یا آب اکســیدان ترکیب کرد، گفت: 
باید دقت کنیم که از پاشیدن مواد در نزدیکی شــعله، اجاق گاز، سماور، بخاری 
و غیره خودداری شــود.وی بیان داشت: شــهروندان قبل از هر اقدامی، آگاهی 
الزم را از آن پیدا کــرده و در آن زمینــه مطالعه کنند و مطالب بی پایه و اســاس 
 و بدون منبع موثق منتشر شــده در فضای مجازی و شــایعات مربوطه اعتماد 

نکنند.

مدیرعامل گروه فوالد مبارکه اصفهان خبر داد؛

گام بلند فوالد مبارکه در سال جهش تولید

سخنگوی سازمان آتش نشانی اصفهان:

استشمام مداوم مواد ضدعفونی کننده آسیب های ریوی را در پی دارد

عضو شورای نظام روانشناسی استان اصفهان مطرح کرد

تامین بهداشت روانی کودکان در روزهای کرونایی

عضو شورای نظام روانشناسی استان اصفهان گفت: کودکان مهارت های 
مقابله ای ضعیف تری در مواجه با بحران دارند و آسیب پذیرتر هستند و 
والدین باید اقداماتی برای کنترل اضطراب و افزایش ارتقای بهداشــت 

روانی آنها در روزهای کرونایی انجام دهند.
محســن لعلی اظهار کرد: همه انســان ها در طول زندگی با آسیب ها و 
بحران های زیادی مانند جنگ، زلزله، ســیل و دیگــر بحران ها مواجه 
می شوند و این طبیعی است.وی با بیان تبعات بحران کرونا، افزود: این 
بحران طی ماه های اخیر برای مــردم و به خصوص برای کودکان تبعات 

روانشناختی مانند استرس، خشم، 
اضطراب، عصبانیت، وســواس و 
مشکالت روانشــناختی دیگری را 
همراه داشته اســت.این مدرس 
دوره های تخصصی روانشناســی 
معتقد اســت با نــگاه عمیق تر به 
این مســاله می تــوان دریافت به 
دلیــل اینکه کــودکان مهارت های 
مقابله ای ضعیف تری نســبت به 
بزرگســاالن دارند در مواجه با این 
بحران آسیب پذیرتر هستند.لعلی 
گفت: خردساالن و کودکان درکی از 
مفهوم مرگ و مسائلی از این قبیل 

را ندارند و از این لحاط معمواًل آسیب پذیری آنها کمتر است اما با توجه 
به اینکه کودکان مهارت های مقابله ای را به درستی نمی دانند می توانند 
در مقابله با بحران آسیب پذیری بیشــتری داشته باشند.عضو شورای 
نظام روانشناسی اســتان اصفهان، گفت: اســترس های انسان شامل 
استرس های مفید و غیر مفید است، اســترس مفید معمواًل استرسی 
اســت که می تواند حفاظت کننده و مراقبــت کننده افــراد در مقابله با 
آسیب های زندگی است اما استرس غیر مفید برای سالمت  اشخاص 

آسیب زننده است.
وی تصریح کرد: در مورد بحران کنونی که اتفاق افتاده است، نکته حائز 
اهمیتی که باید خانواده ها به آن توجه کنند در رابطه با کودکان اســت که 

مهارت های مقابله ای آنها پایین اســت و باید والدیــن کارهایی را برای 
کنترل اضطراب و افزایش ارتقای بهداشــت روانی کــودک در روزهای 
کرونایی انجام دهند.لعلی گفت: اول والدین باید اســترس و اضطراب 
خود را کنترل کنند، به دلیل اینکه این استرس به کودک منتقل می شود. 
وقتی که کودکی به والدین مضطرب خود نگاه می کند از رفتارها و عواطف 
آنها آگاه شــده و تا حــدی از آن رفتارها پیروی خواهد کــرد.وی ادامه 
داد: دوم برنامه ریزی برای ســرگرم کردن کودک در داخل خانه است. 
باید والدین به فرزندان آموزش داده و به آنها تفهیم کنند که در شــرایط 
فعلی و با توجه به شیوع ویروس 
کرونا موقعیت بیــرون رفتن از 
منزل، بازی کردن در فضای پارک 
امکان پذیر نیست و برنامه ریزی 
برای سرگرمی و بازی کودکان در 

محیط خانه را داشته باشند.
این مدرس دوره های تخصصی 
روانشناسی معتقد است: والدین 
الزم اســت در رابطه بــا اخبار و 
خطرات شیوع ویروس کرونا در 
مقابل کودک صحبــت نکنند، به 
دلیل اینکه کــودکان قدرت درک 
این مطالب را ندارند و ممکن این 
موضوع باعث بهم ریختن ذهن و در نهایت ترس آنها شود.لعلی با اشاره 
به اینکه ضروری است که والدین به جای ترساندن کودک به او امیدواری 
دهند، گفت: پرهیز از گفتن نکات منفــی و امید دادن به کودکان و اینکه 
اوضاع بهبود پیدا می کند و همه چیز دوباره بــه حالت عادی باز خواهد 
گشت از جمالت مثبتی است که گفتن آن در روزهای کرونایی به کودکان 
حائز اهمیت است.وی اظهار کرد: سرگرم کردن کودک با تماشای کارتن 
و فیلم های شاد در روزهای بحران بسیار مهم است. لزوم رعایت موارد 
بهداشتی نکته دیگری اســت که والدین می توانند در مورد آن با کودکان 
صحبت کنند و در خصوص نحوه پیشگیری و شستشوی مرتب دست ها 

و رعایت بهداشت فردی به فرزندان اطالعات الزم بدهند.

روش های ضدعفونی کردن خانه و محل کار از کرونا

از آنجا که ویروس کرونا حداقل 2 تا 3 روز بر روی سطوح مختلف زنده می ماند، بنابراین رعایت نکات بهداشتی و پاکسازی سطوح منزل و محل کار در برابر کرونا امری ضروری است.

گاهــی اوقات مجبور هســتیم به بیــرون از خانه 
مراجعه کنیم، مثل خرید کردن، کارهای بانکی در 
شرایطی مثل االن که ویروس کرونا به شدت شیوع 
پیدا کرده است باید بعد از برگشت به خانه بالفاصله 

وسایل را ضدعفونی کنیم.

 میوه و سبزیجات را نیز قبل از 
قرار دادن در یخچال شســته و 
ضدعفونی کنید، محیط ســرد و 
تاریک یخچــال و فریزر محل 
خوبی برای ماندگاری ویروس 
کرونــا اســت. در ایــن مدت 
پالســتیک مواد غذایــی را دور 

بریزید.

مــواد غذایــی کــه از 
ســوپرمارکت و یــا فروشــگاه های 

زنجیره ای خریــداری می کنیــد در معرض 
آلودگــی و میکــروب قــرار دارد، بعــد از خرید 
بســته های مواد غذایــی مثل ماکارونــی، بطری 
شیر، رب گوجه را با یک دستمال آغشته به مواد 

ضدعفونــی، تمیز کنید و بعــد در یخچال و 
کابینت قرار دهید.

ســطل زبالــه را مرتب 
خالی کنید آن را نیز ضدعفونی کنید. 

ســعی کنید با لباس های بیــرون روی 
تخت و یا مبل نشینید.  برای ضدعفونی 
کــردن خانــه از مواد شــوینده 

آنتی باکتریــال اســتفاده 
کنید.

دستگیره درب خانه را حتمًا تمیز کنید، دستگیره درب ورودی 
یکی دیگر از کانون های اصلی ویــروس کرونا در محیط 
منزل است. به این دلیل که هر زمان که وارد خانه شدید، 
دست های کثیف خود را روی آن  ها قرار می دهید. یک 
بسته از دستمال مرطوب ضد ویروسی )پد الکل( را در 

کنار درب قرار دهید تا مطمئن شوید که مرتبًا بعد از باز کردن 
درب، دستگیره را تمیز می کنید.

 برای تمیــز و ضد عفونی کردن 
کیبورد، دســتمال را آغشته به 
محلول ضدعفونی کنید، دقت 
کنید که دســتمال بیش از حد 
خیس نشــود. ســپس روی 
کیبــود و موس را تمیــز کنید. 
فراموش نکنید که سیســتم را 
برای ضدعفونی کردن خاموش 

کنید. 

آشپزخانه یکی دیگر از مکان هایی است که ممکن است ویروس کرونا 
در آن گسترش یابد. هر سطحی که در حین پخت غذا لمس می شود، 
می تواند ویروس را منتقل کند. بنابراین حتمًا همه وســایل آشپزخانه 
)ظروف، قاشق و چنگال، لیوان و موارد دیگر( و میز ناهارخوری را به طور 

مرتب با مواد ضدعفونی کننده تمیز کنید تا عاری از ویروس شوند.

5 قاشق 
غذاخــوری وایتکس را 

در یک لیتر آب سرد مخلوط کنید، 
محلول را روی سطح اســپری کنید و با 

یک دستمال تمیز فقط به صورت رفت روی 
سطح بکشید و سطح را ضد عفونی کنید. 

دقت کنید اصال نباید به صورت رفت و 
برگشت بکشید. 

برای شستشــوی لــوازم پرکاربــرد، انواع ســطوح خانه و 
آشپزخانه، ریموت کنترل های لوازم الکترونیکی، تلفن های 
رومیزی و همه آنچه بین افراد به صورت مشترک استفاده 
می شود، حتمًا از مواد شــوینده ضدعفونی کننده استفاده 
کنید؛ تا ضمن از بین بردن باکتری ها و میکروب زدایی سبب 
انتقال ویروس و انواع میکروب از فردی به فرد دیگر نشوند.

حمام و ســرویس بهداشــتی، روشــویی 
دستشــویی، توالــت فرنگــی در تماس 
مســتقیم با افراد هســتند، بنابراین باید 

تمیــز و ضدعفونــی شــوند. بــرای 
ضدعفونــی کــردن حمــام و 
سرویس بهداشتی می توانید از 

شوینده های مخصوص سرویس 
بهداشتی استفاده کنید. 

طرح : زاینده رود
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