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توضیح سخنگوی ستاد استانی مقابله با کرونا در اصفهان  در رابطه با آغاز به کار صنوف در استان ؛

فعال فقط مشاغل کم ریسک
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  کابوس سیاه
 کرونا تاکنون ۲۶۰ میلیارد تومان به صنعت گردشگری اصفهان خسارت زده؛
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صفحه 2

آماده باش اصفهان برای مقابله 
با سیل احتمالی در استان

منتخب مردم شهرستان مبارکه در 
مجلس شورای اسالمی:

شعار »جهش تولید« از 
فوالد مبارکه سرچشمه 

خواهد گرفت 

چه کسانی شامل بیمه 
بیکاری می شوند؟

مدیرعامل سازمان قطار شهری اصفهان 
خبر داد:

آغاز فعالیت ایستگاه های 
خط دو مترو اصفهان تا 

پایان هفته جاری
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مدیرکل انتقال خون استان اصفهان:

اهداکنندگان خون با 
رعایت نکات بهداشتی 

معاینه می شوند
مدیرکل انتقال خون استان اصفهان گفت: 

تمامی نکات بهداشتی در مراحل اهدا خون 

لحاظ شده و شــخص اهداکننده نیز مورد 

معاینه قرار می گیرد که بــه کرونا یا بیماری 

دیگری مبتال نباشد.

مجیــد زینلــی اظهار داشــت: بــا توجه به 

استقبال مردم از اهدای خون، ذخایر خونی 

استان اصفهان وضعیت مطلوبی دارد، البته 

ادامه دار بودن این شــرایط منــوط به ادامه 

استقبال شهروندان اســت.مدیرکل انتقال 

خون استان اصفهان ادامه داد: در شرایطی 

قرار داریم که همه کارشناســان به ماندن در 

خانه توصیه می کننــد و از مردم می خواهند 

که به جــز موارد ضــروری از خانــه خارج 

نشوند، البته باید توجه داشت اهدای خون 

 هم یک امر ضروری برای حیات هم نوعان

 است.

وی تاکیــد کرد: ملزم به تأمیــن خون برای 

بیماران تاالســمی و ســایر افرادی هستیم 

که به هر دلیل نیازمنــد فراورده های خونی 

هســتند که در صورت کمبود با مشــکالت 

جدی مواجه خواهند شــد و تنها منبع برای 

تأمین، اهداکنندگان خون هســتند.زینلی 

تصریح کرد: تمامــی نکات بهداشــتی در 

مراحل اهدا خون لحاظ شــده و شــخص 

اهداکننده نیز مــورد معاینه قرار می گیرد که 

به کرونا یا بیماری دیگری مبتال نباشــد.به 

گفته مدیرکل انتقال خون استان اصفهان، 

مراکز اهدای خون از دوم فروردین ماه فعال 

بوده و پذیــرای اهداکنندگان هســتند.وی 

در پاسخ به ســؤالی پیرامون اخبار منتشر 

شــده مبنی بر شــرایط بحــران در رابطه با 

ذخایر خونی گفت: بله، اســفند ماه و پس 

از شــیوع بیماری برخی از مــردم به دلیل 

نگرانی هایی که داشــتند در خانــه ماندند و 

 این موضوع کاهش ذخایر خونی را به همراه

 داشت.

زینلی در پایان خاطرنشان کرد: شروع سال 

جدید با استقبال دوباره شهروندان شرایط 

خونی به وضعیت نرمال رسیده و از این بابت 

نگرانی وجود ندارد.

هادی منوچهری با اعالم اینکه مصوبات جدیدی در خصوص ستاد 
مبارزه با کرونای استان در ارتباط با فعالیت تاکسی ها در شهر اصفهان 
اعالم شده است، اظهار کرد: بر اساس این مصوبات تمامی رانندگان 
ناوگان تاکســی شامل تاکســی های پالک »ت« زرد، تاکسی  های 
بی سیم و تاکســی های اینترنتی ملزم به اجرای برخی موارد مانند 

رعایت تعداد مسافر، تهویه هوای مناسب و...  هستند.

حداکثر تعداد مسافر در تاکسی ها سه نفر است 
مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اصفهان 
حداکثر تعداد مســافر در تمامی ســفرهای درون و برون شهری را 
حداکثر ســه نفر اعالم کرد و افزود: همچنین از مبــدأ تا مقصد باید 
شیشه تاکسی ها در حد تهویه هوای مطبوع داخل خودرو باز باشد و 

از بستن شیشه ها اکیدًا خودداری شود.
وی با بیــان اینکه همچنین الزم اســت ترجیحا راننده و مســافر از 
ماسک استفاده و نکات بهداشــتی طبق پروتکل ابالغ شده ناوگان 
تاکسی شــهر اصفهان اجرا شــود، افزود: مایع ضدعفونی کننده با 
هزینه بالغ بر 8۰ میلیون تومان خریداری شــده و به صورت رایگان 
در اختیار همه تاکسی های شهر اصفهان قرار می گیرد، عالوه بر مایع 
ضدعفونی کننده، توزیع رایگان ماسک و دســتکش برای رانندگان 
انجام شــده و ضدعفونی کردن تاکسی ها و اســتفاده رایگان مایع 
ضدعفونی برای مسافران توسط رؤسای خطوط برای مقابله با کرونا 

انجام شده است. 

آغاز به کار مترو در انتظار عادی شدن شرایط و تصمیم ستاد کرونا
احمدرضا طحانیان نیز با اشاره به شرایط آغاز به کار مجدد مترو، اظهار 
کرد: تصمیمات الزم در این خصوص باید در ســتاد استانی مبارزه با 
کرونا اتخاذ شود و برای بازگشــایی مترو باید در انتظار عادی شدن 
شرایط بود.مدیرعامل شــرکت مترو منطقه اصفهان هدف از اجرای 

توقف فعالیت مترو را قطع زنجیره شــیوع ویروس کرونا ذکر کرد و 
افزود: سازمان مترو بنا بر وظیفه ای که داشت اقدام به تعطیلی مترو 
کرده اســت.وی تصریح کرد: علت تعطیلی مترو هشدار به مردم در 
خصوص خطرناک بودن شرایط جامعه ناشی از کرونا است تا رفت 

و آمدهای خود را درحد ضرورت کاهش دهند.

 افزایش ظرفیت در خطوط اتوبوسرانی در صورت اعالم نیاز
همچنین شهردار اصفهان در صفحه خود اعالم کرد: وضعیت ازدحام 
در اتوبوس های اصفهان بررســی و در صورت اعــالم نیاز، افزایش 
ظرفیت در خطوط مشــخص صورت می گیرد. در حال حاضر تعداد 
خطوط در حد ضرورت محدود شــده و 3۰ درصد ناوگان فعال است 
اما بخشی از شهروندان ملزم به حضور در محل کار و یا مراکز درمانی 

هستند.

تغییر زمان طرح زوج و فرد در اصفهان
هادی کریمی نیز اعالم کرد: بر اساس مصوبات ستاد کرونا و با توجه 
به تردد کارمندان، طرح زوج و فرد تا اطالع ثانوی صبح ها از ساعت 8 
تا ۱3 و عصرها ۱۵ الی ۲۴ اجرا می شود و مبلغ جریمه ورود به منطقه 
طرح ترافیک از ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری از ۲۰۰ هزار ریال به 

یک میلیون ریال افزایش می یابد.
مدیر مرکز مدیریت و کنترل ترافیک شــهرداری اصفهان  تأکید کرد: 
اجرای این طرح با هدف جلوگیری از افزایش تردد در معابر و کمک به 

پیشگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا صورت می گیرد.
وی افزود: خودروهای کادر پزشــکی بیمارستان ها مشمول اجرای 

طرح زوج و فرد خودروها نمی شود.
کریمی در پایان گفت: همچنین در روزهــای ۲۱ و ۲۲ فروردین ماه 
ســال جاری )پنج شــنبه و جمعه هفته جاری( تردد بین شــهری 

خودروها ممنوع است.

باید و نبایدهای طرح فاصله گذاری اجتماعی در اصفهان
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دادستان عمومی و انقالب نطنز خبر داد:

کشف 300 کیلوگرم مواد مخدر صنعتی در نطنز
دادســتان عمومی و انقالب شهرستان نطنز گفت: به همت ســربازان گمنام امام زمان)عج(، ۳۰۰ 
کیلوگرم مواد مخدر صنعتی در نطنز کشــف و ضبط شــد.مرتضی باصریان اظهــار کرد: با تالش 
سربازان گمنام امام زمان)عج(، ۳۰۰ کیلوگرم مواد مخدر صنعتی شــامل ۲۰۰ کیلوگرم هروئین و 
یکصد کیلوگرم شیشه کشف و ضبط شــد.وی افزود: در تاریخ ۱۴ فروردین ماه سال جاری و بعد 
از رصد اطالعاتی ســربازان گمنام امام زمان)عج( در اداره اطالعات مبنی بر حضور یک دســتگاه 
خودرو حامل مواد مخدر صنعتــی در حوزه قضایی نطنــز، با هماهنگی الزم ایــن خودرو توقیف 
شد.دادســتان عمومی و انقالب شهرســتان نطنز گفت: با بازرســی از خودرو ایــن ۳۰۰ کیلوگرم 
مواد مخدر صنعتی کشــف و ضبط و ۲ نفر متهم نیز توسط ســربازان گمنام امام زمان)عج( اداره 
اطالعات نطنز، دســتگیر شــدند.باصریان تصریح کرد: بعــد از تحویل به دادســرا و تفهیم اتهام، 
 این دو فرد دســتگیر شــده با صدور قرار تامین متهمین روانه زندان شــدند تا تحقیقات تکمیلی

ادامه یابد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان:

غربالگری 380 هزار نفر در کاشان و آران و بیدگل 
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: تاکنون ۳۸۰ هزار نفر در قالب ۱۲۴هزار خانوار 

در شهرستان های کاشان و آران و بیدگل غربالگری شده اند.
رضا رزاقی اظهار کرد: روزانــه بیش از ۳۵ هزار تماس توســط مراقبان ســالمت و بهورزان جهت 
غربالگری افراد خانــواده، پیگیری موارد مشــکوک و پیگیــری روند درمان بیماران و ســالمت 
اطرافیان گرفته شــده اســت.وی افزود: با تالش مراقبان ســالمت و بهورزان، در شــاخص های 
پیگیری فوری و فعال و موارد مشــکوک مبتال به ویروس کرونا، دانشــگاه علوم پزشکی کاشان 
موفق به کسب رتبه اول در منطقه هفت کشور شد.معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان، 
تصریح کرد: تاکنون بیش از شــش هزار و ۷۰۰ نفر از شــهروندان ســاکن در شهرستانهای کاشان 
و آران و بیدگل به مراکز ۱۶ ســاعته مراجعه کرده اند که از این تعــداد ۵۹ درصد نیازمند مراقبت در 
منزل، ۱۶درصد مراجعه به بیمارستان، ۲۵درصد ســالم و حدود دو درصد نیز تحت درمان دارویی 
قرار گرفتــه اند.رزاقی گفت: با غربالگــری ۹۲درصد از زنان بــاردار، در حوزه ماموریت دانشــگاه 
علوم پزشــکی کاشــان ۹۱ مورد از این زنان دارای عالمت بوده اند که ۴۲ نفر به پزشک و ۴ نفر به 
بیمارستان ارجاع شده اند و تمامی موارد بهبودی کامل داشــته اند.وی گفت: همچنان تاکید می 
کنیم که مهمترین راهکار برای پیشگیری از شــیوع کروناویروس و هر ویروس دیگری اصل خود 
 مراقبتی با محافظت از ترشــحات ناشی از سرفه و عطســه و تالش برای کاستن از سطح آلودگی 

محیط است.

توزیع بیش از 2800 بسته بهداشتی در کاشان 
 رییس اداره اوقاف و امور خیریه کاشــان گفت: ۲ هزار و ۸۲۰ بســته بهداشــتی بین خانوارهای 
کم برخوردار ساکن در محدوده بقعه های متبرکه این شهرستان توزیع شده است.مسلم محمودزاده 
در این زمینه بیان کرد: این بسته های بهداشتی شامل ماسک و مواد ضدعفونی کننده و دستکش بود 
که با هدف جلوگیری از انتقال بیماری کووید ۱۹ بین خانواده های ساکن محدوده بقعه های متبرکه 
توزیع شد.وی تشریح کرد: همچنین بسته های حمایتی غذایی شامل برنج، ماکارونی، گوشت و 
حبوبات نیز بین ۳۶۵ خانواده آسیب پذیر این شهرســتان توزیع شده است.رییس اداره اوقاف و 
امور خیریه کاشان افزود: این بسته های حمایتی به همت مرکز افق بقعه های متبرکه امامزادگان 
سلطان امیراحمد )ع(، علی ابن باقر )ع( مشــهداردهال، ولی بن موسی )ع( راوند و ابراهیم )ع( 

فین تهیه شده بود.

کرونا تاکنون ۲۶۰ میلیارد تومان به صنعت گردشگری اصفهان خسارت زده؛

کابوس سیاه 

معاون سرمایه گذاری و گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دســتی اصفهان گفت:  شــیوع ویروس کرونا از اسفند سال 
گذشــته تا اکنون ۲۶۰ میلیارد تومان به حوزه گردشــگری این استان 

خسارت وارد کرده است.  
ســیدعلی صالح درخشــان با بیان اینکه هنوز برآورد نهایــی از میزان 
خسارت ها انجام نشده اســت، افزود: ضریب اشــغال اقامتگاه های 
گردشگری استان در ۲ ماه اخیر، فوق العاده پایین بود و بطور تقریبی به 
صفر نزدیک شد و این آمار بطور قطع در نوروز و فروردین در حد صفر بود.

وی  ۹۸ را ســال خوبی برای صنعت گردشــگری اصفهان ندانســت و  
یادآور شد: ســیل نوروز ۹۸،  افزایش قیمت بنزین و سقوط هواپیمای 
اوکراینی به گردشگری اصفهان خســارت زد اما شیوع ویروس کرونا 
آسیب جدی تری به این صنعت استان وارد کرد.معاون سرمایه گذاری و 
گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اصفهان 
اضافه گرد: خسارت های وارده به این بخش برآورد شده و در این زمینه 
مکاتبه هایی با اســتاندار اصفهان، معاون وزیر و وزیر میراث فرهنگی 
صورت گرفته و مواردی را که موجب رونق گردشگری در دوره پسا کرونا 
می شود را گزارش کرده ایم.وی خاطرنشان کرد: استفاده از معافیت ها 
در عوارض شهرداری ها، حق بیمه سهم کارفرما و مالیات از جمله موارد 

پیشنهادی برای تحقق رونق گردشگری بعد از مهار کروناست.درخشان 
گفت: امهال تسهیالت و ارائه تســهیالت کم بهره با دسِت کم یک سال 
تنفس از دیگر پیشنهادهای ما به مسئوالن برای رونق و ایستادن دوباره 
این صنعت روی پای خود است.به گفته وی بعد از فروردین، ماه مبارک 
رمضان فصل گردش و سفر محسوب نمی شود.معاون سرمایه گذاری و 
گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اصفهان 
تصریح کرد: پیش بینی و در نظر گرفتن یک دوره تعطیلی، البته بعد از 
یک رونق نسبی در بازار، پیشنهاد دیگر ما برای رونق صنعت گردشگری 
اســت و اعتقاد داریم که پس از تعیین تکلیف دانشگاه ها و آموزش و 
پرورش و برگزاری آزمون های پایان ســال تحصیلی، مجلس و دولت 

باید یک دوره تعطیلی را تصویب کنند.
به گفته درخشان این دوره تعطیلی بعد از مدتی که کسب و کارها در کشور 
رونق گرفت، برای جبران خسارت های صنعت گردشگری بسیار تاثیرگذار 
اســت و عالوه بر این به سالمت و نشــاط اجتماعی جامعه هم کمک 
می کند.وی با اشاره به اینکه تعطیلی پنجشنبه ها هم پیشنهاد دیگری 
بود که ارائه شــد که امیدواریم به نتیجه برســد، اظهارداشت: تعطیلی 
روزهای پنجشنبه تاثیر بسیاری در گردشگری داخلی دارد و با توجه به 
اینکه گردشگری خارجی برای راه اندازی نیاز به زمان طوالنی دارد، برای 

تحقق شعار سال باید به سمت توسعه و رونق گردشگری داخلی برویم.
وی ابراز امیدواری کرد که با حمایت همه دستگاه ها، دولت و حاکمیت 
از تاسیسات گردشــگری و فعاالن این عرصه، در سال »جهش تولید« 

شاهد رونق مجدد گردشگری در این استان خواهیم باشیم.
استان اصفهان دارای ۹۰ هتل و ۶۵ مهمانپذیر با ظرفیت حدود ۲۰ هزار 
تخت است که از این تعداد ۵۷ هتل و ۳۰ مهمانپذیر در کالنشهر اصفهان 
قرار دارد.ظرفیت مکان های اقامتی در استان اصفهان به گفته مسئوالن 
برای هر شب به ۴۲۰ هزار نفر رسیده است.استان اصفهان با پنج میلیون 
نفر جمعیت به عنوان قطب گردشگری کشور دارای ۱۰۷ شهر و یک هزار و 
۹۳۴ روستاست و بیش از ۲۲ هزار بنا و اثر تاریخی شناسایی شده دارد 
که از میان آنها افزون بر یک هزار و ۸۰۰ اثر ثبت ملی شده اند.همچنین در 
کنار بیش از ۶۰۰ باب خانه تاریخی، این استان دارای ۹۰ موزه تاریخی، 
مردم شناسی، فرهنگی و طبیعت دولتی و خصوصی است.این استان 
با ۴۴۴ واحد بومگردی، رتبه نخست کشــوری را در این زمینه دارد که 
تعداد زیادی از این واحدها در شــرق اصفهــان و مناطق با جاذبه های 
طبیعی کویری فعال است.وزارت بهداشت هجدهم فروردین اعالم کرد 
که تاکنون ۶۰ هزار نفر در کشور بطورر قطعی به ویروس کرونا مبتال شده 
و تعداد جان باختگان کرونا در کشور به سه هزار و ۷۳۹ نفر رسیده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: 
همه دســتگاه های امدادی و خدماتــی و اعضای 
ستاد بحران اســتان برای مقابله با سیل احتمالی 
تا پایان هفتــه در حالــت آماده باش قــرار دارند.

منصور شیشه فروش با اشــاره به اینکه تدابیر الزم 
برای مقابله با ســیل و حوادث احتمالی در استان 
اندیشیده شده است اظهارداشت:  مدیریت بحران 
اســتان با توجه به پیش بینی بارش های رگباری 
بهاری و گاهی همراه با رعد و برق و وزش باد شدید 
و احتمال وقوع تگرگ و صاعقه در مناطق مســتعد 
در آماده بــاش قرار دارد.وی ادامه داد: بر اســاس 
پیش بینی های هواشناســی ســامانه بارش زایی  
در این مدت در استان فعال خواهد شد که بتدریج 

بارش های رگباری بهاری گاهی همراه با رعد و برق 
و وزش باد و احتمــال بارش تگــرگ را در مناطق 
مستعد به دنبال خواهد داشت.به گفته وی فعالیت 
این سامانه تا امروز استان را فرا می گیرد و روزهای 
پنجشــنبه و جمعــه در منطقه فعــال خواهد بود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان افزود: 
این ســامانه در مناطق مرتفع بارش باران و برف و 
کاهش محســوس دما را به دنبال خواهد داشت 
و لغزندگی جاده هــا و آبگرفتگی معابــر و اختالل 
در تردد شــهری و جاده ای و احتمال وقوع تگرگ 
و صاعقه در مناطق غربی اســتان پیش بینی شده 
است.وی خاطرنشان کرد: جلسه مدیریت بحران 
استان به صورت ویدئو کنفرانس با شهرستانها برگزار 

و تکالیفی برای مدیریت بحــران همه فرمانداری 
ها و دســتگاههای اجرایی مشــخص شد.شیشه 
فروش اضافه کرد: مراقبــت الزم در زمینه کنترل و 
استحکام  سیل بندهای اطراف جاده ها به اداره راه 
محول و شرکت شهرک های صنعتی استان موظف 
شد بررسی الزم در مورد اســتحکام سیل بندهای 
حدود ۷۰ شــهرک صنعتی اســتان را انجام دهد.

وی بیان کرد: ستاد سیل شــهرداری ها هم فعال و 
مقرر شد تیم های گشت و بازرسی با همکاری آب 
منطقه ای تشــکیل دهند و برای بازگشایی مسیر 
رودخانه های داخل شــهرها و جلوگیری از مسدود 
شدن مادی های شهر اصفهان و کنترل سیل بندها 

اقدامات الزم را انجام دهند.

آماده باش اصفهان برای مقابله با سیل احتمالی در استان

مدیرکل تامین اجتماعی استان اصفهان مطرح کرد؛

ثبت درخواست بازنشستگی بیمه شدگان تامین اجتماعی به صورت غیرحضوری
مدیرکل تامین اجتماعی استان اصفهان از بازنشستگی کارمندان ۳۰ ساله و تخصیص بیمه بازنشستگی به واجدین شرایط اعالم شده از سوی اداره کار خبر داد.

محمد گورابی اظهار کرد: سازمان تامین اجتماعی، تمام همکاران باالی ۵۰ سال سن که ۳۰سال سابقه همکاری در سیستم این سازمان داشته اند را انتهای 
سال گذشته و با وجود اینکه می توانســت این نیروها را حفظ کند، بدون استثنا و به اجبار بازنشسته کرده اســت.وی با توجه به نیاز به تکمیل کادر درمان در 
شرایط شیوع ویروس کرونا، احتمال داد که سازمان مرکزی تامین اجتماعی در ســال جاری، جذب نیرو خواهد داشت.مدیرکل سازمان تامین اجتماعی 
اصفهان اضافه کرد: اقشاری که حائز شرایط بازنشستگی هستند، باید درخواست بازنشستگی خود را به ســازمان ارائه کنند، اما با شرایط به وجود آمده و  با 
هدف کاهش مراجعات، اعالم شد که ضرورتی به تحویل و تکمیل درخواست، به صورت حضوری نیست و بیمه شدگان واجد شرایط بازنشستگی، بر اساس 
لیست ترک کار که توسط کارفرما در اسفند ماه به سازمان ارائه شده است، بازنشسته می شوند.به گفته گورابی، تمام مسیر استفاده از بیمه بیکاری، به صورت 
اینترنتی، در سایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گرفته و افراد با مراجعه به این ســایت می توانند درخواست خود را ارائه کنند.وی خاطرنشان کرد: 
اداره کار ارزیابی های الزم را انجام می دهد و بعد از ارائه فهرست این افراد به سازمان تامین اجتماعی، اقدامات الزم برای ثبت بیکاری برای بیمه شدگانی که 

مشمول قانون کار باشند انجام خواهد شد.

معاون استاندار:

کنترل رفت و آمدها در استان 
اصفهان تداوم یابد

چهره روز

وز عکس ر

دیدار انجمن قلب 
استان با شهردار 

اصفهان
رئیس و اعضای انجمن قلب 
و عــروق اصفهان با شــهردار 

اصفهان دیدار کردند.

رئیس دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان مطرح کرد؛

 ضرورت حرکت طب سنتی و نوین
 در امتداد یکدیگر

رئیس دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان با اشاره به ســه تمایز عمده طب سنتی و نوین، بر ضرورت 

قرار گرفتن این دو در امتداد یکدیگر تأکید کرد و گفت: سیستم محوری بدن و نگاه مبتنی بر فهم 

طبیب در طب سنتی و هم نگاه تخصصی به عضو و الگوریتم محوری در طب نوین، خوب هستند.

حجت االسالم والمسلمین محمد قطبی با اشاره به تقسیم چهارگانه سازمان بهداشت جهانی از 

سالمت، اظهار کرد: سالمت جسم، سالمت روان، سالمت اجتماعی و سالمت معنوی چهار دسته 

سالمت هستند که البته ســالمت معنوی اخیرًا به این تقسیم بندی افزوده شده است.وی ادامه 

داد: پروژه سالمت معنوی را در دوره ای در اســتانداری اصفهان آغاز کردیم و سپس به موسسه 

امام خمینی)ره( سپرده شــد که حاصل آن در قالب کتابی به نام سالمت معنوی تهیه شد.قطبی 

با تقسیم سالمت جسم به دو حوزه طب ســنتی و طب نوین، افزود: امروز از طب سنتی با شقوق 

و عناوین مختلفی نظیر طب سینوی، رومی، چینی، اســالمی، ایرانی، یونانی و سایر موارد دیگر 

یاد می شود و در حوزه طب نوین هم دسته بندی های مختلفی وجود دارد.رییس دفتر تبلیغات 

اسالمی اصفهان با بیان اینکه مدعیان طب ســنتی و طب نوین سه تمایز عمده از یکدیگر را اعالم 

می کنند که تا حدود زیادی درست هستند، اظهار کرد: طب سنتی بدن انسان را یک سیستم واره 

می داند و قائل به تأثیر و تأثر جدی اعضای بدن از یکدیگر هستند که البته در طب نوین هم چنین 

چیزی وجود دارد، اما در طبابت نوین، کمتر به این موضوع توجه می شود.وی افزود: ممکن است 

شما مشکل پوستی داشته باشید و وقتی به طبیب طب سنتی مراجعه می کنید، به شما بگوید که 

مشــکل کبد دارید، اما در طب نوین، نقطه ای و جزئی نگاه می کنند و برای همین تخصص هایی 

مانند چشم پزشکی، پوست و مو و سایر موارد وجود دارد.رئیس دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان 

ثقل اصلی طب سنتی را بر پیشگیری و تغذیه به جای درمان دانست و گفت: تکیه گاه اصلی طب 

نوین بر درمان قرار دارد و معمواًل وقتی که بیماری و درد به سراغمان بیاید به پزشک مراجعه می 

کنیم، مثاًل هیچ وقت به چشم پزشــکی نمی رویم که بگوییم برای قوت چشم باید چه کارهایی 

انجام بدهیم.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی:

 »طرح سه فوریتی تعطیلی یک ماهه کشور«
 از تب و تاب افتاده است

نماینده مردم اصفهان در مجلس شــورای اسالمی، گفت: طرح ســه فوریتی تعطیلی یک ماهه 

کشــور تقریبا از تب و تاب افتاده و از کارکرد آن گذشــته و با توجه به شــرایط فعلی کشور هیئت 

رئیسه مجلس بعید اســت که پذیرای چنین طرحی باشــد.حیدرعلی عابدی در خصوص طرح 

ســه فوریتی تعطیلی یک ماه کشور که فراکســیون امید به هیئت رئیســه مجلس تقدیم کرد، 

اظهار کرد: تشــکیل نشدن جلســات مجلس شورای اســالمی به دلیل شــیوع ویروس کرونا، 

موجب تاخیــر در پیگیری برخی از موضوعات شــد، این امکان وجود داشــت کــه نمایندگان با 

پوشــیدن لباس نیروهای درمانی جلســات مجلس را برگزار کنند، اما این مهم میسر نشد و در 

همین خصوص نامه از سوی تعدادی از نمایندگان به ریاســت مجلس داده شد.وی با اشاره به 

تقدیم طرح سه فوریتی تعطیلی یک ماهه کشــور به هیئت رئیسه مجلس، ادامه داد: این طرح 

تقریبا از تب و تاب افتاده و از کارکرد آن گذشــته و با توجه به شــرایط فعلی کشور هیئت رئیسه 

مجلس بعید اســت که پذیرای چنین طرحی باشــد. طرح ســه فوریتی زمانی محقق می شود 

 که نمایندگان در صحن مجلس حضور به هم رســانند تا تعداد رای نماینــدگان موافق و مخالف

 مشخص باشد.

با مسئولان

 سخنگوی ستاد مقابله و پیشگیری از بیماری 
کرونا در اســتان اصفهان گفت: کنترل رفت و 
آمد خودروها با قــوت و قدرتی که در ۱۲ و ۱۳ 
فروردین انجام شد باید در روزهای پیش رو 
در این اســتان و از جمله شهرســتان کاشان 
ادامه داشته باشد.حجت ا... غالمی در حاشیه 
نشست ستاد پیشگیری و مقابله با بیماری 
کرونا در کاشان به خبرنگاران بیان کرد: وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افزون بر 
رعایت بهداشــت فردی و اجتماعی، بر رفت 
و آمدها و تماس ها نیز تاکید کرده اســت و با 
توجه به اینکه کاشــان در جبهه مقدم تهران و 
قم قرار دارد، باید اقدام هــای خاصی در این 

منطقه انجام شود.
وی افزود: هم اکنون وضعیت منطقه به سمت 
کاهش بستری شدن بیماران کرونایی پیش 
می رود اما نبایــد موج ســفرها، این منطقه 
را به حالت قبل بازگرداند.ســخنگوی ستاد 
مقابله و پیشگیری از بیماری کرونا در استان 
اصفهــان تصریح کــرد: پیش بینــی ما این 
است که با توجه به تعطیلی آخر هفته و نیمه 
شعبان، حجم سفرها و تجمع ها بیشتر شود 
که برای جلوگیری از این ســفرها و تجمع ها، 
ایستگاه های کنترل ســالمت مانند ۱۲ و ۱۳ 
فروردین باید با شدت و قوت فعال شود.وی 
اضافه کرد: باید با همــکاری فعال و با قدرت 
جمعیت هالل احمر، نیروی مقاومت بسیج، 
ارتش، نیروی انتظامی، پلیــس راه، پلیس 
راهور و اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
استان اصفهان، حجم تردد و کنترل به روزهای 
۱۲ و ۱۳ فروردین برســد تا میــزان پذیرش 
بیماران در بیمارستان ها و بستری آنها کاهش 
یابد.غالمــی همچنین از تامین بســته های 
معیشتی و بهداشتی خبر داد و اضافه کرد: با 
توجه به اینکه فعالیت اصناف کم خطر نیازمند 
ماسک و دســتکش اســت، با فرمانداری و 
اتاق اصناف اســتان اصفهان هماهنگی شد 
تا بسته های حمایتی و معیتشی را در اختیار 

افراد نیازمند قرار دهند.

ضریب اشغال اقامتگاه های گردشگری استان در ۲ ماه 
اخیر، فوق العاده پایین بود و بطور تقریبی به صفر نزدیک شد 

و این آمار بطور قطع در نوروز و فروردین در حد صفر بود

در شهر

شهرستان

عکس: ایمنا

یمنا
س: ا

عک
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 توضیح سخنگوی ستاد استانی مقابله با کرونا در اصفهان

 در رابطه با آغاز به کار صنوف در استان ؛

فعال فقط مشاغل کم ریسک
ســخنگوی ســتاد اســتانی مقابله با کرونا در اصفهان با بیان این که تصمیمات این ستاد بر سه 

اصل ســامت، امنیت و اقتصاد مردم مبتنی اســت، گفت: تاکید بر خانه ماندن جز اصول اولیه 

فاصله گذاری هوشمند است که امیدواریم مردم به آن توجه کنند.

حجت ا... غامی افزود:  طبق مصوبه این استاد اصناف با ریســک باال فعالیت نکنند و مشاغل 

با ریسک پایین این استان براساس فهرست اعام شــده به اتاق اصناف، فعالیت خود را از ۲۳ 

فروردین آغاز خواهند کــرد.وی بیان کرد: آموزش و پرورش و دانشــگاه ها تا پایان فروردین ماه 

همچنان تعطیل هســتند و برای ادامه کار بعــد از فروردین تصمیم گیری خواهد شــد همچنین 

اماکن فرهنگی، ورزشــی، مذهبی و تفریحی تــا پایان فروردین تعطیل هســتند.غامی افزود: 

برای کارخانه ها و کارگاه های بزرگ که کار تولیدی کاال و خدمات را انجام می دهند مصوب شد که 

فعالیت خود را آغاز کنند.

سخنگوی ســتاد اســتانی مقابله و پیشــگیری با بیماری کرونا در اصفهان اظهارداشت: ادارات 

با حداکثر دو ســوم ظرفیت بــا نظر مدیــران می توانند فعالیت خــود را آغاز کنند.بــه گفته وی 

تردد بین اســتانی همچنان ممنوع اســت و مصوب شــد تا هرگونــه تردد بین شــهری تا ۲۳ 

فروردین مشــمول جریمــه و توقیف خودرو باشــد در این راســتا از مــردم می خواهیم تا این 

تاریخ از تردد بین شــهرها و شــهر اصفهان خودداری کنند.غامی با اشــاره به تاکید بهداشــت 

و درمان بر بهداشــت فردی و مصرف باالی آب آشــامیدنی در زمــان مقابله بــا کرونا گفت: در 

این مدت مصرف آب بیــش از ۱۸ درصد از مصرف معمولی فراتر رفته اســت از این رو شــرکت 

 آب و فاضــاب و آب منطقــه ای موظف شــدند تا در راســتای تامیــن آب بــرای روزهای آتی

 تدابیر الزم را بیندیشند.

چه کسانی شامل بیمه بیکاری می شوند؟
مدیرکل حمایت از مشــاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفــاه اجتماعی گفت: افرادی که 

می خواهند مقرری بیمه بیکاری دریافت کنند، باید مشــمول قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و 

قانون بیمه بیکاری باشند و حتمًا سه درصد حق بیمه بیکاری را کارفرما برای کارگر پرداخت کرده 

باشد تا از این مزایا بهره مند شوند.

 صفحــه رســمی وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی در اینســتاگرام با انتشــار یک پســت

 نوشت:مســعود بابایی، مدیرکل حمایت از مشــاغل و بیمــه بیکاری وزارت تعــاون، کار و رفاه 

اجتماعی گفته اســت افــرادی که می خواهنــد مقــرری بیمه بــی کاری دریافت کننــد، باید 

مشــمول قانون کار، قانــون تأمین اجتماعــی و قانون بیمه بی کاری باشــند و حتمــًا ۳ درصد 

حق بیمــه بی کاری را کارفرمــا برای کارگر پرداخت کرده باشــد تــا از این مزایا بهره مند شــوند.

 افرادی که به طــور غیر ارادی بیکار شــده اند تا ظــرف مدت یک مــاه مهلت دارند به ســامانه

 bimehbikari.mcls.gov.ir مراجعــه کرده و ثبت نام کنند و علت بیــکاری خود را در باکس 

مورد نظر انتخاب کرده پس از دریافت کد رهگیری مدارک و روند و نوع بیمه بیکاری فرد توســط 

ســازمان در کمتر از یک ماه بررســی خواهد شد اگر فرد مشــمول نباشــد نیز پیامکی مبنی بر 

مشمول نبودن فرد ارسال می شود و اگر مشمول بود مجدد وارد ســامانه شده و شعبه پرداخت 

بیمه و شماره حســاب بانکی خود را در ســامانه ثبت کند تا مبلغ مقرری به حســاب فرد واریز 

شود.به گفته او بر اساس مصوبه دولت مقرر شــده مبلغ پنج هزار میلیارد تومان به صندوق بیمه 

بیکاری تخصیص داده شــود تا افرادی که به صورت غیر ارادی شــغل خود را از دست داده اند و 

 مشمول قانون کار و قانون بیمه بیکاری می شوند، بتوانند از این تسهیات در قالب بیمه بی کاری

 استفاده کنند.

گام دوم طرح اقدام ملی مسکن

کاهش قیمت در راه است

دولت در راستای کنترل قیمت و همچنین جهش تولید مسکن اقدامات 
وبســته های جدیدی با همکاری بخش خصوصی در نظر گرفته است.

بازار مسکن در شرایط کنونی کشــور دچار رکود شدید شده به طوری که 
بسیاری از ساخت وساز ها در کشور به حالت تعلیق درآمده و همین امر 
باعث نگرانی سازندگان و همچنین خریداران مسکن شده است که در 
این رابطه وزارت راه وشهرسازی تمهیداتی را برای کنترل بازار مسکن و 
همچنین با توجه به نام گذاری سال جهش تولید سعی کرده طرحی را 

عاوه بر طرح اقدام ملی مسکن در دستور کار خود قرار دهد.

بازار مسکن سونامی قیمتی نخواهد داشت
حسام عقبایی نایب رئیس اتحادیه اماک استان تهران  با بیان اینکه 
ما در بازار مسکن سونامی قیمتی نخواهیم داشت، گفت: قیمت مسکن 
متناسب با نرخ تورم افزایش می یابد و با توجه به آن که اقتصاد کشور 
در این شرایط دچار رکود شدید شده است در نتیجه در بازار مسکن هم 
میزان معامات به شکل چشمگیری کاهش یافته در نتیجه معامات 
مســکن هم تحت تاثیر این شرایط قرار گرفته اســت.عقبائی تصریح 
کرد: دولت باید هر چه سریعتر اقدامات الزم باید برای تعیین دستمزد 

کارگران را در نظر بگیرد چرا که این با تکلیفی در این شرایط ضرر های 
بسیار زیادی برای بخش مسکن کشــور به ویژه مستاجران وارد کرده 
است.نایب رئیس اول اتحادیه اماک اظهار کرد: در صورتی که دستمزد 
حداقل دستمزد کارگران از سوی وزارت کار و رفاه اجتماعی و همچنین 
کارفرمایی تعیین نشود بخش های مختلف به ویژه مستاجران در این 

شرایط با مشکات چشمگیری روبرو خواهند شد.

خبرهای خوشی برای بازار مسکن در راه است
مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه اماک استان تهران با بیان اینکه 
بازار مسکن بعد از بهبود شرایط کرونا شــاهد تغییر و یا دچار افزایش 
قیمت نخواهد شد، افزود: باید منتظر باشیم که ببینیم دولت بعد از بهبود 
وضعیت شرایط کرونا چه تمهیداتی برای بخش های مختلف از جمله 
حوزه ساخت وساز کشور در نظر خواهد گرفت.او اظهار کرد: به نظر نمی 
رسد که بازار مسکن در آینده با جهش قیمت مواجه شود چرا که این بازار 
هم اکنون توان کافی برای جهش های قیمتی ندارند.خسروی توضیح 
داد: تا یکی دو هفته آینده بازار مسکن احتمال می رود که به سمت ثبات 

قیمت حرکت  کند.

200 هزار واحد مسکونی نیمه کار در کالنشهرها
محمود محمودزاده معاون مسکن و ســاختمان وزیر راه و شهرسازی 
از اباغ جدیدترین طرح مســکنی وزارت راه و شهرســازی به ادارات 
کل راه و شهرسازی استان ها در راستای کنترل قیمت های مسکن در 
ســال ۹۹ و همچنین اجرای طرح هدف گذاری جهش تولید در بخش 
مســکن خبر داد و گفت: طبق رایزنی هایی که بــا بخش خصوصی و 
همچنین کارشناسان مســکن انجام شــد مقرر گردید تمامی اراضی 
و واحدهای مســکونی که نیمه تمــام باقیمانده با همــکاری دولت و 
ادارات کل راه و شهرســازی ســاخته و به بازار عرضه شــود.او با اشاره 
به اینکه طبق برآوردهای اولیه که انجام شــده حــدود ۲۰۰ هزار واحد 
مســکونی نیمه کاره در کان شــهرها از جمله تهران وجــود دارد که با 
عرضه و ساخت این واحدهای مسکونی به صورت کامل مانع از جهش 
قیمتی مسکن در بازار خواهد شــد.محمودزاده با اشاره به اینکه هیچ 
نگرانی بابت آشفته شدن بازار مســکن بعد از بهبود شرایط کرونا وجود 
ندارد گفت وزارت راه و شهرســازی با تمهیدات که در نظر گرفته اســت 
 سعی خواهد کرد بازار مسکن را به ســمت رونق همراه با ثبات قیمتی

 هدایت کند.

نائب رئیس اتحادیه تولیدکنندگان فرش دستباف 
اصفهان گفت: شــیوع ویروس کرونا در اسفندماه 
سال گذشته موجب شد تقاضا برای شست وشوی 
فرش در قالیشــویی های اصفهان، ۳۰ تا ۴۰ درصد 
کاهش پیدا کند.ســعید عصاچی با اشاره به شیوع 
ویروس کرونا در کشور، اظهار کرد: تقاضا برای ارائه 
خدمات شست وشو از قالیشــویی ها در ایام نوروز 
صورت نمی گیرد و همه ســاله مردم پیش از آغاز 
ایام عید نوروز نســبت به ســفارش شست وشوی 
فرش های خود در قالیشــویی ها اقدام می کنند.

وی افزود: قالیشــویی ها همواره در ایام عید نوروز 
با کمترین ظرفیت فعالیــت می کرده اند زیرا همه 
ســاله سفارشــات خود را تا پیش از آغاز ایام عید، 
تحویــل می دهند تا نیازی به فعالیــت در ایام عید 
نداشته باشند؛ واحدهای قالیشویی در نوروز امسال 
نیز به دلیل کاهش چشــمگیر تقاضا برای خدمات 
شست وشــو، تعطیل بودند.نایــب رئیس اتحادیه 
تولیدکنندگان فرش دستباف اصفهان با بیان اینکه 
قالیشویی ها پس از شــیوع ویروس کرونا از مواد 
بهداشــتی و ضدعفونی کننده های استاندارد تری 
برای شست وشــوی فرش ها اســتفاده می کنند، 
تصریح کــرد: به رغم تاش واحدهای قالیشــویی 
اصفهان برای ارائه خدمات حداکثری و فوق العاده 
بهداشتی به مردم، افزایش نرخ دستمزد کارگران و 

قیمت مواد شــوینده مورد نیاز این واحدها موجب 
شده قالیشویی ها در حال حاضر وضعیت درآمدی 
مناسبی نداشته باشند.عصاچی اضافه کرد: افزایش 
نرخ بنزین دولتی به هر لیتر ســه هــزار تومان نیز 
موجب شده هزینه حمل و نقل و دریافت و تحویل 
فرش در قالیشــویی هــا به شــدت افزایش پیدا 
کند و متأســفانه محدودیت اعمال شده برای این 
واحدها در میزان افزایش قیمت ، باعث شده نتوانند 
هزینه های جدید خــود را جبران کنند.نایب رئیس 
اتحادیه تولیدکنندگان فرش دســتباف اصفهان با 
اشاره به تعطیلی واحدهای صنفی غیرضروری در 
روزهای اخیر خاطر نشان کرد: به نظر می رسد بیش 
از ۲۰۰ تا ۳۰۰ نفر از کارگران قالیشویی های اصفهان 

به دلیل این تعطیلی بیکار شده باشند.

نائب رئیس اتحادیه تولیدکنندگان فرش دستباف اصفهان:

کاهش 30 تا 40 درصدی فعالیت قالیشویی ها در اسفندماه 98

جانشین رییس سازمان صمت اصفهان:

بسته جامع حمایت از تجارت و تولید اصفهان در دست تدوین است
جانشین رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان گفت: بسته جامع حمایت از تولید و تجارت استان که بیشترین خسارت را از کرونا دیدند با مشارکت 
اتاق بازرگانی، خانه صنعت و اتاق اصناف در دست تدوین است.ابراهیم جلیلی اظهارداشــت: به طور قطع شیوع ویروس کرونا آثار منفی بر همه بخش های 
اقتصاد کشور گذاشته و بسیاری از کسب و کارها و مشاغل بخصوص در بخش تولید زیان قابل توجهی را متحمل شدند.وی ادامه داد: دولت در سطح کان 
کشور به دنبال تدوین بسته حمایتی در این زمینه است و ساز و کارهایی را برای حمایت از بخش تولید و تجارت در نظر گرفته است.جانشین رییس سازمان 
صنعت، معدن و تجارت اصفهان افزود: طرحی در این زمینه با همکاری اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی و صاحبان و فعاالن صنعتی اصفهان تهیه و 
برای تصویب به وزارتخانه ارائه شده است.وی خاطرنشان کرد: با توجه به گستردگی حوزه صنعت، معدن و تجارت خسارت های وارده به این بخش در مدت 

کوتاه قابل ارزیابی نیست اما بیشتر بخش هایی که کسب و کارشان در این مدت تعطیل شد، متحمل خسارت جدی شدند.

قیمت مسکن متناسب با نرخ تورم افزایش می یابد و با 
توجه به آن که اقتصاد کشور در این شرایط دچار رکود شدید 
شده است در نتیجه در بازار مسکن هم میزان معامالت به 
شکل چشمگیری کاهش یافته در نتیجه معامالت مسکن 

هم تحت تاثیر این شرایط قرار گرفته است

کاسبی پنهان
از اواســط نوروز، طرح فاصله گذاری اجتماعی 
اعام و اجرا شده و طبق آن، بسیاری از مغازه ها 
و کسب و کار ها باید تا ۲۰ فروردین تعطیل باشند. 
با این حال، عده ای اصــول فاصله گذاری را در 
این روز ها رعایت نمی کننــد، بلکه از طرحی که 
به مثابه قانون اســت و برای ســامتی خود و 
دیگران وضع شده تبعیت نمی کنند. مغازه ها و 
فروشــگاه هایی که به طور پنهانی با کرکره های 
نیمه باز مشغول کاسبی هستند. البته که اوضاع 
اقتصادی نابسامان است. اما نمی دانند سامتی 

می فروشند و کرونا می خرند.

دبیر سازمان نظام صنفی کشاورزان منطقه شمال استان اصفهان مطرح کرد

گالب ناب اصفهان در مسیر صادرات
دبیر سازمان نظام صنفی کشاورزان منطقه شمال استان اصفهان گفت:۴۵۶ هزار هکتار از اراضی 

استان اصفهان زیر کشت گل محمدی است که در ســال جدید شاهد رشد ۱۰ درصدی سطح زیر 

کشت این محصول در مقایسه با سال 

گذشته هستیم.حســین علیزاده دبیر 

سازمان نظام صنفی کشاورزان منطقه 

شــمال اســتان اصفهان اظهارداشت: 

اســتان اصفهان جزء ۳ استان پیشتاز 

در حوزه تولید گاب ناب و باکیفیت در 

کشور شناخته می شــود و خوشبختانه  

در سال جدید توانستیم مسیر صادرات 

گاب تولید استان اصفهان به کشور های 

خارجی به خصوص کشور های حاشیه 

خلیج فارس از جمله قطر، کویت، امارات، عراق و عربســتان را فراهم کنیم تا ارز آوری ۸ میلیون 

و ۳۳۶ هزار دالری ناشی از این صنعت در اســتان رقم بخورد.او افزود:۴۵۶ هزار هکتار از اراضی 

استان اصفهان زیر کشت محصول گل محمدی اســت که خوشبختانه در سال جدید شاهد رشد 

۱۰ درصدی سطح زیر کشت این محصوالت در مقایسه با سال گذشته هستیم به طوری که میزان 

سطح زیر کشت محصول گل محمدی استان ۳۰ هکتار بیشتر شده است و کمتر از ۱۰ روز دیگر به 

مرحله برداشت می رسد.

دبیر سازمان نظام صنفی کشاورزان منطقه شمال استان اصفهان تاکید کرد: خوشبختانه برداشت 

محصول گل محمدی در اراضی سراسر استان اصفهان به صورت ساالنه در حال افزایش است و در 

سال جدید نیز پیش بینی می شود میزان برداشت گل محمدی در اراضی سطح زیر کشت استان 

۴ درصد رشد داشته باشد.علیزاده گفت: پیش بینی می شود در سال جاری کشاورزان استان در 

مرحله برداشت بیش از ۲ تن گل محمدی برداشت کنند که حاصل این میزان برداشت استخراج 

۱۰ میلیون لیتر گاب است.

او ادامه داد: همچنین باید اشــاره داشت که میزان ســطح کیفیت گاب تولیدی استان اصفهان 

بســیار مطلوب بوده و این میزان در مقایسه با سال گذشته ۲۰ درشد رشــد پیدا کرده است.دبیر 

ســازمان نظام صنفی کشــاورزان منطقه شمال اســتان اصفهان یاد آوز شــد: بیشترین سطح 

برداشــت گل محمدی و تولید گاب در واحد های صنعتی و سنتی اســتان اصفهان به ترتیب در 

شهرستان های کاشان، شاهین شهر و گلپایگان وجود دارند.علیزاده گفت:در حال حاضر در استان 

اصفهان یک هزارو ۵۰۰ واحد صنعتی و ســنتی تولید گاب وجود دارد و تولیدات گل محمدی در 

قالب تولید گاب، اسانس و سایر فراورده های گیاهی است.او اضافه کرد:تاکنون بیش از ۶ هزارو 

۵۰۰ نفر در واحد های صنعتی و ســنتی تولید گاب در اســتان فعالیت می کنند و با توجه به ارائه 

تسهیات و ظرفیت های الزمی که در اختیار این واحد ها قرار گرفته پیش بینی می شود این صنعت 

در سال جدید شکوفا شود.

دبیر ســازمان نظام صنفی کشــاورزان منطقه شــمال اســتان اصفهان تاکید کرد: بــا توجه به 

شــیوع ویروس کرونا در اســتان اصفهان احتمال دارد به منظور جلوگیری از گســترش انتقال 

این بیمــاری تمامی جشــنواره های گاب و جشــنواره های گاب گیری در اســتان لغو شــود.

علیزاده یادآور شــد: بــا توجه به لغو ســفر های نــوروزی، جشــنواره های گاب گیــری و نبود 

گردشــگر و توریســم برای جبران خســارات ناشــی از این ویروس بــه صنعــت تولید گاب 

 اســتان در تاش هســتیم تا با ایجاد ســرمایه گذاری با شــرکت های خصوصی راهکار هایی را

 درنظر بگیریم.

کافه اقتصاد اقتصاد

وز عکس ر

عکس: باشاگه خبرناگران جوان

خبر

حجم ذخیره آب سد زاینده رود 
به 4۶0 میلیون مترمکعب رسید

خبر روز

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اصفهان گفت: 
در زمان حاضر حجم ذخیره آب سد زاینده رود 
حدود ۴۶۰ میلیون مترمکعب اســت و با این 
شرایط وارد آبدهی قسمت دوم کشت پاییزه 
در استان شدیم.مسعود میرمحمد صادقی با 
بیان اینکه اکنون میزان بارش ها در کوهرنگ 
هزار میلی متر اســت، افزود: بارش میانگین 
در بلند مدت ۱۱۸۹ میلی متر اســت که نشان 
می دهد ۱۶ درصد کاهش داشتیم.وی تصریح 
کرد: بارش سال گذشته ۱۹۵۶ میلی متر بوده 
که نسبت به ســال گذشــته حدود ۵۰ درصد 
کاهش را نشــان می دهد.میرمحمد صادقی 
با اشاره به پیش بینی هواشناسی از بارش ها 
بیان کرد: براساس ســایت های هواشناسی 
امیدواریم از چهارشــنبه بارش های خوبی در 
کوهرنگ داشته باشــیم از این رو هواشناسی 
حدود ۲۵۰ میلــی متر بــارش را پیش بینی 
کرده است.وی تصریح کرد: در اردیبهشت ماه 
میانگین بارش  کوهرنگ حدود ۱۰۰ میلی متر 
خواهد بــود که در صورت تحقق کل آورد ســد 
زاینده رود از اول سال آبی تا پایان شهریور ۱۱۵۰ 
میلیون مترمکعب برسد.مدیرعامل شرکت آب 
منطقه ای اصفهان اظهارداشت: ۶۴۶ میلیون 
مترمکعب در برنامه مصــوب منابع و مصارف 
زاینده رود برای کشــاورزی پیش بینی شده 
که باید طبق مصوبــه ۳۸۰ میلیون مترمکعب 
را از بعد از ماه فروردین توزیع کنیم.وی با بیان 
اینکه با توجه به شرایط آبی امسال کشت بهاره 
نخواهیم داشــت، گفت: در ۲ مقطع آب برای 
باغ های غرب استان در مردادماه و شهریورماه 
توزیع می کنیم.میرمحمد صادقی تصریح کرد: 
اگر بارش ها طبق برنامه پیش بینی شده تحقق 
نیابد حجم ســد زاینده رود تا پایان شهریور به 
حدود ۱۶۵ میلیون مترمکعب خواهد رسید لذا 
ضرورت صرفه جویی در آشامیدنی، بهداشت، 
کشاورزی و صنعت بسیار ضروری خواهد بود.

زاینده رود بزرگتریــن رودخانه منطقه مرکزی 
ایران است که از کوه های زاگرس مرکزی بویژه 
زردکوه بختیاری سرچشمه می گیرد و در کویر 
مرکزی ایران به ســمت شرق پیش می رود و 

با تاالب گاوخونی در شرق اصفهان می ریزد.
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منتخب مردم شهرستان مبارکه در مجلس شورای اسالمی گفت: چشم امید 
تولید و رونق اقتصادی کشور به کارخانجاتی نظیر فوالد مبارکه است و این شرکت 

انشاءالله از تحریم های اقتصادی فرصتی عالی خواهد ساخت.
پروین صالحی منتخب مردم  شهرستان مبارکه در بازدید از شرکت فوالد مبارکه 
و دیدار صمیمانه با مدیرعامل، معاونین و جمعی از مدیران و کارکنان این شرکت 
گفت: علی رغم ریســک های باالیی که در حوزه ویروس کرونــا وجود دارد، با 
عنایت به شعار مقام معظم رهبری که سال ۹۹ را سال »جهش تولید« خواندند، 
بر خود الزم دیدم که از نزدیک به مدیران و کارکنان این شرکت خدا قوت گفته و 

حمایت خود را از تولید اقتصادی اعالم دارم.
 او گفت: شرکت فوالد مبارکه ستاره ای است که بر تارک صنعت و اقتصاد ایران 

بعد از پیروزی انقالب اسالمی تاکنون در حال درخشیدن است.
 منتخب مردم شهرستان مبارکه در مجلس شورای اسالمی با اشاره به اهمیت 
تولید و نقش آن در تولید ناخالص ملی کشــور بیان کرد: انتظار می رود که این 
قطب صنعتی کشور در سال جدید هم گام های بسیار بلندی در این راستا بردارد.

 پروین صالحی ادامه داد: اجرای توســعه های پیش رو و جهش تولید در این 
شرکت عالوه بر ارتقای اقتدار این شرکت در جهان به رونق اقتصاد ملی و کاهش 

معضل بیکاری خواهد انجامید، که قابل تقدیر است.
 او اظهار داشت: چشم امید تولید و رونق اقتصادی کشور به کارخانجاتی نظیر 
فوالد مبارکه است. به یقین همت واالی کارکنان و ریسک پذیری قابل تقدیر 
مدیریت ارشد این شــرکت انشــاءا... از تحریم های اقتصادی فرصتی عالی 
خواهد ساخت. منتخب مردم شهرســتان مبارکه در مجلس شورای اسالمی 
افزود: در ســنوات اخیر کارآمدی و نقش تولید بهتر از هر زمــان دیگر در رفع 
تحریم ها مؤثر واقع شده است؛ از این رو به همراه سایر همکاران خود در مجلس 
شورای اسالمی تمامی توان خود را در حمایت از فوالد مبارکه و تسهیل شرایط 

تامین حداکثری مواد و اقالم مورد نیاز این شرکت به کار خواهیم گرفت.
 او در پایان گفت: در این بازدید کوتاه فقط با بخش های مختصری از ظرفیت ها 
و توانمندی های فوالد مبارکه آشنا شدیم، فلذا با ازبین رفتن ویروس کرونا و در 

فرصتی دیگر با سایر واحد های این کارخانه معظم آشنا خواهیم شد.

مدیرعامل سازمان قطار شهری اصفهان گفت: تا پایان هفته جاری فعالیت در 
کارگاه های خط دو متروی اصفهان با رعایت فواصل اجتماعی و پروتکل های 

بهداشتی مقابله با شیوع کرونا از سر گرفته می شود.
محمدرضا بنکدار اظهار کرد: کارگاه های خط دو متروی اصفهان از ابتدای امسال 
به دلیل شــیوع ویروس کرونا تعطیل بود، اما مقرر شد با شرط رعایت فواصل 
اجتماعی و پروتکل های بهداشتی ســتاد مقابله بارزه با شیوع کرونا، تا پایان 
هفته جاری فعالیت ها از سر گرفته شــود.وی با بیان اینکه 10 ایستگاه خط دو 
همچنین تونل های آن در حال احداث اســت، تصریح کرد: ایستگاه قدس به 
عنوان یازدهمین ایستگاه خط دو مترو تعیین پیمانکار شده و عملیات اجرایی 

آن تا دو ماه آینده آغاز می شود.
مدیرعامل ســازمان قطار شــهری اصفهان طول خط دو قطار شهری اصفهان 
را 14.5 کیلومتر و دارای 16 ایســتگاه عنوان کرد و افزود: در یک ســال گذشته 
کارگاه های ایجاد 10 ایستگاه خط دو مترو فعال شده و تاکنون پیشرفت های 

خوبی داشته است.

وی خاطرنشــان کرد: روش اجرای خط دو مترو اصفهان زیرزمینی اســت به 
همین دلیل شهروندان روند اجرای این پروژه را احساس نمی کنند، زیرا ابتدا 
ایســتگاه ها احداث و پس از آن TBM وارد ایستگاه می شــود؛ این موضوع، 

معضالت ترافیکی و مشکالت ساخت را به حداقل می رساند.
بنکدارگفت: شفت جبهه دوم خط دو متروی اصفهان از سمت ایستگاه مدرس 
نجفی طبق برنامه ریزی های انجام شده تا خردادماه سال جاری اجرا و عملیات 
حفاری آن تا مردادماه آغاز خواهد شد.مدیرعامل سازمان قطار شهری اصفهان 
تاکید کرد: احداث ایستگاه های خط دوم قطار شهری با برنامه ریزی دقیق تر 
زمانی صورت گرفته بدین ترتیب که پیش از عبور TBM از محل ایستگاه، سازه 
نگهبان و سازه اصلی ایستگاه ســاخته خواهد شــد تا ضمن صرفه جویی در 

هزینه ها، ایستگاه ها با کیفیت بهتری آب بندی شود.
بنکدار ادامه داد: سعی و تالش ســازمان قطار شهری اصفهان در ساخت خط 
دوم، توجه به رویکرد فنی اقتصادی به منظور کاهــش هزینه ها در زمان بوده 

است.

منتخب مردم شهرستان مبارکه در مجلس شورای اسالمی:

شعار »جهش تولید« از فوالد مبارکه سرچشمه خواهد گرفت 

مدیرعامل سازمان قطار شهری اصفهان خبر داد:

آغاز فعالیت ایستگاه های خط دو مترو اصفهان تا پایان هفته جاری

مدیرعامل شرکت مهندسی و پویش ساخت ذوب آهن گفت:مدت اجرای 
این پروژه در قرارداد پنج ماه تعریف شده که از یک ماه و نیم پیش آغاز 

شده است و هم اکنون از پیشرفت 30 درصدی برخوردار می باشد.
مهندس شیرازی مدیر مهندســی تولید و توزیع برق ذوب آهن اصفهان 
هدف از بازســازی دیگ بخار شــماره 4 را چنیــن بیان کــرد: به دلیل 

کارکرد زیاد )در حدود 300 هزارساعت( 
دیگ بخار و فرسودگی شدید لوله های 
محدوده اطاق احتــراق و ترکیدن لوله 
ها، دیــگ 4 با توقفــات ناگهانی روبرو 
می شد و چندین ســال است که امکان 
راه انــدازی مطمئن آن وجود نداشــت 
که این موضــوع نه تنهــا کاهش تولید 
برق نیــروگاه مرکزی را در پی داشــت 
بلکه بر وضعیت کاری توربوکمپرسور ها 
نیز تاثیرمی گذاشت و ضریب اطمینان 
تامین هــوای دم کوره های بلنــد را نیز 
کاهش داده بود. او در خصوص محدوده 
کار بازسازی دیگ بخار شماره 4 و نتایج 
حاصل از آن تصریــح کرد: تعویض کلیه 
لوله های آتش خوار، کمربندی و پائین 
آورنده وکلکتورها، تعویض وتغییر طرح 
مشعل ها به طوری که بتوان تولید ۹0 تن 

در ساعت بخار خشــک را به تنهایی با گاز طبیعی ویا مخلوطی از سه گاز 
کوره بلند، کک و طبیعی تامین نمود، کاهش توقفات وکاهش هزینه های 
تعمیرات و افزایش راندمان حرارتی دیگ با اصالح نسوز، رفع نشتی های 
 ،is0 آب، بخار، کاهش آالینده ها ی زیســت محیطی مطابق اســتاندارد
14000 وکاهش درصد NOX در گاز های خروجی، ارتقاء سطح اتوماسیون 
و کاهش فعالیت های اپراتوری و افزایش مصــرف گاز کوره بلند به ازاء 
هرتن تولیــد ودر نتیجه کاهش مصرف گاز طبیعــی از جمله محدوده ها 
و نتایج این بازسازی به شــمار می روند.مدیر مهندسی تولید توزیع برق 

شرکت مهمترین اقداماتی که در راستای بازسازی دیگ شماره 4 انجام 
خواهد شد را چنین مطرح کرد: دمونتاژ لوله های سطوح حرارتی به وزن 
تقریبی70 تن، ســاخت ومونتاژ لوله های سطوح حرارتی به وزن تقریبی 
70 تن، تخریب مواد نسوز داخل اطاق احتراق ومنطقه اکونومایزر به وزن 
حدود 400 تن، نسوز کاری ونسوز چینی اطاق احتراق به وزن حدود 400 
تن، دمونتــاژ لوله هــای گاز طبیعی کک 
وکوره وکانال های هوا طبق طرح به وزن 
10 تن، مونتاژ لوله هــای گاز طبیعی، کک 
وکوره وکانال های هوا وزن 12 تن، دمونتاژ 
ومونتاژ تجهیزات داخل درام به وزن 8/5 
تن، دمونتاژومونتاژ پلیت های بدنه دیگ 
به وزن 12 تن، دمونتاژ مشعل های قدیم 
ومونتاژ مشعل های جدید به وزن 7 تن، 
دمونتاژ و مونتاژ اســکلت فلزی به وزن 
7 تن، طراحی وخرید خارجی تجهیزات 
اتوماسیون پیشرفته ونصب وراه اندازی 
سیســتم اتوماســیون جدید، تعویض 
لوله هــاو اتصــاالت مســیر آب تغذیه، 
دمونتــاژ اکونومایزرهای1و2، ســاخت 
ومونتاژ اکونومایزر هــای جدید، دمونتاژ 
ســوپرهیترهای1و2 ودی ســوپرهیتر، 
ســاخت و مونتــاژ ســوپرهیتر ها ودی 
سوپرهیتر جدید، ســاخت و ترمیم کلیه دریچه های مختلف، سرویس 
کلیه والو ها و شیرفلکه ها، سرویس اساسی مکنده ودمنده دیگ بخار، 
ساخت و نصب تابلو های برق جدیدوتعویض کابل های برق واتوماسیون و 
دمونتاژتابلو، پانل ومیز های فرمان وساخت و نصب تابلو و میز های جدید.

مهندس امیر ایرانپور مدیرعامل شرکت مهندسی و پویش ساخت ذوب 
آهن هم در ادامه گفت: مدت اجرای این پروژه در قرارداد پنج ماه تعریف 
شده که از یک ماه و نیم پیش آغاز شده است و هم اکنون از پیشرفت 30 

درصدی برخوردار می باشد.

مدیرعامل شرکت مهندسی و پویش ساخت ذوب آهن خبرداد

 پیشرفت ۳۰ درصدی
 پروژه بازسازی و بهینه سازی دیگ بخار شماره ۴ نیروگاه مرکزی

راهکارهایی برای والدین در خصوص ویروس کرونا

چگونه می توان در مورد ویروس کرونا 
با کودکان صحبت کرد

 با کودکان در مورد 
نگرانی شان صحبت کنید

تمام اتفاقات و گزارشاتی که در مورد ویروس کرونا پخش 
می شود روی کودکان تاثیر می گذارد اما آنچه که بیشترین تاثیر 

را دارد، نحوه برخورد بزرگساالن با این مســاله است. مهد کودک و 
مدرسه برای مبارزه با شیوع کرونا اقدامات پیشگیرانه جدیدی انجام 
می دهند که این می تواند این تفکر را در کودکان ایجاد کند که اتفاقات 
نا گواری رخ داده یا در پیش رو است. بچه ها کامال متفاوت هستند. 

برای دسته ای از آنها این مساله هیچ تاثیری نخواهد داشت اما 
دسته دیگر ممکن است کامال تحت تاثیر آن قرار گیرند.در 

نتیجه رفتارها و عملکرد بزرگساالن گاها می تواند 
زنگ خطری برای بچه ها باشد.

 
برای گوش دادن به 

فرزندانتان زمان کافی اختصاص دهید
در زمان صحبت کردن در خصوص ویروس کرونا با 

کودکان بهتر است آنها حضور کامل شما را احساس کنند. 
نشان دهید که شما وقت کافی برای گوش دادن به آنها دارید. 
یک زمان مشخص را برای صحبت کردن با کودکانتان تعیین 
کنید که به طور معمول در آن زمان در کنار آنها هســتید. به 

طور مثال زمان صرف شــام یا موقع خواب یا به طور 
کلی زمانی که خود شــما احســاس آرامش 

دارید.

  
در  مورد سواالت 

کودکان دقیق و صادق باشید
سعی کنید در زمان صحبت در مورد ویروس کرونا 

مشخصا سواالت پیش آمده برای کودکان را پاسخ دهید. 
از دادن اطالعات انبوه و غیر ضروری با جزییات به کودکان 
خودداری کنید و دقیقا سواالت آنها را پاسخ دهید. همزمان 
این احســاس را در بچه ها ایجاد کنید که بزرگســاالن 

بهتر از پس حل مشکالت برآمده و بچه ها باید به 
بزرگساالن اعتماد داشته باشند.

با کودکانتان صادق باشید
این اعتماد بر اساس صداقت ایجاد می شود. 

در عین حال از دادن اطالعات زیــاد و غیر ضروری که 
باعث ایجاد ترس و وحشــت در کــودکان و نیز پیش آمدن 

سواالت بیشتر می شــود خودداری کنید. کودکان در سنین مهد 
کودک نیاز بیشتری به کمک از سوی بزرگســاالن دارند که بتوانند 
افکار خود را بر زبان آورند. بســیار مهم است که بزرگساالن سعی 
کنند نگرانی را در وجود آنها تشخیص دهند. مثال در زمان تغییر 

یک عادت روزانه کودکان کوچکتر بیشتر به آنچه بزرگساالن 
انجام می دهند عکس العمل نشان میدهند تا آنچه 

که می گویند و حتــی آنچه که از اخبار روزانه 
می شنوند.

 آرامش خود را حفظ کنید
به عنوان یک بزرگسال بسیار مهم است 

که آرامش خود را حفظ کنید. میزان تاثیر ترس و 
نگرانی بزرگساالن بر روی کودکان در این گونه مواقع 
حتی بیشــتر از آنچه اســت که کودکان خود در مورد 
ویروس می دانند. شــما به عنوان بزرگســال بهتر 

اســت که هرچه بیشــتر منبع انتقال اطالعات 
صحیح برای کودکان خود باشید . 

 فقط به 
بیان حقایق اتکا کنید

ســعی کنید بــه طور مشــخص به 
سواالت کودکان و با پاســخهای مناسب 

ســن آنها پاســخ دهید. توصیه هــای اداره 
بهداشــت عمومی را رعایت کنید. اطالعات 

الزم را در خصوص عادات روزانه جدید به 
کودکان داده و علت آن را برایشان 

شرح دهید. 

طرح : زاینده رود
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