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 تاکید بر رفع دغدغه های مردم در تماس تلفنی روحانی
 با استاندار اصفهان

رییس جمهوری اسالمی ایران صبح پنجشنبه در تماس تلفنی ۲۰ دقیقه ای با استاندار اصفهان در 
جریان آخرین اقدامات انجام شده ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا در این استان قرار گرفت. 
حسن روحانی ضمن تقدیر و تشکر از پزشــکان، پرستاران و پیراپزشکان و کادر درمانی و همچنین 
ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا در اســتان اصفهان در جریان آخرین اقدامات و فعالیت های 
صورت گرفته در این استان در جهت مدیریت بیماری کرونا قرار گرفت. رییس جمهور تاکید کرد: همه 
تالش ها برای به حداقل رساندن صدمات بیماری کرونا بر اقتصاد و زندگی مردم به کار گرفته شود.

وی ضمن با اهمیت دانستن سالمت و رفاه مردم اســتان اصفهان، بر تالش برای رفع دغدغه های 
کســانی که در خط اول پیگیری و مقابله با کرونا مشغول خدمت هستند تاکید کرد.همچنین روند 
مدیریت بیماری کرونا، بررسی مشکالت مقابله ای با بیماری در استان و نیازها در سطح ملی از جمله 

مواردی بود که در این تماس مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

شهردار اصفهان خبر داد:

 تغییر جهت ریل برنامه های شهرداری
 برای نوروز

شهردار اصفهان شامگاه چهارشــنبه در برنامه تلویزیونی »اینجا اصفهان«، اظهار کرد: به هر حال 
بهار و نوروز آمدنی است، اما با توجه به شرایط به وجود آمده ریل تمام اقداماتی که هر سال تحت 
عنوان ستاد سفر نوروزی برای این ایام داشتیم را تغییر داده و همه را در خدمت مردم برای مقابله با 
ویروس قرار دادیم.قدرت ا... نوروزی با بیان اینکه همه امسال نوروزی متفاوت را پشت سر خواهند 
گذاشت، گفت: بسیاری از برنامه های شهرداری اجرا می شــود، طبیعت را با گل کاری زیبا کرده و 
نورپردازی در میادین شهر انجام می شود.نوروزی اظهار کرد: از شهروندان انتظار می رود مقابله با 
کرونا را جدی بگیرند، البته مراقبت نباید به معنای اســترس داشتن باشد، زیرا استرس تا جایی 
خوب است که به اهمیت موضوع پی ببریم و مازاد آن نقشی همچون ویروس خواهد داشت.وی با 
بیان اینکه مردم باید بهداشت عمومی و فردی را در همه جا رعایت کرده و بدون دلیل از منازل خود 
خارج نشوند، تصریح کرد: شهرداری اصفهان با توجه به شرایط ایجاد شده نوع ارائه خدمات خود را 
تغییر داده تا مردم مجبور نباشند از منازل خود خارج شوند.شهردار اصفهان تاکید کرد: تصمیم گیری 
برای تعطیلی مدارس و دانشگاه ها برای جلوگیری از تجمعات بوده تا انتقال ویروس صورت نگیرد.

نوروزی تاکید کرد: مردم باید برای مهار ویروس کرونا همکاری کنند، زیرا اگر یک نفر مبتال شــود 
و نتوانیم او را درمان کنیم برای همه ما مســئولیت اجتماعی دارد.وی با اشاره به تسهیالت در نظر 
گرفته شده شــهرداری برای کاهش مراجعه شهروندان، افزود: شــهرداری اصفهان برای کاهش 
مراجعه شــهروندان و مصون ماندن آنها از تهدید ابتال به ویروس کرونا، تسهیالت ویژه ای در نظر 
گرفته است.شهردار اصفهان با بیان اینکه در روزهای سپری شده از ماه اسفند ۲۸ هزار نفر معادل 
۷۷ درصد مراجعان شهرداری برای پرداخت عوارض نوسازی مراجعه کرده اند، تصریح کرد: در این 
مدت تعداد چهار هزار و ۴۰۰ نفر معادل ۱۲ درصد مراجعان برای پرداخت عوارض خودرو و ۷۸۰ نفر 
معادل دو درصد مراجعه کنندگان برای دریافت پروانه ســاختمانی به مناطق شهرداری اصفهان 
مراجعه کرده اند، از این رو تا پایان اردیبهشت ماه سال ۹۹ به شهروندان مهلت داده شد نسبت به 
پرداخت عوارض خودرو، نوسازی و کسب و پیشه با نرخ امسال و بدون افزایش تعرفه اقدام کنند؛ 
البته امکان پرداخت از طریق سایت وجود دارد.وی ادامه داد: متقاضیان دریافت پروانه ساختمانی 
نیز باید با مراجعه به شهرداری نسبت به تعیین تکلیف محاسبات پروانه اقدام کرده و برای انجام 
سایر اقدامات تا پایان تیرماه فرصت خواهند داشــت که با این روش مشمول مقررات جدید در 

سال آینده نخواهند شد.

کرونا متروی اصفهان را تعطیل کرد؛

قطار شهری در ایستگاه توقف

مسئوالن ستاد استانی مقابله و پیشگیری   نرگس طلوعی
با کرونا اصفهان در پی کاهش قابل توجه 
استفاده کنندگان از قطار شهری و احتمال زیاد شیوع ویروس کرونا در 
آن به دلیل فضای بسته دســتور توقف حرکت متروی اصفهان را صادر 
کردند. بر اساس این تصمیم فعالیت خط یک متروی نصف جهان از 
امروز تــا اطالع ثانوی متوقف می شــود. به گفته  حجــت ا... غالمی، 
سخنگوی ستاد استانی مقابله و پیشگیری با کرونا در پی این تصمیم 
شــهرداری اصفهان ملزم به  افزایش اتوبوس های موجود در خطوط 
موازی تردد با مترو به منظور تامین امکانات حمل و نقل شــده است.

قدرت ا... نوروزی، شــهردار اصفهان نیز درباره این تصمیم در حســاب 
توییتر خود نوشــت: به منظور جلوگیری از شیوع کرونا و حفظ سالمت 
شهروندان، خط یک قطار شــهری اصفهان از روز شنبه بیست وچهارم 
اسفند تا اطالع ثانوی تعطیل است.مدیر روابط عمومی و امور بین الملل 
شهرداری اصفهان نیز روز پنجشنبه در گفت و گو با ایرنا گفت: تعطیلی 
قطار شــهری اصفهان با توجه به اهمیت پیشــگیری از شیوع کرونا و 
جلوگیری از تجمیع و ازدحام جمعیت انجام می گیرد.ایمان حجتی با 
بیان اینکه تعداد مســافران خط یک قطار شــهری اصفهــان پس از 
سهمیه بندی بنزین، افزایش یافت و به اوج خود یعنی حدود ۱۲۰ هزار 

مســافر در روز رســیده بود،  افزود: اما پس از شــیوع کرونا و تاکید و 
سفارش به مردم برای خارج نشــدن از خانه و کم شدن ترددها،  تعداد 
مســافران در ۲ هفته اخیر به یک چهارم، کاهــش یافت.مدیر روابط 
عمومی و امور بین الملل شــرکت مترو منطقه اصفهــان درباره زمان 
بازگشایی مجدد مترو گفت:شرایط پیش رو زمان بازگشایی مجدد مترو 
را مشخص می کند و هر زمانی که وضعیت بهتر شد مترو دوباره شروع 
به کار خواهد کرد، با این وجود حداقل در ایام عید و تا ۱۴ فروردین مترو 

قطعا تعطیل است.
سعید فاضل با اشاره به اینکه استاندار اصفهان اعالم کرده امسال این 
شهر نمی تواند پذیرای مسافران نوروزی باشد و هشدارهای زیادی نیز 
برای جلوگیری از رفت و آمدهای غیرضروری شــهروندان داده شده، 
گفت: با تعطیلی مترو اصفهان، ایســتگاه های متــرو و بخش فنی و 
اجرایی تعطیل می شود، ولی برای تعطیلی بخش اداری هنوز تصمیمی 

گرفته نشده است.
مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری اصفهان باتوجه به تصمیم 
ستاد استانی مقابله و پیشگیری با کرونا اصفهان درباره تعطیلی  قطار 
شهری و جبران آن به وسیله اتوبوس های شرکت اتوبوسرانی اصفهان 
و حومه، گفت: با توجه به اینکه برخی از اداره هــا هنوز فعالیت دارند و 

تعدادی از کارمندان آنها و همچنین شماری از کارگران و مردم از اتوبوس 
استفاده می کنند، دستور تعطیلی برای آنها مطرح نیست.وی با تاکید 
براینکه کار ضدعفونی کردن اتوبوس ها به طور مستمر در اصفهان انجام 
می شــود،  خاطرنشــان کرد: فعالیت اتوبوس های مسیرهای پرتردد 

همچنان پابرجاست و در مسیرهای کم تردد، تعدیل می شود.
مدیر عامل شــرکت واحد اتوبوســرانی اصفهان و حومه نیز با اشاره به 
تداوم فعالیت اتوبوس های این شــرکت گفت: با توجه به کاهش ۷۰ 
درصدی مســافران در خطوط اتوبوس، فعالیت ۲۵ درصــد ناوگان را 
کاهش دادیم، اما با  کاهش تردد شــهروندان در ســطح شهر، بیشتر 

اتوبوس ها به صورت خالی در حال حرکت هستند.
قدرت افتخاری افزود: بــرای مقابله با ویروس کرونا هر شــب تمام 
ناوگان فعال بخش دولتی و خصوصی پس از اتمام خدمات رســانی 
در سه توقفگاه اتوبوســرانی با اســتفاده از محلول های ویژه توسط ۱۰ 
نفر نیروی متخصص ضدعفونی می شــود.مدیرعامل شــرکت واحد 
اتوبوسرانی اصفهان و حومه خاطرنشان کرد: اقدامات بهداشتی شامل 
استفاده از دستکش، ماسک و ضدعفونی کردن گیت های ایستگاه های 
 BRT به طور گسترده توسط عوامل شــرکت واحد اتوبوسرانی در حال

 انجام است.

 مدیر مجموعه فرهنگی مذهبی تخت فوالد اصفهان 
گفت: با هدف پیشگیری از شیوع ویروس کرونا تمامی 
برنامه های پایان سال، غباروبی و خانه تکانی تکایای 
تخت فوالد و تخت فوالدگردی نوروز ۹۹ برگزار نخواهد 
شد.سید علی معرک نژاد افزود: برنامه های فرهنگی 
نوروزی مجموعه تخــت فوالد از جملــه برنامه های 
نمایشی، بازسازی های تاریخی و تورهای گردشگری 
در تخت فوالد نیز لغو شده است.وی با اشاره به اینکه 
گندزدایی اماکن عمومی تخت فوالد، فضاها و تکایای 
مختلف به صورت مستمر انجام می شود، تصریح کرد: 
اماکن عمومی این قبرستان تاریخی شامل تکیه های 
بابارکن الدین، میرفندرسکی و باباکازرونی و فضاهای 
موزه ای و مذهبی تخت فوالد نیز از پذیرش گردشگران 
و شهروندان معذور بوده و بسته است.مدیر مجموعه 

فرهنگی مذهبــی تخت فوالد اصفهان بــا بیان اینکه 
هر تکیه یک محوطه بــاز و بیرونی و یــک بقعه دارد 
یادآورشد: درب بقا بسته خواهد بود؛ اما محوطه های 
باز قابلیت تعطیلی ندارد و شــهروندان بایــد از تردد 
بی مورد در این فضاها خودداری کنند.وی بیان کرد: ما 
در تالش برای تهیه نماهنگ های ویژه، محتوا و پوستر 
برای معرفی جاذبه های گردشــگری تخــت فوالد و 
تکیه های آن در فضای مجازی هستیم تا هموطنان در 
تمام نقاط کشور بتوانند از آن بهره مند شوند.معرک نژاد 
اظهارداشت: همچنین در نظر داریم این فعالیت ها با 
برگزاری مسابقات روزانه و اهدای جوایز همراه باشد تا 
از جذابیت ویژه ای برخوردار شود.وی پیش از این نیز 
از اجرای ۲۰ طرح عمرانی در قالب ساماندهی، مرمت، 
تملک و آزادســازی در تخت فوالد اصفهان با اعتباری 

بالغ بر ۱۵۰ میلیــارد ریال خبــر داده بود.تخت فوالد 
اصفهان با نام وادی الســالم ثانی، دومین قبرستان 
جهان تشیع آرامگاه بیش از ۲ هزار عالم، فقیه و مجتهد، 
شــاعر، فیلســوف و حکیم بزرگ ایرانی و همچنین 
ســایت موزه ای گردشــگری برای طالبان فرهنگ و 
معرفت است.تخت فوالد در ســال ۱۳۷۵ به شماره 
۱۷۳۵ درفهرست آثار ملی به ثبت رسیده است و این 
ظرفیت را دارد که به یکی از مقاصد گردشگری مذهبی 
ایران و تاریخ معماری اصفهان تبدیل شــود، زیرا تنها 
یک قبرستان ساده نیست بلکه گنجینه ای از مشاهیر 

و مفاخر ایران و جهان اسالم است.

 برنامه های فرهنگی نوروزی مجموعه تخت فوالد اصفهان
انجام عملیات مهپاشی و  اجرا نمی شود

ضدعفونی معابر اصفهان

خبر ویژه

وز عکس ر

مژده دهید باغ را، 
بوی بهار می رسد

نزدیک به فصل بهار می شویم 
هر چند امســال با سال های 
دیگر متفاوت تر است و مردم 
و شهر در تب و تاب عید نوروز 
نیســتند؛ اما طبیعت هرساله 
مهربانی و نشــاط خــود را از 
کسی دریغ نمی کند و همیشه 
روی خوش خود را با طراوت 

بهاری به ما هدیه می دهد.

  تشکیل قرارگاه زیست محیطی لشکر 14 امام حسین
 )علیه السالم( به منظور مقابله با کرونا 

به منظور پیشگیری و مقابله با ویروس کووید ۱۹ قرارگاه زیست محیطی لشکر ۱۴ امام حسین )علیه 
السالم( تشکیل شد.در نخستین جلسه این قرارگاه که به ریاست فرمانده لشکر امام حسین )ع( برپا 
شد، اهداف این قرارگاه تشریح و وظایف کلیه رده ها مشخص شد.سرهنگ پاسدار محمد هاشمی 
پور از کلیه اعضای جلسه خواست تاحدامکان در برنامه های مقابله وپیشگیری این ویروس در کنار 
مردم باشند وهمچنان که در ماموریت های دفاع مقدس وپس از آن رزمندگان این لشکر نام آور وبا 
جدیت وارد کار می شدند در این ماموریت نیز با عزمی راسخ وارد شوند.فرمانده لشکر امام حسین 
)ع( افزود: مکانی در اختیار این لشکر قرار گرفته که باید آن را تجهیز کرده و با کادر درمانی در اختیار 
بیماران ترخیص شده کرونایی قرار گیرد که دوره نقاهت خود را در آنجا سپری کنند.وی تصریح کرد: 
برخی شایعات در فضای مجازی مطرح شده است که این نقاهتگاه ها در اختیار بیماران استان های 
همجوار قرار می گیرند که همانطور که مطرح شد شایعه است و لیکن باید بدانیم اگر هم این اتفاق رخ 
می داد مردم شهرهای دیگر هم برادران وخواهران و اقوام ما هستند که متاسفانه با تحریک دشمن 

احساسات مردم را برانگیخته می کنند که نباید به دیگران امدادرسانی کنیم.

 همیاری رزمندگان گردان 10۷ لشکر 14 امام حسین
 )علیه السالم( با جامعه پزشکی در ریشه کن کردن ویروس کرونا 

گردان ۱۰۷ لشکر ۱۴ امام حسین )علیه السالم( همراه با بسیج عمومی ریشه کن کردن کرونا اقدام 
به ضدعفونی کردن اماکن عمومی شــهر اصفهان کرد.فرمانده گردان ۱۰۷ امام حسین )ع(گفت : 
رزمندگان این گردان همگام با جامعه پزشکی وپرستاری کشور اقدام به گندزدایی وضد عفونی کردن 
اماکن عمومی وفرهنگی شهر اصفهان کردند.این فرمانده افزود: این اقدام گردان به صورت مستمر 
انجام می شود و در روزهای آینده نیز ادامه دارد.وی تصریح کرد: جامعه هدف کارکنان گردان ۱۰۷ 

امام حسین )ع( مساجد ، مجموعه های ورزشی ،فرهنگی ، اماکن تجاری و ... است.

فراخوان دریافت تولیدات هنری رسانه ای در جهت 
پیشگیری و کنترل شیوع ویروس کرونا

پویش هنر و رسانه »ســتاد جبهه مردمی ســالمت اصفهان« از هنرمندان و فعاالن رسانه ای به منظور 
دریافت ایده ها و طرح های هنری در جهت پیشگیری و کنترل شیوع ویروس کرونا دعوت کرد.هنرمندان 
و فعاالن رســانه ای می توانند ایده ها و طرح های خود را برای پیشگیری و کنترل شیوع ویروش کرونا 
در قالب تیزرهای نمایشی، پوستر، عکس، داســتان کوتاه و ... در موضوعات امید، معنویت، مقاومت، 
توسل، همدلی، مهربانی و ایثار برای ستاد جبهه مردمی سالمت اصفهان ارسال کنند.روش ارسال آثار از 
طریق ارتباط با ادمین @chashmentezar_ir در پیام رسان های ایتا، اینستاگرام و تلگرام خواهد بود.

تعطیلی تمامی مراکز گردشگری در نصف جهان
معاون گردشگری میراث فرهنگی اصفهان اظهار داشت: برای پیشگیری و کنترل بیماری کرونا در 
استان اصفهان مراسم نوروزگاه و موزه ها و تاسیسات گردشــگری در استان اصفهان در نوروز ۹۹ 
تعطیل است.سیدعلی صالح درخشان افزود: ضمن لغو تمامی برنامه های پیش بینی شده در ایام 
نوروز از هرگونه تجمعی در مراکز گردشگری، تفریحی و فرهنگی اجتناب می شود.معاون سرمایه 
گذاری و گردشــگری میراث فرهنگی اصفهان با اشــاره به اینکه تیم های مجهز و غربالگری ویژه 
تشخیص کرونا در ورودی استان مستقر و رفت و آمدها را کنترل می کنند، تصریح کرد: این تیم ها 
در نقطه ورودی و پلیس راهی استان مستقر هستند و از ۲۵ اسفند تا ۱۵ فروردین، اقدامات توصیه 

ای این تیم های ویژه به صورت بازدارنده اجرا می شود.

اخبار

مدیرعامل ســازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی شــهرداری اصفهان از انجام عملیات 
مهپاشی و ضدعفونی معابر شهر با استفاده 
از هشت دستگاه خودروی تجهیز شده این 
ســازمان خبر داد و گفت: در ایــن عملیات 
۲۲ نفــر از نیروهــای آتش نشــان حضور 
داشتند.آتشپاد محســن گالبی اظهار کرد: 
در عملیات مهپاشی چهارشنبه شب اطراف 
مراکز درمانــی پذیرش بیمــاران کرونایی، 
پیاده روها، خیابان هــا و مکان های عمومی 
 ،BRT ،همچون ایســتگاه های اتوبــوس
نرده هــا و پل هــای عابر پیــاده ضدعفونی 
شــد.وی با بیــان اینکــه در ایــن عملیات 
حدود ۱۲ هزار لیتر آب و حدود ۶۰ لیتر مواد 
ضدعفونی کننده به صورت مهپاش مصرف 
شــد، افزود: این عملیات هر شب به مدت 
چهار ساعت ادامه خواهد داشت.مدیرعامل 
ســازمان آتش نشــانی و خدمــات ایمنی 
شــهرداری اصفهان ادامــه داد: در عملیات 
مهپاشی و ضدعفونی معابر شهر، نیروهای 
عملیاتی این سازمان با پوشش کامل حاضر 
شــده و ضدعفونی معابر را در نهایت دقت و 
توجه انجام دادند.وی با اشــاره به اقدامات 
انجام شــده برای مقابله بــا کرونا در آتش 
نشانی اصفهان، گفت: ماسک های تنفسی در 
اختیار پرسنل اداری این سازمان قرار گرفته و 
برای استفاده تمام آتش نشانان، ایستگاه ها 
و محل های قرار گیری امکانات آتش نشانی 
اصفهان مواد ضد عفونی خریــداری و ارائه 
شده است.آتشــپاد گالبی خاطرنشان کرد: 
توصیه های الزم برای ورود آتش نشانان به 
محل حوادث تذکر داده شــده تا در صورتی 
که مــوارد مشــکوک و محل آلوده اســت، 
تمهیدات الزم را در نظر گرفته و از لباس های 
مخصوص اســتفاده کنند.وی اظهار کرد: از 
تمام شــهروندان انتظار مــی رود با رعایت 
بهداشــت فــردی و جمعــی، مراقبت های 
شخصی و همچنین پرهیز از هیجان زدگی، 
نهادهای دســت اندرکار را در پیشــگیری از 

شیوع این بیماری یاری کنند.

شرایط پیش رو زمان بازگشایی مجدد مترو را مشخص 
می کند و هر زمانی که وضعیت بهتر شد مترو دوباره شروع 
به کار خواهد کرد، با این وجود حداقل در ایام عید و تا ۱۴ 

فروردین مترو قطعا تعطیل است

با مسئولان

شهرداری سده لنجان با استناد مجوز شماره 916/ش/98 مورخ 98/12/14 شورای محترم اسالمی شهر در نظر دارد یک قطعه 
زمین واقع در بلوار ورودی شهر ) بهشت مطهر ( به مساحت 2073/6 متر مربع را جهت احداث گلخانه بر اساس قیمت گذاری کارشناس 

رسمی دادگستری به مبلغ 15/000/000 ریال پایه برای هر ماه در سال اول بصورت اجاره به مدت 1 سال ) با بند تمدید تا سه سال با افزایش 

20درصد ساالنه ( واگذار نماید .

لذا کلیه متقاضیان حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 99/01/18 مهلت دارند جهت اخذ اسناد مزایده و کسب اطالعات بیشتر 

به ساختمان شهرداری مراجعه و یابا شماره تلفن : 52432323-031 تماس حاصل فرمایند 

آگهی مزایده اجاره 
شهرداری سده لنجان

حسین ناظم الرعایا -شهردار سده لنجان م الف:803999

نوبت اول



شنبه 24 اسفند 1398 / 19 رجب 1441/ 14 مارس 2020/ شماره 2935

 تعطیلی بازارچه های موقت عرضه صنایع دستی
 استان اصفهان

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری اســتان گفت: بازارچه های صنایع دستی 

نوروزی اســتان اصفهان تعطیل شــد 

.فریدون الهیاری با اشــاره به مصوبات 

ســتاد فرماندهی مبارزه با کرونا اظهار 

داشــت: تمام فعالیت هــای خدمات 

رسانی در استان ویژه گردشگران نوروزی 

از جمله بازارچه های موقت عرضه صنایع 

دستی تعطیل شــد.وی افزود: امسال 

پیش بینی شــده بود تــا در کنار بیش 

از 700 فروشــگاه عرضه صنایع دستی 

استان، بیش از هزار غرفه صنایع دستی 

در قالب بازارچه ها و نمایشگاه های موقت، به گردشگران خدمات ارائه کنند .

 به کسانی که درآمد ثابت ندارند، بسته حمایتی
 پرداخت می شود

وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی در پیــام توئیتــری خــود بــه دســتور رییــس جمهور 

مبنــی بــر حمایــت ویــژه از اقشــار کــم درآمــد اشــاره کــرد و نوشــت: بــه تمام کســانی 

 کــه شــغل خــاص بــا درآمــد ثابــت ندارنــد، در اســفند مــاه یــک بســته حمایتــی

 پرداخت می شود.

محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حساب توییتری خود نوشت:»حمایت از 

اقشــار کم درآمدی که درآمد ثابت ندارند از مهم ترین اولویت های ماست؛ بر این اساس با دستور 

مهم رییس جمهور و همراهی سازمان برنامه به تمام کسانی که شغل خاص با درآمد ثابت ندارند، 

در اسفند یک بسته حمایتی پرداخت می شود«.وی درباره نحوه شناسایی این افراد نیز یادآور شد: 

این افراد با کمک بانک اطالعات ایرانیان شناسایی یا ثبت نام می شوند. 

 نایب رییس اتحادیه فروشندگان گوشت سفید اصفهان:

  خرد کردن مرغ و ماهی در واحدهای صنفی
 ممنوع است

نایب رییس اتحادیه فروشندگان گوشت سفید اصفهان گفت:  خرد کردن مرغ و ماهی در واحدهای 

صنفی ممنوع شد که این موضوع را به صورت پیامکی به اطالع آن ها رسانده ایم؛ همچنین قیمت 

مرغ از 12 هزار و 900 تومان به 12 هزار و 500 تومان کاهش پیدا کرده است.محمدعلی فروغی ابری 

، در مورد عرضه مرغ و ماهــی در بازار اظهار کرد: مرغ به فراوانی در بــازار وجود دارد و از باب عرضه 

مشــکلی نداریم.نایب رییس اتحادیه فروشندگان گوشت ســفید ادامه داد:  قیمت مرغ اندکی 

کاهش داشته و باید در قیمت 12 هزار و 500 تومان  به فروش برسد.وی تصریح کرد: دستورالعملی 

برای تعطیلی کشتارگاه های مرغ هنوز اعالم نشــده و مرغ کاالیی است که به محض رسیدن باید 

کشتار شود و امکان نگهداری آن نیست مگر آن که بخواهند بکشند و منجمد کنند؛ با توجه به جوجه 

ریزی فراوانی که شده، بعید است کشتارگاه ها را تعطیل کنند.فروغی ابری در مورد بازار ماهی نیز 

گفت: ماهی به وفور در بازار وجود دارد ولی در مــورد خرد کردن آن هم تذکر دادیم که در واحدهای 

صنفی خرد نکنند.

آژانس ها در اصفهان تاکنون نزدیک به 20 میلیارد متضرر شده اند؛

تیر خالص کرونا به گردشگری اصفهان

پس از گسترده تر شدن تحریم ها و تنگ  مرضیه محب رسول
تر شــدن مبادی ورودی و خروجی کشور 
بــرای درآمدزایی، دولت ســرمایه گــذاری های زیــادی را در بخش 
گردشگری انجام داد تا شاید بتواند بخشی از بار بر زمین مانده درآمد 
ارزی کشور را از این طریق جبران کند؛ اما کرونا ظاهرا تیر خالص را به این 
دست از اقدامات دولت که می رفت تا شــکوفایی بزرگی را در صنعت 

توریسم ایران به وجود آورد،وارد کرد.
 لغو روادید و عدم مهر کردن پاســپورت ها برای جذب توریست های 
داخلی از ســویی و گرانی دالر و کم شــدن ســفرهای خارجی از سوی 
دیگر، نوید ســالی پر از رونق برای گردشــگری به خصوص در شهری 
مانند اصفهان را داشت؛ اما این روزها روزگار آژانس ها و هتل ها تراژدی 
غمگینی را رقم خواهد زد. بر اساس اعالم رییس انجمن صنفی دفاتر 
مسافرتی استان اصفهان در حال حاضر 50 تا ۶0 درصد از دفاتر مسافرتی 
و آژانس ها به دالیل مختلفی منابع مالی ورودی نداشته و تنها خروجی 
دارند که به نوعی ورشکســته هستند.سیدمحســن روناسی با اشاره 
به مصوبه بازگشــت وجه بلیت های کنسلی از ســوی دفاتر مسافرتی 
در حالی که پولی در اختیارشان نیســت، اظهار کرد: آژانس ها عالوه بر 
مشــکالت مالی خود، در ایرالین های مختلف نیز درگیر هســتند، به 

طوری که بلیت ها فروخته شــده و پول به حساب ایرالین ها یا هتل ها 
واریز شده اما اکنون در پی شیوع ویروس کرونا در کشور، امکان بازگشت 
وجه را ندارند.وی ادامه داد: ایرالین ها در نظر دارند از پول های دریافت 
شده به عنوان اعتبار استفاده کرده و در ســفرهای بعد جایگزین کنند 
که در این شرایط پول به آژانس ها بازگشــت داده نشده و آژانس های 
گردشگری نیز متقابال امکان بازگشت وجه به مسافران را ندارد. از سوی 
دیگر در حالی که آژانس ها هیچ درآمدی ندارند باید حقوق کارکنان خود 
را پرداخت کنند تا شاید بتوانند برای روزهای پس از کرونا دوباره سر پا 
شوند. آژانس دارها از مصوبه دولت مبنی بر بازگرداندن وجوه بلیت ها به 
مردم هم شاکی هستند و آن را کاری غیر کارشناسانه می دانند؛ چرا که 
در عمل این کار فقط آژانس ها را متضرر می کند و ایرالین ها هم به دلیل 
همکاری نکردن در جهت بازگرداندن پول ها دخیل هســتند؛ اما دولت 
فشــاری بر آنها وارد نمی کند. تعلل در زنجیره پرداخت ها حاال مردم را 
هم به نوعی سرگردان کرده ولی دولت و وزارت گردشگری هنوز در این 
رابطه اقدامی صورت نداده است. عالوه بر ایرالین های داخل، خارجی 
ها هم در بازگرداندن پول تعلل می کنند؛ در همین رابطه رییس انجمن 
صنفی دفاتر مسافرتی اســتان اصفهان می گوید در مسئله هواپیماها 
و هتل های خارجی مداخله وزارت امور خارجه الزم اســت، زیرا پول ها 

به حساب هتل ها و ایرالین های خارجی واریز شده و نیاز به مداخله و 
نامه نگاری های وزارت امور خارجه برای اعالم شــرایط ویژه وجود دارد 
تا وجوه بدون کسر خســارت بازگردانده شود.روناسی، وضعیت دفاتر 
مسافرتی را نامطلوب ارزیابی کرد و گفت: باید پیش بینی ها و اقداماتی 
در خصوص مالیات و حق بیمه کارفرما انجام شود و منابع مالی الزم را 
در قالب تســهیالت و وام به آژانس های مسافرتی ارائه دهند تا بتوانند 

از این بحران عبور کنند.
وی تاکید کرد: متاسفانه ســال 1۳9۸ به ســبب وقایع اتفاق افتاده و 
حوادث طبیعی، ســال خوبی برای صنعت گردشــگری نبود و شیوع 
ویروس کرونا در پایان امسال نیز زنگ خطر نابودی صنعت گردشگری 
را به صدا درآورد. رییس انجمن صنفی دفاتر مسافرتی استان اصفهان 
اضافه کرد: اگر شــرایط به روال عــادی برگردد نیز بــه روزهای پایان 
فروردین و آغاز ماه رمضــان و در ادامه نیز امتحانات خــرداد و کنکور 
برمی خوریــم و در عمل دفاتر مســافرتی از نیمه تیر ماه ســال 1۳99 
می توانند مجددا احیا شوند.روناسی با اعالم زیان حداقل 20 میلیاردی 
آژانس های مســافرتی اصفهان، گفت: این رقم حداقل خسارت مالی 
آژانس های مسافرتی و صنعت گردشگری است و بدون در نظر گرفتن 

میزان منفعت مورد نیاز برای تعطیالت نوروز برآورد شده است.

بر اساس اعالم رییس انجمن صنفی دفاتر مسافرتی 
استان اصفهان در حال حاضر ۵0 تا ۶0 درصد از دفاتر 
مسافرتی و آژانس ها به دالیل مختلفی منابع مالی ورودی 

نداشته و تنها خروجی دارند که به نوعی ورشکسته هستند

با مسئولان اقتصاد

دبیر کانون انجمن صنفی شــرکت های حمل و نقل 
اصفهان گفت: بسته های حمایتی باید توسط دولت 
در جهت صیانت از حقوق فعاالن حمل و نقل عمومی 
تهیه و اعمال شــود که رانندگان پس از تعطیلی این 
صنف، حداقل از حقــوق اداره کار بهره مند شــوند.

رضا همامــی اظهار کــرد: از ابتدا بایــد حمل و نقل 
درون استانی و برون اســتانی تعطیل می شد زیرا 
مواد ضدعفونی کننده تنها در زمان اســتفاده باعث 
ضدعفونی می شــود و اگر فردی ناقل این بیماری 

باشــد می تواند باعث انتقال آن به افراد دیگر شود.
وی افزود: حدود ۸0 درصد از ســرویس های حمل 
و نقل برون شــهری عمال تعطیل شــده و 20 درصد 
باقی مانده نیز تنها با 10 تــا 20 درصد از ظرفیت خود 
فعالند؛ این مســئله به غیر از ضرر مادی و معنوی 
)گسترش شیوع بیماری کرونا( نتیجه دیگری ندارد 
و ادامه این روند به نوعی جنایت محسوب می شود.

دبیر کانون انجمن صنفی شــرکت های حمل و نقل 
اصفهان خاطرنشــان کــرد: بایــد در جهت صیانت 
از حقــوق فعاالن ایــن صنف بســته های حمایتی 
توسط دولت تهیه و اعمال شــود. فعاالن این حوزه 
با مشکالت متعددی نظیر پرداخت عیدی و حقوق 
کارکنان درگیر هستند. در شرایط فعلی امکان ارائه 

خدمــات در نوروز بعیــد به نظر می رســد.همامی، 
درباره شــرایط بســته های حمایتی دولتی از این 
صنف گفت: راننــدگان باید در این مــدت )پس از 
تعطیلی این صنف( حداقل حقوق مصوب اداره کار را 
دریافت کنند و از پرداخت حق بیمه نیز معاف شوند. 
همچنین دولت باید کمــک بالعوض به فعاالن این 
حوزه پرداخت کند؛ مسئوالن فرض کنند بیمه بیکاری 
پرداخت می کنند.وی با بیان اینکه حدود ۸0 درصد 
از ظرفیت شاغالن این حوزه بیکار هستند، گفت: این 
مسئله بدین معنی نیست که واحدهای فعال دیگر به 
فعالیت مشغول نیستند بلکه به این معنی است که 
تعداد مسافران به اندازه ای کاهش پیدا کرده که عمال 
این مقدار از واحدهای صنفی بدون فعالیت هستند.

دبیر کانون انجمن صنفی حمل ونقل اصفهان مطرح کرد:

لزوم تعریف بسته حمایتی رانندگان

آمادگی بخش خصوص اصفهان برای مقابله با ویروس کرونا
رییس اتاق بازرگانی اصفهان گفت:بخش خصوصی استان اصفهان با تمام توان در کنار دانشگاه علوم پزشکی در مقابله با ویروس کرونا ایستاده است.مسعود گلشیرازی در 
حاشیه بازدید از مرکز بهداشت استان اصفهان افزود:تامین اقالم مورد نیاز مراکز درمانی، تشویق تولیدکنندگان به ایجاد خط تولیدی اقالم بهداشتی و درمانی و آموزش های 
بهداشتی به واحد های تولیدی از جمله فعالیت های اتاق بازرگانی اصفهان در راستای کمیته مشترک پیشگیری از شیوع ویروس کرونا طی یکی دو هفته اخیر بوده است.کمال 
حیدری، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نیز در حاشیه این بازدید گفت:1۶ هزار نیروی متخصص در 2۳ شبکه بهداشت سراسر استان اصفهان به صورت لحظه ای 
شیوع ویروس کرونا را رصد می کنند.وی اضافه کرد:آزمایشگاه مرجع منطقه ای معاونت بهداشت استان به صورت شبانه روز آزمایش های کوید 19 را بررسی و به وزارت بهداشت 
گزارش می دهد.حیدری، خواستار ثبت نام شهروندان در سامانه سالمت شد و گفت:در این سامانه به جای مراجعه حضوری از طریق پاسخگویی به سواالت، پرونده بهداشتی 
برای مراجعین غیر حضوری تشکیل می شود.وی افزود:این آزمایشگاه دارای بخش های پیشرفته ویروس شناسی و پس از انستیتو پاستور تهران، دومین مرکز شناسایی 
ویروس در کشور شناخته می شود. مجتبی کاروان، نایب رییس کمیسیون مسئولیت اجتماعی اتاق بازرگانی اصفهان هم در این دیدار تصریح کرد:کمیته مشترک پیشگیری 

از شیوع ویروس کرونای اتاق بازرگانی اصفهان در همکاری نزدیک با دانشگاه علوم پزشکی، اقالم مورد نیاز مراکز درمانی را با همیاری فعاالن اقتصادی تامین می کند.

روزمرگی 
ماهیگیران ویتنامی

در اکثر نقاط ویتنام همچنان 
ماهیگیری به صورت ســنتی 
و دستی انجام می شود، این 
روش چندین قرن است که در 

این کشور ادامه دارد.

وز عکس ر

برچسب ایمنی ماسک 
استفاده کنید

بازار

برچسب چاپ پارسیان طرح از 
ماسک تنفسی استفاده نمائید

قیمت: 6.000 تومان

برچسب ایمنی مستر راد 
طرح از کاله ایمنی و ماسک 

فیلتر دار استفاده نمائید
قیمت: 4.900 تومان

برچسب ایمنی جهت پیشگیری 
از ویروس کرونا از ماسک 
فیلتر دار استفاده نمایید

 قیمت: 6.000 تومان

کاهش خروجی سد زاینده رود از امروز آغاز می شود
معاون بهره برداری شرکت آب منطقه ای اســتان اصفهان، از کاهش خروجی سد زاینده رود  با 
هدف مدیریت منابع آب خبر داد.حسن ساســانی در مورد کاهش خروجی سد زاینده روز اظهار 
کرد: دوره توزیع آب که در رودخانه انجام شــد، تا 24 ادامه خواهد داشــت و پس از آن خروجی 
ســد کاهش پیدا خواهد کرد.وی مطرح کرد: با کاهش خروجی ســد، همچنان مثل قبل اندک 
جریان آبی در رودخانه در ســطح شهر اصفهان خواهیم داشــت.معاون بهره برداری شرکت آب 
منطقه ای اســتان اصفهان عنوان کرد: مراحل بعدی بازگشــایی و توزیع آب منوط به بارش ها و 
دمای هوا خواهد داشــت و طبیعتا اگر در فروردین ماه بارش های خوبی داشته باشیم و دمای 
هوا نیز خوب باشد، نیاز آبی کاهش پیدا می کند و می توانیم توزیع آب را با تاخیر بیشتری انجام 
دهیم و به همین دلیل نمی توانیم برای آینده پیش بینی کنیم.ساســانی با بیان اینکه وضعیت 
بارش ها تا نیمه فروردین مناســب پیش بینی شده است، بیان داشــت: توزیع آب انجام شده 
 برای مصرف کشــاورزی بوده و در آینده تالش مــی کنیم که بتوانیم نیاز زیســت محیطی را هم

 تامین کنیم.

رییس انجمن جایگاه داران اصفهان:

جایگاه های سوخت برای تامین دستکش و مواد ضد عفونی 
کننده با مشکل مواجه هستند 

رییس انجمن جایگاه داران اصفهان گفت: جایگاه های سوخت در این استان برای تامین دستکش 

و مواد ضد عفونی کننده با مشکل مواجهند و الزم است دستگاه های اجرایی مربوطه در این زمینه 

همکاری بیشتری داشته باشند.پیمان کامران با تاکید بر اینکه مدیران جایگاه های سوخت با هزینه 

خودشان اقدام به تهیه دستکش و مواد ضد عفونی کننده کرده اند، افزود: به طور میانگین هر جایگاه 

در هر هفته به یکصد هزار دستکش نیاز دارد که در برخی جایگاه های پر تردد، این نیاز بیشتر است.

کامران با اشاره به اینکه جایگاه های سوخت برای تامین این کاال و مواد ضد عفونی کننده با مشکالت 

فراوان مواجه هستند، تصریح کرد: ما مکاتبه هایی با دستگاه های اجرایی مربوطه مانند معاونت 

غذا و داروی دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان در این زمینه به ویژه تامین الکل داشتیم ،اما تاکنون 

پاسخی دریافت نکرده ایم.وی خاطرنشان کرد: مکاتبه هایی نیز با چند واحد تولید دستکش کردیم 

ولی به ما اعالم شد که این واحدها باید همه تولیدهای خود را به شبکه بهداشت تحویل دهند و در 

نتیجه، بین جایگاهداران توزیع نشد.

با واگذاری سهام سایپا سیتروئن، سایپا یدک، طیف سایپا و مگاموتور؛

پارس خودرو از شمولیت ماده 141 خارج شد
شرکت پارس خودرو بعد از اخذ مجوز نهایی از سازمان بورس، از شمولیت ماده 141 خارج می شود.

پارس خودرو اعالم کرد: سال جاری یکی از ســخت ترین و پیچیده ترین دوران در صنعت خودرو 
کشور بوده که با تالش کارکنان و اجرای برنامه های کارشناسی شده تا حد مطلوبی تولید در پارس 
خودرو بهبود یافته است. با مدیریت هزینه ها و ادامه عملیات اقتصادی منضبط در سال آتی، چرخه 
نقدینگی را در مسیر افزایش تولید محصوالت خود قرار می دهیم.براساس مصوبه مجمع عمومی 
عادی سالیانه شرکت پارس خودرو مورخ 27 تیر 1۳9۸ مبنی بر خروج این شرکت از شمولیت ماده 
141 از طریق تجدید ارزیابی و فروش سرمایه گذاری ها، با توجه به اقدامات انجام شده و با حمایت 
و پشتیبانی سهامدار اصلی )شرکت سایپا(، شرکت پارس خودرو عملیات واگذاری سرمایه گذاری 
های خود را با جدیت دنبال کرد و در نهایت در اسفند ماه سال جاری پس از طی فرآیندهای اداری 
و قانونی سهم الشرکه خود را در شرکت های سایپا سیتروئن، سایپا یدک، طیف سایپا و مگاموتور 

واگذار کرد.

اخبار



شنبه 24 اسفند 1398 / 19 رجب1441/ 14 مارس 2020/ شماره 2935

صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود   
جانشین مدیرمسئول: بهمن زین الدین مدیرمسئول: محمدرضا شواخی زواره

رتبه:4    ضریب کیفی روزنامه: 45
نشانی: اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، ساختمان 119، واحد 3

تلفن: 8-36284167-031     فکس: 36284166

چاپخانه: آینده   آدرس:  ابتدای جاده حبیب آباد- روبه روی شهرک امام حسین )ع(

   

آگهی مزایده

آموزشگاه علمی تخصصی شهید بهشتی ناجا

آموزشگاه علمی تخصصی شهید بهشــتی ناجا در نظر دارد فروشگاه مواد غذایی و 
فست فودی خود را از طریق مزایده به اجاره برساند.

مهلت بازدید و اخذ فرم مزایده از تاریخ 98/12/24 به مدت 4 روز کاری

آدرس: اصفهان – مشتاق ســوم – ســه راه پینارت- جاده انرژی اتمی- جنب 
نمایشگاه بزرگ اصفهان- آموزشگاه شهید بهشتی ناجا

تلفن هماهنگی: 09132151633

شرکت ذوب آهن اصفهان در راستای مســئولیت های اجتماعی خود اقدامات مختلفی را در شهرســتان لنجان با محوریت بیمارستان شهید مطهری و 
همچنین حوزه مقاومت بسیج شهید تندگویان ذوب آهن برای مقابله با شیوع کرونا انجام داده است.

 رییس بیمارستان شهید مطهری گفت: بیمارستان خدمت رسانی به مردم منطقه را در خصوص تشخیص و درمان بیماری کرونا به عهده دارد و شایعاتی 
که در خصوص انتقال بیماران کرونایی از سایر شــهرها به این مراکز درمانی وجود دارد، کامال بی اساس اســت.آجدانی افزود: تعیین بخش ویژه کرونا 
بر اساس اســتانداردهای مورد نظر جهت بســتری و ایزوله بیماران کرونا ویروس ، تفکیک فضای مجزای تریاژ ویزیت و پذیرش و درمان بیماران کرونا 
ویروس ، برنامه ریزی و تامین تجهیزات و منابع انسانی بخش های ویژه کرونا ویروس از جمله اقداماتی است که این مرکز درمانی در مواجهه با بحران 
شیوع بیماری مذکور انجام داده است.وی اظهار داشت: در این راستا یک عدد آمبوالنس ویژه جهت انتقال بیماران مشکوک به کرونا ویروس از اورژانس 
کارخانه به این مرکز اضافه و واحد اورژانس به یک دستگاه گرافی پرتابل تجهیز شد. همچنین ارائه پروتکل درمانی پذیرش و درمان بیماران مشکوک و 
قطعی کرونا ویروس ، تدوین دستورالعمل استاندارد گند زدایی محیط،خودرو،آمبوالنس،دفع پسماند و اجساد و برنامه ریزی و تامین تجهیزات جهت 
گند زدایی مداوم بخش های بیمارستان نیز در این مدت صورت گرفت.آجدانی برخی از دیگر اقدامات بیمارستان شهید مطهری را بدین شرح بیان کرد: 
لغو پذیرش بیماران غیر ضروری در بخش های جراحی، داخلی، اطفال مگر در موارد اورژانــس ، تعطیل طب کار کارخانه و تبدیل و تجهیز به عنوان مرکز 
اقدامات تشخیص و ارجاع بیماران کرونا ، لغو ارائه غذا در رســتوران و ارائه در ظروف یک بار مصرف به بیماران و کارکنان ، لغو فعالیت های خطر آفرین از 
جمله اسپیرومتری،آندوسکوپی و کولونوسکوپی و استفاده از فضاهای ممکن و استاندارد بیمارستان جهت اطالع رسانی و پیشگیری از کرونا ویروس 
و همچنین لغو مالقات عمومی در کلیه بخش های بیمارستان طبق دســتور العمل های معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، نظارت و بازدید 
مداوم ریاست و معاونت بیمارستان بر فرآیندهای روند ارائه خدمات بیماران کرونا ویروس ، برگزاری جلسات کمیته مدیریت خطر ، حوادث و بالیا از تاریخ 
98/11/13 تا کنون که منجر به تدوین و ابالغ دستور العمل آمادگی بیمارستان در مقابله با اپیدمی کرونا ویروس شد.وی افزود: ارائه بنر پوستر و ویدئوهای 
آموزشی مرتبط با کرونا ویروس در بخش ها و درمانگاه ها ، پیش بینی و تامین تجهیزات حفاظت فردی کارکنان، ارائه مطالب آموزشی مرتبط به بیماران 
سرپایی و ترخیص شده ، مراجعین و همراهان از طریق سامانه پیامک و سایت بیمارستان و برگزاری کالس آموزشی کارکنان در تمام سطوح سازمانی از 
جمله پزشکان،پرستاران،کمک بهیاران،خدمات،مسئولین فرآیندها،بخش ها و سوپر وایزرها به مدت هفت روز نیز در این مرکز درمانی انجام شده است.

شایان ذکر است؛ با تالش کارکنان این مرکز درمانی ، اکیپ های سیار در مبادی ورودی ، به غربالگری کارکنان وسایر افرادی که از این مبادی  تردد می کنند، 
می پردازند . همچنین تمامی خودروهای حمل و نقل ، تجهیزات و کارگاه های ذوب آهن ، روزانه ضدعفونی می شود . ضمن اینکه پرسنل روزکار دائم در 
محل کار حضور نمی یابند و به کارکنان این شرکت اطالع رسانی شده که در صورت وجود عالئم بیماری ، می توانند با تایید پزشک در محل کار حاضر نشوند.

مدیرروابط عمومی شــرکت فوالدمبارکه با اشــاره به حمایت این شــرکت از 
اقدام های صورت گرفتــه درجهت جلوگیری ازشــیوع بیشــتر کروناویروس 
دراســتان اصفهان گفت: فوالد مبارکه در راســتای مســئولیت های اجتماعی 
وهمیاری بااســتانداری اصفهان درجهت کنترل بهتر شیوع ویروس و بهبودی 
بیماران مبتــال به این بیمــاری تاکنون بالغ بــر 60 میلیارد ریــال جهت خرید 
تجهیزات و وســایل مورد نیاز بیماران کروناویروس به دانشــگاه علوم پزشکی 

اصفهان کمک مالی کرده است.
ترابی افزود:از جمله اقدامات پیشگیرانه ای که شرکت فوالد مبارکه در مقابله با 
کروناویروس در سطح شــرکت انجام داده را می توان به اطالع رسانی مناسب 
پروتکل روش های کنترل ویروس ابالغی از سوی وزارت صمت توسط کانال های 
ارتباطی شرکت، نصب بنرهای اطالع رســانی، تعطیلی رستوران ها، ضدعفونی 
کردن نــاوگان حمل و نقل، ســاختمان ها و رختکن ها، نصب تب ســنج های 
پیشرفته درقسمت درهای ورودی، کاهش زمان حضور نیروهای ستاد، تعویض 

دستگاه های ثبت ورود و خروج اثرانگشــت و موکول کردن آزمون استخدام به 
بعد از بحران اشاره کرد.

طرح پیشنهادی مشترک پژوهشگران اداره مهندسی پاالیش و برنامه ریزی 
تولید شرکت پاالیش نفت اصفهان در دهمین جشنواره ملی نظام پیشنهادها 
رتبه نخســت را از آن خود کرد.ثبت کننده این پیشــنهاد برتر کشوری گفت: با 
اجرای این پیشنهاد با مشارکت محمدهاشــم الحسینی و علیرضا شبانیان از 
پژوهشگران صنعت نفت، در حال حاضر و پس از اجرای طرح واحدهای تصفیه 
دیزل و با توجه به احداث نشدن واحد RFCC، خوراک واحدهای تصفیه دیزل 
به گونه ای انتخاب شد که محتوای آروماتیکی آن کاهش یافته و منجر به ایجاد 
تغییرات اندک در واحد فرآیندی ضرورت نصب رآکتورهای HDA شــد.رضا 
بهرامی افزود: همچنین با اجرای این پیشنهاد باعنوان از سرویس خارج کردن 
رآکتورهای آروماتیک زدا در واحدهای تصفیه گازوییل و تغییر دادن ترکیبات 
خوراک واحد های تصفیه گازوییل، 65 هزار نرمال مترمکعب در ساعت، مصرف 
گاز هیدروژن خالص کمتر شده است.وی گفت: همچنین با اجرای این طرح از 
خرید بیش از 100 تن کاتالیست پالتین و پاالدیوم از سازندگان خارجی و خروج 
ارز از کشور جلوگیری شده است.با ساخت واحدهای تصفیه گازوییل شرکت 

پاالیش نفت اصفهان که تا پایان سال آینده به بهره برداری می رسد، روزانه بیش 
از 20 میلیون لیتر گازوییل با استاندارد یورو تولید خواهد شد.

شرکت ذوب آهن؛ همیار اصلی شهرستان لنجان در مقابله با بیماری کرونا
در راستای حمایت از مدافعان سالمت کشور صورت گرفت؛

کمک ۶۰ میلیارد ریالی شرکت فوالدمبارکه به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

با مشارکت پژوهشگران اداره مهندسی پاالیش و برنامه ریزی تولید؛

طرح پیشنهادی پاالیشگاه اصفهان، رتبه نخست جشنواره ملی نظام پیشنهادها
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