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با اینکه مسئوالن شایعات در مورد تعطیلی بازارهای میوه و تره بار را تکذیب می کنند؛ اما خریدهای هیجانی مردم همچنان ادامه دارد
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با اینکه مسئوالن شایعات در مورد تعطیلی بازارهای میوه و تره بار را تکذیب می کنند؛ اما خریدهای هیجانی مردم همچنان ادامه دارد

زیر سایه ترس از تعطیلی

طی روزهای اخیر خریدهای هیجانی در  مرضیه محب رسول
بازار مشاهده می شــود که حاصل ترس 
مردم از تعطیلی اجباری مغازه ها و اصناف به خصوص در مراکز خرید 
خوراکی ها و مواد غذایی و میوه و تره بار اســت. هفته گذشته شایعه 
تعطیلی بازار میوه و تره بار اصفهان دست به دست چرخید تا مردم را 
راهی مغازه ها کند و ترس از تعطیلی خریدهای میوه را افزایش دهد؛ 
خبری که بعدا تکذیب و نوعی شایعه پراکنی عنوان شد. ناصر اطرج، 
رییس اتحادیه میوه و تره بار اصفهان  این مسئله را تکذیب و اعالم کرد 
میدان میوه و تره بار اصفهان تعطیل نشــده و نخواهد شــد، اقدامات 
ضدعفونی و گندزدایی همه روزه انجام می گیرد، همچنین دســتگاه 
مکانیزه در ورودی میدان میوه و تره بار اصفهان همه وسایل حمل و نقل 
ورودی به میدان را گندزدایی و ضدعفونی می کنــد. در همین ارتباط 
ســخنگوی ســتاد تنظیم بازار با بیان اینکه میادین میــوه و تره بار و 
فروشگاه های زنجیره ای فقط یکم فروردین ماه تعطیل خواهند بود، 
گفت: کارخانجــات آرد و نانوایی ها مکلف به توزیــع آرد و پخت نان 

هستند.
محمدرضا کالمی افزود: طبق هماهنگی های به عمل آمده با سازمان 
میادین میوه و تره بار و مراکز عمده عرضــه کاالهای مورد نیاز مردم و 

ارزاق عمومی، سازمان میادین میوه و تره بار و تمامی فروشگاه های 
زنجیره ای سراسر کشور فقط یکم فروردین ماه تعطیل خواهند بود و 
مابقی ایام تعطیالت نوروز بدون وقفه به خدمات رسانی ادامه خواهند 
داد. سخنگوی  ستاد تنظیم بازار افزود: در عین حال، کاالهای اساسی 
و مواد شــوینده مورد نیاز مردم به اندازه کافی تامین شده و هیچگونه 
نگرانی در ایام پایانی سال برای تامین این کاالها وجود ندارد؛بنابراین 
مردم نباید نگران باشند؛ چراکه روند تامین و توزیع کاالهای مورد نیاز 

بدون وقفه و تعطیلی ادامه خواهد یافت. 
در این روزهــا البته قیمت برخی از اقالم نیز ســیر صعودی داشــته 
که بخشــی حاصل خریدهای هیجانی مردم در پی انتشــار برخی از 
شــایعات بود مانند قیمت زنجبیل که در برخی از مغازه ها تا کیلویی 
هفتاد هزار تومان هم رســید و برخی دیگر حاصل کندی روند واردات 
بوده مانند موز که به گفته رییس اتحادیه میوه و تره بار اصفهان، قیمت 
ها در روزهای آینده کاهش خواهد یافت. آنگونه که ناصر اطرج اعالم 
کرده است علت افزایش قیمت پیاز در بازار، صادرات این محصول به 
کشورهای دیگر بود که با پیگیری اصناف و اهتمام دولت، صادرات این 
محصول متوقف شــده و قیمت آن در روزهای آینده کاهش می یابد. 
اطرج با اشاره به افزایش قیمت پیاز طی دو هفته گذشته، اظهار کرد: 

نرخ پیاز در میدان میوه و تره بار اصفهان نسبت به هفته اخیر کاهش 
نامحسوسی را تجربه کرده و به نظر می رســد قیمت انواع پیاز در این 

هفته کاهش بیشتری داشته باشد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر هیچ گونه مــراودات خارجی با ترکیه 
انجام نمی گیرد، افزود: بروز برخی از مشــکالت در مرز ترکیه با ایران 
موجب توقــف رونــد ورود موزهای وارداتــی از آفریقــای جنوبی و 
اکوادور به کشــور شــد و به همین دلیل قیمت این محصول در هفته 
گذشــته افزایش پیدا کرد.رییس اتحادیه عمده فروشان میوه و تره 
بار اصفهان تصریح کــرد: موزهایی که هم اکنون در بــازار وجود دارد، 
موزهای هندی و فیلیپینی است و عرضه همین محصوالت نیز در بازار 
تا حدودی ناکافی اســت. وضعیت بازار میوه و تره بار در حالی تحت 
تاثیر خریدهای هیجانی قرار دارد که علی رغم اینکه برای مایحتاجی 
مانند اقالم سوپری و شوینده ها در روزهای اخیر سامانه های خرید 
تلفنی و اینترنتی زیادی فعال شــده و یا در چرخــه فروش اینترنتی 
قرار داشته اند؛ اما برای میوه و تره بار هنوز این سیستم ها راه اندازی 
نشده همین مســئله تجمعات در میوه فروشــی و میادین را هم به 
همراه دارد که باید به ســرعت فکری برای آرامش دراین بازار از سوی 

مسووالن انجام شود.

رییس اتاق اصناف اصفهان با اشــاره به اینکه بازار 
بزرگ اصفهــان تعطیل می شــود، گفــت: در پی 
شیوع ویروس کرونا در کشــور و برای مقابله با آن 
صنوف غیرضروری اصفهان تعطیل خواهند شد و 
تنها مشاغل ضروری باز هستند.رسول جهانگیری 
اظهار کرد: در پی شیوع ویروس کرونا، اتاق اصناف 
اصفهان به دنبــال تعطیلی مشــاغل غیرضروری 
است.وی تاکید کرد: از اصناف غیرضروری اصفهان 
تقاضا کرده ایم که تا زمان کنترل ویروس کرونا در 
کشور تعطیل شــوند تا حلقه انتقال این ویروس 
شکسته شود و از ســوی دیگر برای کمک به کادر 
درمان می خواهیــم کرونا بیش از ایــن اپیدمی 
نشــود.رییس اتاق اصناف اصفهــان تصریح کرد: 
اگرچه تعطیلی صنوف غیرضروری، قانونی نیست 
و این تصمیم تنها اخالقی گرفته شده، اما  به تمام 
اتحادیــه ها و صنــوف درخواســت دادم که تمام 

مشــاغل غیرضروری تعطیل و رفــت و آمدها آنها 
حذف شود و تنها مشاغلی که تامین کننده مایحتاج 
مردم هســتند، همچون خواربارفروشی ها، آجیل 

فروشی ها، سوپرمارکت های مواد غذایی، لبنیات، 
خشــکبار و ... باز باشــند.وی گفت: در پی شیوع 
کرونا بحث بازرسی اتاق اصناف همچون سال های 
گذشته فعال است و به دنبال رصد بازار به خصوص 

کاالهای اساسی هستیم.
جهانگیــری بــا تاکید بــر اینکــه به دنبــال این 
درخواســت صنف لوازم خانگی برای جلوگیری از 
شــیوع ویروس کرونا در حال تعطیل کردن است، 
تصریح مرد: همچنین قرار اســت بــا هماهنگی 
صورت گرفته بازار بزرگ اصفهان نیز تعطیل شود.
وی تاکید کرد: در پی شــیوع کرونا، مردم نباید از 
لحاظ تامیــن کاالهای اساســی و ارزاق مورد نیاز 
خود نگران باشــند و خوشــبختانه کاال به وفور در 
بازار اســت و اتاق اصناف در حال رصد بازار بوده و 
در صورت مشاهده نوسانات قیمتی، برخوردهای 

الزم انجام می شود.

رییس اتاق اصناف اصفهان خبر داد:

تعطیلی بازار بزرگ و مشاغل غیرضروری اصفهان
ســخنگوی ســتاد مدیریت بیماری کرونا در اســتان اصفهان با اشــاره به 
ضرورت کاهش سفرهای درون شــهری، گفت: در همین راستا، حمایت از 
خرید اینترنتی و تلفنی در دســتور کار اســتان قرار دارد.حجت ا... غالمی 
در چهاردهمین جلسه ســتاد اســتانی مدیریت بیماری کرونا، اظهار کرد: 
توصیه می کنیم شــهروندان اصفهان خریدهای خود را به صورت تلفنی با 
اینترنت پیگیری کنند که در همین رابطه تلفن ۳۵۵۳ به منظور خرید تلفنی 
از فروشگاه های کوثر فراهم شده است.وی با اشاره به دریافت گزارش های 
متعدد در خصوص مشکالت بازار نجف آباد، گفت: قرار شد صرفا مغازه هایی 
که تخلفات بهداشتی دارند بسته شوند و آنهایی که مشکلی ندارند ساعات 
کارشان اضافه شود .سخنگوی ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا با اشاره 
به مصوبات پیشین این ستاد در زمینه کنترل و محدودسازی سفر به استان، 
گفت: تصمیم بر این شد که اقدامات توصیه ای و انگیزشی به منظور کاهش 
سفر بر اقدامات سلبی و ممانعتی تقدم داشته باشد.وی ادامه داد: بر اساس 
مصوبات این جلسه مقرر شــد وضعیت پایانه های زاینده رود، جی، صفه و 
کاوه بررسی شود و با هماهنگی الزم بین مبدأ و مقصد و بررسی الزمات آن، 
حتی المقــدور از فعالیت این پایانه ها در این ایام جلوگیری شــود.معاون 

هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان با اشاره به تعطیلی برخی از مطب 
های پزشکان و قطع ارتباط بیماران با پزشــکان در این ایام، گفت: مصوب 
شد با برنامه ریزی دانشگاه علوم پزشکی و سازمان نظام پزشکی اصفهان 
زمینه ارتباط بیماران و پزشکان به نحو مقتضی فراهم شود.غالمی با اشاره 
به راه اندازی خط ۳۱۱۳ گفت: مردم به منظور دریافت مشــاوره و راهنمایی 
در خصوص بیماری کرونا از طریق این ســامانه تلفنی و قبل از آن از طریق 

سایت salamat.gov.ir نسبت به پایش عالئم بیماری کرونا اقدام کنند.

حمایت از خرید اینترنتی و تلفنی در دستور کار است

 خرید تضمینی و وام کم بهره برای فعاالن
 صنایع دستی

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان گفت: با توجه به لغو سفرهای 
نوروزی و افت شدید فروش صنایع دستی تالش داریم تا با ارائه وام های کم بهره و یا خرید تضمینی 
از فعاالن حوزه صنایع دستی حمایت کنیم.فریدون الهیاری گفت: طی پنج سال اخیر با بررسی های 
به عمل آمده، بیش از ۴۰ هزار نفر هنرمند و فعال صنایع دستی در پهنه استان اصفهان شناسایی و 
برای آن ها پرونده تشکیل شده ؛ اما برآوردهای ما حاکی از وجود بیش از ۶۰ هزار نفر فعال صنایع 
دستی در پهنه استان اصفهان اســت.الهیاری تاکید کرد: بخش قابل توجهی از درآمد این افراد از 
فروش محصوالت شان در نوروز تامین می شود، لذا با توجه به تعطیلی مقوله سفر در نوروز ۱۳۹۹، 
تالش داریم تا از طریق شورای سیاست گذاری گردشگری و صنایع دستی استان از این قشر همچون 
فعاالن گردشگری استان در قالب ارائه وام های کم بهره و یا تضمین خرید محصوالت شان از طریق 

شرکت های عرضه صنایع دستی در طی سال آینده حمایت کنیم.

 ایجادشهرک صنعتی طال ، نقره و زیورآالت
در اصفهان

مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری اصفهان گفت: 
شهرک تولیدی طال، نقره و زیورآالت اصفهان به زودی احداث می شود.محمد مجیری اظهار کرد: 
برای ایجاد شــهرک تولیدی طال، نقره و زیورآالت اصفهان با همکاری بخش خصوصی زمینی در 
مجاورت خیابان یازدهم شهرک صنعتی جی به وسعت ۳۰ هکتار به این امر اختصاص یافته و قرار 
است ۱۴۷ هزار مترمربع ساخت انجام شود.وی افزود: شهرداری مجوز الزم را به بخش خصوصی 
داده و تا قبل از پایان سال آغاز این پروژه بزرگ کلنگ زنی می شود تا این طرح اولین پروژه شهرک 

طال در کشور شود.

نایب رییس اتحادیه گل فروشان اصفهان:

گل فروشان در خواست تعیین ضرر و زیان کرده اند
نایب رییس اتحادیه گل فروشان اصفهان با اشاره به اینکه بسیاری از تولیدات گل و گیاه آماده عرضه 
به بازار است، افزود: گل کاران هرسال چشــم امیدشان به فروش شب عید بوده، ولی امسال تمام 
زحمات ۹ ماه اخیر این قشر در کاشت و تولید انواع گل به ویژه گل شب بو به هدر رفته است محسن 
جانی پور بیان کرد: در مقابل گل فروشان نیز با وجود رعایت کامل موارد بهداشتی و پیشگیری از کرونا، 
اما امسال بخش زیادی از مشتریان خود را از دست داده اند و برخی از گل فروشان نیز مغازه خود 
را تعطیل کرده اند.جانی پور تصریح کرد: تولیدکنندگان گل درخواست خود برای تعیین ضرر و زیان 
ناشی از شیوع کرونا را به جهاد کشاورزی اســتان اصفهان اعالم ،و اتحادیه گل فروشان نیز نامه ای 
تنظیم و به اتاق اصناف ارســال کرده است.وی اضافه کرد: شــاید با همکاری اداره مالیات، بیمه و 

بسته های حمایتی بتوان تنها بخشی از ضرر های صنف گل فروشان را جبران کرد.

افتتاح آزادراه اصفهانـ  شیراز در سال 1400
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه ۱۱۶2 کیلومتر آزادراه در دست ساخت داریم گفت: تا کنون 
برای این آزادراه ها ۹۵۰۰میلیارد تومان هزینه شــده است؛ اما ارزش روز آن 2۵ هزار میلیارد تومان 
است.خیرا... خادمی بیان کرد: در سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰، ۴ آزادراه دیگر نیز افتتاح خواهد شد.وی 
اظهار داشت: آزادراه اصفهان شیراز به عنوان بلندترین آزادراه کشور 22۵ کیلومتر طول دارد و در بهار 

سال ۱۴۰۰ به بهره برداری خواهد رسید.

کافه سیاست

طبق هماهنگی های به عمل آمده با سازمان میادین میوه 
و تره بار و مراکز عمده عرضه کاالهای مورد نیاز مردم و ارزاق 
عمومی، سازمان میادین میوه و تره بار و تمامی فروشگاه 
های زنجیره ای سراسر کشور فقط یکم فروردین ماه 

تعطیل خواهند بود

قتصاد ا

فقدان سند مالکیت
۱2/۱۶2شماره نامه: ۱۳۹88۵۶۰2۰2۴۰۱۰8۳۰-۱۳۹8/۱2/22 نظر به اینکه سند مالکیت 
یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ پالک ثبتی شماره ۵۰۶ فرعی از ۴۴8۳ اصلی واقع در 
بخش ۵ اصفهان که درصفحه ۳۹۰ دفتر ۹۷۶ امالک ذیل ثبت ۱8۳8۰2 به شماره چاپی 
ســند دفترچه ای ۵۵۹۵8۹ به نام  آزاده همایی اردلی طی ســند انتقال 2۹822 مورخ 
۱۳۷۶/۰2/۰۳ دفترخانه اسناد رسمی ۳۷۰ تهران سابقه ثبت و صدور سند داشته و طی 
سند رهنی ۷۷۵۱۶ مورخ ۱۳۷۶/۱2/۰۹ دفترخانه اسناد رسمی 2۵۷ اصفهان در رهن قرار 
گرفته سپس نامبرده با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده ۱۳۹82۱۷۰2۰2۴۱۹۰۵۰8۵ 
مورخ ۱۳۹8/۰2/۰2 به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضا شهود آن ذیل شماره 
به  شــماره یکتا ۱۳۹8۰2۱۵۵۳۳۵۰۰۰۰2۰ و رمز تصدیق ۹۱8۷2۳ مورخ ۱۳۹8/۰۱/28 
به گواهی دفترخانه ۱۶۳ اصفهان رسیده اســت مدعی است که سند مالکیت آن به علت 
جابجایی مفقود گردیده اســت و درخواست صدور المثنای ســند مالکیت ملک فوق را 
نموده است لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده ۱2۰ آیین نامه قانون ثبت 
در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کســی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم 
یا وجود ســند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشــار  این آگهی ظرف مدت ده روز 
اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تسلیم و 
رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد 
گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند 
مالکیت یا ســند معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات 
خواهد شــد. م الف: 8۰۷۹۷۹ اعظم قویدل رئیس منطقه ثبت اســناد و امالک جنوب 

اصفهان

فقدان سند مالکیت
۱2/۱۶۳ شماره نامه: ۱۳۹88۵۶۰2۰2۴۰۱۰۷۵۰-۱۳۹8/۱2/2۱ نظر به اینکه سند مالکیت 
ششــدانگ پالک ثبتی به شــماره ۵۰۶ فرعی از ۴۴8۳ اصلی واقع در بخش ۵ اصفهان 
ذیل شماره صفحه ۴۳۰ دفتر ۶۴۷امالک و شماره ثبت ۱2۰8۶۵ و شماره چاپی دفترچه 
ای ۷۶۶۹88 به نام  آقای عباس کاظمی زاده  ثبت صادر و تســلیم گردیده است سپس 
بالواســطه به موجب ســند انتقال 2۹822 مورخ ۱۳۷۶/۰2/۰۳ دفترخانه اسناد رسمی 
۳۷۰ تهران مورد ثبت به خانمها شهین نصری اردلی و آزاده همامی اردلی هر کدام نسبت 
به یک دانگ و نیم مشاع از ششدانگ و آقای مجید همایی اردلی ذیل دفتر امالک ثبت 
گردیده و سهام بقیه مالکین از ثبت و صفحه خارج و سند صادر گردیده و به موجب سند 
۷۷۵۱۶ مورخ ۱۳۷۹/۱2/۰۹ دفترخانه اسناد رسمی 2۵۷ تهران نزد بانک صادرات در رهن 
است حال مجید مالک سه دانگ مشاع از سند مذکور همایی با ارائه درخواست کتبی به 
شماره ۹8/۱۹۰۵۰۷۳ مورخ به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضا شهود آن ذیل 
شماره ۱۵۷۱2و رمز تصدیق ۴۴8۵۴۱ و شناســه یکتا شماره ۱۳۹8۰2۱۵۵۳۳۵۰۰۰۰2۱ 
درخواست صدور المثنی سند مالکیت ملک فوق نموده  لذا مراتب به استناد تبصره یک 
اصالحی ذیل ماده ۱2۰ آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود چنانچه کسی 
مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود ســند مالکیت نزد خود می باشد از 
تاریخ انتشــار  این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند 
مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رســید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و 
اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی اســت اگر ظرف مدت مقرر 
اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام 
به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 8۰۷۹۷8 اعظم قویدل 

رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
 فقدان سند مالکیت

۱2/۱۶۴ شــماره نامــه: ۱۳۹88۵۶۰2۰2۴۰۱۰۷۴۴-۱۳۹8/۱2/2۱ نظر به اینکه ســند 
مالکیت یک دانگ و نیم مشاع از ششدانگ به شــماره پالک ۵۰۶ فرعی ۴۴8۳  اصلی 
واقع در بخش ۵ اصفهان  ذیل شــماره صفحــه ۳8۷ دفتر ۹۷۶ امالک و شــماره ثبت 
۱8۳8۰۰ و شماره چاپی دفترچه ای ۵۵۹۵88 به نام خانم شهین نصیری اردلی فرزند 
حیاتقلی ثبت صادر و تسلیم گردیده است که به موجب سند ۷۷۵۱۶ مورخ ۱۳۷۹/۱2/۰۹ 
دفترخانه اسناد رسمی 2۵۷ تهران نزد بانک صادرات در رهن است سپس مالک با ارائه 
درخواســت ۹8/۱۹۰۵۰۷8 مورخ ۱۳۹8/۰2/۰2 به انضمام دو برگ استشــهادیه محلی 
که امضا شهود آن ذیل شــماره ۱۱۵۷۱۳ مورخ ۱۳۹8/۰۱/28 و رمز تصدیق 8۷8۳۵8 
به گواهی دفترخانه اســناد رســمی ۱۶۳ اصفهان رسیده اســت نموده مدعی است که 
ســند مالکیت آن به مفقود گردیده و درخواســت صدور المثنی سند مالکیت ملک فوق 
را نموده لذا مراتب به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل مــاده ۱2۰ آیین نامه قانون ثبت 
در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کســی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم 
یا وجود ســند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشــار  این آگهی ظرف مدت ده روز 
اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تسلیم 
و رســید اخذ نماید تا مراتــب صورتمجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده ســند 
مسترد گردد بدیهی اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســید یا در صورت اعتراض 
اصل ســند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی 
 طبق مقررات خواهد شــد. م الف: 8۰۷۹۷۷ اعظم قویدل رئیس منطقه ثبت اســناد و 

امالک جنوب اصفهان
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80 درصد مادی  های اصفهان ساماندهی شد
رییس اداره انهار و مادی های شهرداری اصفهان اظهار داشت: از مجموع ۳۲۰ کیلومتر مادی شهر 
اصفهان تاکنون بیش از ۸۰ درصد مادی های ساماندهی شده که ۲۰۰ کیلومتر از آنها مادی های اصلی 
و مابقی انشعابات و چشمه های شهر است.سید جالل عمرانی افزود: ســاالنه بالغ بر ۱۳ میلیارد 
تومان برای ساماندهی و الیروبی مادی ها توسط شــهرداری به این امر تخصیص داده می شود که 
حجم عمده این اعتبارات برای آزادســازی و تملک زمین های اطراف مادی هاست تا در دو طرف 
مادی ها فضای سبز ایجاد شــود.رییس اداره انهار و مادی های شــهرداری اصفهان با بیان اینکه 
کالن شهر اصفهان از ۱۰ مادی اصلی دارد، تصریح کرد: پس از اتمام ساماندهی مادی های اصلی، 
انشعابات و چشمه های شهر ساماندهی خواهد شد.وی بیان داشت: پس از سال ها بخش مهمی 
از مادی فدن که توسط مجتمعی در خیابان طالقانی مسدود شده بود، بازگشایی شد و پس از پانزده 
سال پیگیری آب در مادی فدن جاری شد و پس از عبور از خیابان طالقانی وشمس آبادی به مسجد 
علی قلی آقا رسید و امیدواریم بخش دیگری از این مادی با وجود آب در زاینده رود ساماندهی شود.

عمرانی ابراز داشت: به غیر از مادی جوی شاه که به طرف میدان امام )ره( امتداد دارد تمام سردهانه 
های مادی های اصلی کالن شهر اصفهان باز است و از زاینده رود آبگیری می شود.وی افزود: فلسفه 
مادی ها در شهر اصفهان هدایت و دفع رواناب های ســطحی در کنار توزیع آب در کل شهر اصفهان 

بوده و توسط دانشمند بزرگ عهد صفوی شیخ بهایی طرح ریزی شده است.

 اجرای پویش »هر خانه ایرانی یک محفل قرآنی«
 در اصفهان

پویش »هر خانه ایرانی یک محفل قرآنی« در اصفهان اجرا شد.معاون تهذیب و تبلیغ حوزه علمیه 
اصفهان با اشــاره به اجرای »پویش هرخانه ایرانی یک محفل قرآنی« گفت: انس با قرآن نشاط 
روحی و جسمی به ارمغان می آورد و افســردگی و دلمردگی را از بین می برد.حجت االسالم سید 
حسین مومنی با بیان اینکه در خانه با کودکان و فرزندان خود قرآن بخوانید، افزود: مردم با شرکت 
در پویش »هرخانه ایرانی یک محفل قرآنی« و هر شب و یا هر روز در خانه به همراه فرزندان یک 

صفحه از قرآن را با معنی خوانده یا حفظ کنند.

 تعطیلی هتل تاریخی عباسی اصفهان پس از
 ۵3 سال

شیوع ویروس کرونا در کشور روال عادی زندگی در اسفندماه و همچنین ایام نوروز ۹۹ را تحت تاثیر 
قرار داده است.طبق تصمیم ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا و ابالغ ستاد استانی، هیچ مرکز اقامتی 
در استان اصفهان مجوز پذیرش مســافر در این ایام را ندارد و مســئوالن اصفهان تاکید دارند این 
استان در نوروز امسال پذیرای مهمانان نیست.در همین زمینه و طبق اعالم اداره کل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان هتل تاریخی ۵ ستاره عباسی اصفهان فعالیت خود را به 
طور کامل تعطیل کرده است.هتل عباسی یکی از بزرگ ترین هتل های اصفهان و ایران است که از 
آن به عنوان کهن ترین مهمانسرای جهان نیز یاد می شود.»کاروانسرای عباسی« یا »کاروانسرای 
مادرشاه« در آخرین سال های حکومت صفویان و به دستور مادر شاه سلطان حسین صفوی و به 
عنوان موقوفه مدرسه علمیه امام جعفر صادق )ع( بنا شد.کاروانسرای عباسی پس از حمله مغول ها 
به اصفهان رو به ویرانی رفت تا اینکه بازمانده آن در سال ۱۳۳۶ شمسی مورد بازسازی قرار گرفت 
و در سال ۱۳۴۵ هتل ۵ ستاره عباسی اصفهان با ۲۲۵ اتاق به بهره برداری رسید.این هتل تاریخی 
پس از ۵۳ سال فعالیت مستمر و میزبانی از شــخصیت های سیاسی و فرهنگی ایران و جهان به 

دلیل شیوع بیماری کرونا تا اطالع ثانوی تعطیل شد.

اقدام جهادی لشکر ۱۴ امام حسین )ع( در ضدعفونی معابر شهری؛ 

یاران خرازی پای کار مبارزه با کرونا

فرمانده لشکر امام حسین )ع( به همراه مسئول نمایندگی ولی فقیه 
در این یگان از نزدیک در جریان فعالیت های رزمندگان این یگان قرار 
گرفته و شــخصا به گندزدایی اماکن عمومی وخصوصی شهر اصفهان 
پرداختند.سرهنگ پاســدار محمد هاشمی پور در حاشــیه این بازدید 
به طرح بســیج ملی مبارزه با ویروس کرونا و اقدامات لشکر ۱۴ امام 
حســین )ع( در این رابطه اشــاره کرد و اظهار داشت: لشــکر ۱۴ امام 
حسین )ع( از ابتدای شیوع این ویروس در استان اصفهان و با کمک 
گردان های امام حســین )ع( در یک اقدام جهادی آغاز به ضدعفونی 
و گندزدایی معابر و اماکن عمومی شهرهای اســتان اصفهان کرد.وی 
تصریح کرد: گردان جنگ نوین لشــکر ۱۴ امام حسین )ع( بر اساس 
ماموریت واگذار شده عملیات پاک سازی منطقه ۱۴ اصفهان را انجام 
داد و سایر گردان های تابعه نیز پاک سازی سایر نقاط استان اصفهان 
را دنبال کردند. همچنین معاونت فرهنگی لشکر مقدس امام حسین 
)ع( اقدام به رفع آلودگی کلیه معابر، دستگاه های خود پرداز، مساجد 
و ... در شهرهای قهدریجان، زفره و جالل آباد و همچنین رفع آلودگی ۸  
منزل با حضور افراد مبتال به کرونا کرد.فرمانده لشــکر ۱۴ امام حسین 
)ع( به اقدامات گردان بهداری رزمی لشکر ۱۴ امام حسین )ع( اشاره و 
بیان کرد: تشکیل اتاق وضعیت قرارگاه زیستی در بهداری لشکر و توجیه 
تیم های اضطراری درمانی و آمادگی برای اعزام، پایش روزانه تب کلیه 

افراد پایور، وظیفه و بسیجی در ورودی پادگان و انتقال افراد مشکوک 
به درمانگاه بهداری، نظارت بر آشــپزخانه، پیرایشگاه و آسایشگاه ها و 
محیط پادگان از نظر رعایت موارد بهداشتی و پیشگیرانه و نظارت بر رفع 
آلودگی و گندزدایی محیط داخلی رده های لشکر از اقدامات این گردان 

در راستای مقابله با کروناست.
وی افزود: گردان  ۱۰۲ امام حســین )ع( عملیــات ضدعفونی محالت 
شهرستان های ورزنه، اژیه، کفران، سیاده، رنگین ده در شرق اصفهان را 
انجام داد و همچنین توزیع مواد ضدعفونی در میان مردم این شهرها 
را نیز انجام داده است. همچنین گردان های ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶ و ۱۰7 امام 
حسین )ع( سایر مناطق شهر اصفهان را گندزدایی و ضدعفونی کردند 
و  مواد ضد عفونی کننده نیز میان مردمان مناطق مختلف شهر اصفهان 
توزیع شد.هاشم پور خاطرنشان کرد: گردان های ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱ و ۱۱۲ 
لشکر ۱۴ امام حسین )ع( در شهرهای دولت آباد، مبارکه، زرین شهر و 
فوالدشهر با ضدعفونی معابر و اماکن شــهری گام بلندی در جهت رفع 
آلودگی شــهرهای ذکر شــده انجام دادند. الزم به ذکر است رزمندگان 
گردان های ۱۱۳، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱7 و ۱۱۸ امام حسین )ع( نیز با یک اقدام 
جهادی در جهت رفع آلودگی شهرســتان های ســمیرم، آران و بیدگل، 

کاشان و اردستان اقدام کردند.
وی در ادامه خاطرنشــان کرد: گردان های ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴ و 

۱۲۵ امام حســین )ع( سایر گردان های لشــکر ۱۴ امام حسین )ع( 
هستند که مناطق و معابر شهرستان های بادرود، یزدان شهر، نجف آباد، 
تیران و کرون، فالورجان و خمینی شــهر را ضدعفونــی کردند تا در یک 
اقدام جهادی کل شهرهای استان اصفهان در طرح ملی بسیج مبارزه با 
کرونا از ویروس منحوس کرونا پاک سازی شود. همچنین رزمندگان 
لشکر ۱۴ امام حسین )ع( در طرح غربالگری ویروس کرونا با همکاری 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان شرکت کرده تا در صورت مشاهده عالئم 
کرونا در همشــهریان آن ها را به نزدیک ترین مرکز درمانی و بهداشتی 
انتقال دهند.فرمانده لشــکر ۱۴ امام حســین )ع( گفت: در راستای 
اقدامات لشکر امام حسین )ع( در مقابله با کرونا، نخستین رزمایش 
جنگ ضد بیولوژی توسط گردان ۱۰7 امام حسین )ع( لشکر مقدس 
۱۴ امام حســین )ع( برگزار شــد. این رزمایش که با همکاری گردان 
جنگ نوین و برخی از رده های لشــکر در ملک شهر اصفهان برگزار شد، 
رزمندگان این گردان با راه های مقابله با جنگ های بیولوژیک آشنا شدند 
که در آن ده ها تیم موتوری، خودرویی و پیاده حضور داشــتند.وی در 
پایان تصریح کرد: لشکر ۱۴ امام حسین )ع( با در نظر گرفتن پزشکیار 
برای نقاهتگاه شهر ابریشم اصفهان، اختصاص آمبوالنس برای زندان 
اصفهان و اختصاص تخت برای نقاهتگاه کاشان به مدد بهبودیافتگان 

ویروس کرونا نیز می رود.

اخبار

مدیرعامل سازمان زیباسازی شــهرداری اصفهان 
با بیان اینکه امســال نیز به روال سال های گذشته 
وظیفه فضاســازی مناســب با ایام نوروز را برعهده 
داشــتیم، اظهار کرد: فضاســازی شــهری یکی از 
مهم ترین رویکردهایی اســت که مدیریت شهری 
اصفهان متناسب با ایام خاص آن را دنبال می کند.

حسن مؤذنی با بیان اینکه امسال رویکرد جدیدی 
را مبنی بر اجرای اقدامات و عملکردهای ماندگار و 
مانا در ذهن شــهروندان دنبال کرده ایم که منجر به 
شکل گیری خاطرات جمعی باشــد، گفت: تالش 

کردیم در چند ماه گذشته با استفاده از ظرفیت های 
هنری اصفهان، اقداماتی را در راســتای فضاسازی 
شــهری برای نوروز ۹۹ انجام دهیــم. وی با بیان 
اینکه با اساتید دانشگاه ها و گروه های هنری برای 
اســتفاده از ظرفیت ها و انجام اقداماتی به صورت 
مشارکتی در خصوص زیباسازی شهر در ایام نوروز 
مذاکراتی شده اســت، گفت: از جمله این اقدامات 
می تــوان به نقاشــی روی بوم، نقاشــی دیواری و 
همچنین نقاشی روی سیب به عنوان یکی از عناصر 
سفره هفت سین و والدت امام حسین )ع( اشاره 
کرد.مؤذنی اظهار کرد: این طرح هــا آماده اجرا در 
فضای شــهری اســت که با توجه به شــیوع کرونا 
تمامی این برنامه ها تعطیل شده و در مناسبت های 
بعــدی از این ظرفیت هــا اســتفاده خواهیم کرد. 
مدیرعامل سازمان زیباسازی شــهرداری اصفهان 
تصریح کرد: هرسال از ابتدای فصل زمستان برنامه 

ریزی بــرای پروژه های نوروز و فضاســازی را آغاز 
می کنیم که در این راســتا تعــدادی از المان هایی 
مانند المان های صنایع دستی و المان های ماهی 
آماده شده است.وی تاکید کرد: سیاست مدیریت 
شهری اصفهان این بوده که مردم با توجه به شیوع 
کرونا کمتر در فضاهای عمومی حاضر شوند، از این 
رو سعی کردیم نصب المان ها را به حداقل برسانیم 
تا زمینــه حضور مــردم را کمرنگ تــر کنیم.مؤذنی 
افزود: اقداماتی همچون فضاسازی میادین اصلی 
شــهر در حال انجام اســت که افراد در حین عبور با 
وســایل نقلیه نیز می توانند آنها را مشــاهده کنند، 
البته این اقدامــات می تواند تاثیرات روحی مثبتی 
بر شهروندان داشته باشد و موجب تلطیف روحیه 
آن ها شــود.وی ادامه داد: این المان ها به گونه ای 
اســت که مجددا نیز قابل استفاده در مناسبت های 

بعدی خواهد بود و موقتی نیست.

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان مطرح کرد:

کاهش تعداد المان ها با هدف کمرنگ شدن حضور مردم در شهر

غربالگری کرونا در 
ورودی های اصفهان

با شــیوع ویــروس کرونــا، طرح 
غربالگــری مســافران در ورودی 

های شهر اصفهان انجام می شود.

وز عکس ر
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مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی 
شهرداری خبر داد:

 آغاز احداث مجتمع صنفی پرندگان بومی اصفهان
 از فروردین 99

مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شــهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری اصفهان اظهار 
کرد: یکی از معضالتی که ســالیان سال در کمیته امنیت و ســالمت غذای استانداری مطرح بود، 
موضوع انتقال فروشندگان پرندگان ذبحی یا بومی به محلی مناسب بود.محمد مجیری افزود: با 
توجه به این که فعالیت این واحدهای صنفی در مجاورت واحدهای مسکونی مخاطره آمیز است، 
زمینی با همکاری شــهرداری منطقه ۱۰ حدفاصل پل تمدن و جاده فرودگاه تملک شــده تا پروژه 
مجتمع صنفی پرندگان بومی ذبحی اصفهان را احداث و ۲۰ واحد صنفی آن را از سطح شهر به این 
محل انتقال دهیم، البته مقرر شــده دامپزشک نیز در این کشــتارگاه کوچک مستقر و بر سالمت 
طیور ذبحی نظارت کند.مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شــهری و فرآورده های کشاورزی 
شهرداری اصفهان خاطرنشــان کرد: عملیات ساخت و ســاز این پروژه از فروردین ماه سال آینده 
آغاز می شود که امیدواریم بتوانیم در مدت هفت ماه آن را بنا کنیم و در اختیار واحدهای صنفی قرار 
دهیم.وی ادامه داد: این پروژه مشارکتی شش میلیارد تومان سرمایه گذاری نیاز دارد که با مشارکت 
بخش خصوصی و واحدهای صنفی تامین می شــود.مجیری با اشاره به ساماندهی فروشندگان 
موتورسیکلت شهر اصفهان به ویژه در خیابان سروش، گفت: از دو سال پیش برای احداث مجتمع 
صنفی موتورسیکلت و دوچرخه اصفهان پیگیری زیادی شده تا آن را با مشارکت بخش خصوصی 
احداث کنیم.وی با بیان اینکه ابتدای سال ۹۹ قرارداد پروژه مجتمع صنفی موتورسیکلت و دوچرخه 
اصفهان منعقد و عملیات عمرانی آن آغاز خواهد شــد، اظهار کرد: مجتمع صنفی موتورســیکلت و 
دوچرخه اصفهان بالغ بر ۲۵۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری با زیرساخت 7۲ هزار مترمربع است که 
پس از اعالم فراخوان، سرمایه گذار جذب شده است.مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری 
و فرآورده های کشاورزی شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: برای ایجاد شهرک تولیدی طال، نقره 
و زیورآالت اصفهان نیز با همکاری بخش خصوصی )شــرکت های وابسته به بنیاد مستضعفان( 
زمینی در مجاورت خیابان یازدهم شهرک صنعتی جی به وســعت ۳۰ هکتار به این امر اختصاص 
یافته و قرار است ۱۴7 هزار مترمربع ساخت انجام شود.وی افزود: شهرداری مجوز الزم را به بخش 
خصوصی داده و تا قبل از پایان ســال آغاز این پروژه بزرگ کلنگ زنی می شود تا این طرح اولین 

پروژه شهرک طال در کشور شود.

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری خبر داد:

۵0 درصد حقوق اسفندماه رانندگان سرویس مدارس 
پرداخت می شود

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اصفهان اظهار کرد: پیرو جلسه برگزار 
شــده و مصوبه کارگروه ماده ۱۸ با حضور نمایندگان آموزش و پرورش، انجمــن اولیا و مربیان و 
سازمان تاکسیرانی و موافقت و ابالغیه فرمانداری اصفهان مقرر شــد ۵۰ درصد حقوق اسفندماه 
رانندگان سرویس مدارس پرداخت و در خصوص ادامه روند پرداخت با آغاز سرویس دهی مجدد 
مدارس، در کارگروه بعدی تصمیم گیری شــود.هادی منوچهری تاکید کرد: همه باید بپذیریم در 
شرایط خاص و کم سابقه در کشور به خاطر شیوع بیماری کرونا قرار گرفته ایم و اوضاع و شرایط امروز 
متفاوت است و خانواده ها و رانندگان سرویس مدارس هر کدام به سهم خود باید با توجه به شرایط 
به وجود آمده یکدیگر را درک کنند.وی از لغو مرخصی تمام رانندگان تاکسی تا اطالع ثانوی خبر داد و 
گفت: برای رانندگان تاکسیرانان و آژانس ها تاکسی تلفنی که مدت اعتبار پروانه تاکسیرانی و پروانه 
بهره برداری آنها تا اسفند ۹۸ به اتمام می رســد، اعتبار پروانه ها تا پایان اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ تمدید 

شده و نیاز به مراجعه به سازمان و شرکت ها نیست.

 با مسئولان

معرفی کالنشهرها به بانک 
 مرکزی جهت انتشار 

اوراق مشارکت

 خبر ویژه

مدیرکل دفتــر امور اقتصــادی و خدمات 
مالی سازمان شهرداری ها و دهیاری های 
کشور از صدور مجوز انتشار اوراق مشارکت 
شهرداری ها توســط وزیر کشور خبر داد.به 
گزارش ایمنا و به نقل از سازمان شهرداری ها 
و دهیاری های کشــور، محســن کوشش 
تبار در این بــاره اظهار کرد: به اســتناد بند 
"د" تبصره )۵( قانون بودجه ســال ۱۳۹۸ 
کل کشــور، شهرداری های کشــور، با تأیید 
وزارت کشــور می توانند تا ســقف ۸۰ هزار 
میلیارد ریال اوراق مالی اســالمی منتشر 
کنند کــه در صــورت تعریــف اوراق برای 
اجــرای طرح هــای قطار شــهری و حمل 
و نقل شــهری و بازآفرینی شــهری بافت 
فرسوده پیرامون چهار حرم مطهر، دولت ۵۰ 
درصد بازپرداخت اصل و سود این اوراق را 
تضمین می کند و ۵۰ درصد مابقی به عهده 
شــهرداری اســت.وی افزود: این ظرفیت 
قانونــی به نوعی کمک مالــی دولت جهت 
اجــرای پروژه هــای مهم شــهری و بهبود 
حمل و نقل عمومی شهروندان است که در 
قالب توسعه خطوط مترو، نوسازی ناوگان 
اتوبوسرانی شهرها و احیا بافت های فرسوده 
اطراف حرم هــای مطهر انجام می شــود.

مدیرکل دفتر امور اقتصادی و خدمات مالی 
سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور 
یادآور شــد: در چند روز اخیر مجوز انتشار 
اوراق مشــارکت ســال ۱۳۹۸ برای طرح 
قطار شهری شــهرداری اهواز به میزان پنج 
هزار میلیارد ریال توســط وزیر کشور صادر 
شــد که با توجه به زمان اندک باقیمانده تا 
پایان سال، شــهرداری باید پیگیری های 
الزم از سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک 
مرکزی را در دســتور کار خود قرار دهد و در 
انتخاب بانک عامــل و دریافت پذیرش از 
بانک مربوطــه و بورس اقدامــات الزم در 
کوتاه تریــن زمــان ممکــن در برنامه خود 

قرار دهند.

لشکر ۱۴ امام حسین )ع( با در نظر گرفتن پزشکیار برای 
نقاهتگاه شهر ابریشم اصفهان، اختصاص آمبوالنس برای 
زندان اصفهان و اختصاص تخت برای نقاهتگاه کاشان به 

مدد بهبودیافتگان ویروس کرونا نیز می رود

رییس پلیس راهور استان اصفهان در رابطه با طرح زوج و فرد در خیابان های اصفهان، اظهار کرد:  برای پیشگیری از ویروس کرونا و حفاظت از سالمتی شهروندان 
اصفهانی، براساس مصوبه ستاد اســتانی مقابله با ویروس کرونا طرح زوج و فرد از درب منازل اجرا می شود. سرهنگ محمدرضا محمدی با بیان اینکه حدود ۴۰۰ 
دوربین در سطح شــهر تردد خودرو ها را رصد می کنند، افزود: اگرچه خودرو ها از طریق دوربین کنترل می شود، ولی مردم باید بدون آنکه این موضوع مطرح باشد، 
کاهش تردد خودرو ها را جدی بگیرند، چون این اقدام پیش از هرچیز برای سالمتی خود شهروندان است.رییس پلیس راهور استان اصفهان با اشاره به اینکه طی 
چند روز اخیر تردد خودرو ها نسبت به گذشته کاهش یافته است، تصریح کرد: شــهروندان دیگر باید درک کرده باشند که چه وضعیتی در سطح شهر داریم بنابراین 
طرح زوج و فرد به این معنا نیست که وقتی یک روزی زوج است، خودرو های پالک زوج همه به خیابان بیایند.وی ادامه داد: خط قرمز پلیس هنجار شکنان هستند 

و با خودرو هایی که دور دور کرده و با ایحاد آلودگی های صوتی و پرتاب ترقه و نارنجک مزاحمت ایجاد می کنند، با دستور قضائی برخورد خواهد شد.

اجرای طرح زوج وفرد در اصفهان از درب منازل
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مدیرعامل شــرکت آبفای اســتان اصفهان با اشــاره به تولیــد و توزیع ماده 
ضدعفونی کننده  به صورت رایگان اعالم کرد: در محل چاه های فلمن از طریق  
5 دستگاه الکترولیز نمک طعام، اقدام به تولید آب ژاول با غلظت کلر یک درصد 
شده است، که این ماده ضدعفونی کننده به صورت رایگان در اختیار سازمان ها، 
مراکز بهداشتی و درمانی ، دستگاه های اجرایی و خدماتی و نهادها در سطح 
استان قرار می گیرد. هاشم امینی با بیان اینکه شرکت آبفای استان اصفهان در 
راستای تعهدات دینی ، ملی و انسانی خود محلول گندزادیی محیط، به منظور 
مقابله با کرونا ویروس را تولید و توزیع کرده است، خاطر نشان ساخت: شرکت 
آبفا در حرکتی جهادی نســبت به راه اندازی ســامانه الکترولیز نمک طعام و 
تولید ماده ضدعفونی کننده اقدام کرد که این مهم امنیت ســطح بهداشــت 
عمومی مردم را دربردارد . وی با بیان اینکه، استفاده از این ماده ضدعفونی در 

مناطق پرتردد و وسایل نقلیه همگانی تاثیر بسیاری در جلوگیری از شیوع کرونا 
ویروس دارد، عنوان کرد:  تجهیز و راه اندازی ســامانه الکترولیز نمک طعام و 
تولید ماده ضدعفونی کننده  در راســتای  ارتقای سالمت مردم استان وریشه 
کنی کرونا ویروس در دســتور کار قرار گرفت.مهندس امینــی در ادامه عنوان 
کرد: ظرفیت تولید سامانه الکترولیز نمک طعام طی ، 5 هزارکیلوگرم  آب ژاول 
بادرصد خلوص یک درصد و ph 3/8 اســت که با رقیق کردن آن می توان 50 
هزار کیلوگرم ماده ضدعفونی  کننده برای مصرف تهیه کرد .مدیرعامل شرکت 
یکپارچه آبفای استان اصفهان گفت: آب ژاول تولیدی در شرکت آبفا عالوه بر 
اینکه به صورت رایگان در اختیار ســازمان ها و نهادها قرار می گیرد، دراختیار 
سرای ســالمندان، زندان ها ، پارک ها ،پیاده روها ، مدارس ومراکز بهداشتی 

درمانی نیز قرار خواهد گرفت.

  منصور یزدی زاده، مدیرعامــل ذوب آهن اصفهان، مهــرداد توالئیان معاون 
بهره برداری، علیرضا قاســمی پور مدیر امور تولید، کاظم تدین مدیر کوره بلند 
و علیرضا امیری مدیر روابط عمومی شــرکت در کوره بلند های شماره 2 و 3 
حضور یافتند و با تالشگران این بخش ها دیدار و گفت وگو کردند.یزدی زاده در 
این بازدید از همت تالشگران شرکت که در شرایط سخت کنونی، تولید را حفظ 
کرده اند قدردانی و بر حفظ سالمت کارکنان و تامین تجهیزات بهداشتی مورد 

نیاز آنها تاکید کرد.شایان ذکر است تالشگران ذوب آهن اصفهان در شرایطی 
که کشور با شیوع بیماری کرونا مواجه است، با حضور فعال و همت واالی خود 
، تولید شرکت را در شــرایط مطلوب حفظ کرده اند. قابل ذکر است که با برنامه 
ریزی های صورت گرفته، ضمن غربالگری روزانه کارکنان، نسبت به ضدعفونی 
و گندزدایی نقاط مختلف شرکت به صورت روزانه اقدام می شود که در همین 

امر نیز کارکنان خط تولید حضوری فعال دارند.

رییس کنترل و ابزار دقیق منطقه اصفهان خبر از بهینه ســازی سیستم کنترل 
و مانیتورینگ )PLC( خط لوله 20 اینچ فرآورده های نفتی در محدوده مرکز 
انتقال نفت و تاسیســات شــهیدان رهنما این منطقه داد.علی اکبر حیدرپور 
رییس کنترل و ابزار دقیق منطقه در این باره گفــت: در پروژه خط لوله انتقال 
فرآورده های نفتی 20 اینچ با تالش و همت بهره برداران و کارشناســان واحد 
ابزار دقیق شناخت کاملتری نسبت به سیستم ایجاد شد و در پی معیوب شدن 
یکی از CPU های سیستم کنترل این خط لوله، ارتقای سیستم کنترل آن در 

دستور کار قرار گرفت.وی افزود: سیستم کنترل و مانیتورینگ خط لوله مورد 
نظر از نوع زیمنس 4H CPU به 5H CPU و همچنین نرم افزارها و ســخت 
افزارهای کنترل و بهره برداری و کامپیوترهای صنعتی ارتقا پیدا کردند.حیدرپور 
ادامه داد: با انجام این پروژه عالوه بر باال بردن قابلیت اطمینان سیستم کنترل، 
خواسته های بهره برداری جهت بهبود کنترل و تسهیل کار برآورده شده است.

رییس واحد کنترل و ابزار دقیق گفت: این پروژه با 500 نفر ســاعت کار توسط 
کارشناسان واحد ابزار دقیق انجام شد.

 مدیرعامل فوالد مبارکه  درخصوص تدابیر اندیشیده شده برای شیوع ویروس 
کرونا گفت: فعالیت فوالد مبارکه در این زمینه  دو بخش می شود، بخش اول 
اقداماتی است که در داخل شرکت انجام شده و یا همچنان در حال انجام است 
و بخش دوم اقدامات و حمایت هایی اســت که در راستای تعهد به مسئولیت 
اجتماعی با هماهنگی استانداری و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام گرفته 
است.حمیدرضا عظیمیان افزود: در داخل شــرکت با کم کردن ساعت کاری 
کارکنان بخش روزکار و اداری، تعطیل کردن رستوران ها و کالس های آموزشی، 

به حداقل رســاندن مأموریت ها و استفاده از 
فناوری ها و امکانات روز برای تشکیل جلسات 
به صورت غیرحضوری تالش کردیم از شــیوع 
این بیماری جلوگیری کنیم تا جایی که آخرین 
جلســۀ هیات مدیرۀ سال 98 شــرکت را نیز 
روز دوشــنبه با اعضایی که در تهــران بودند از 
طریق ویدئوکنفرانس در فــوالد مبارکه برگزار 
کردیم.این مقام مســئول ادامه داد: عالوه بر 
این با نظارت واحد های بهداشــت و درمان و 
ایمنی شــرکت به صورت منظــم و دقیق همه 
اماکن عمومی از قبیل کارگاه ها، سرویس های 

بهداشــتی، رختکن ها، اتوبوس ها، آسانســورها و ســاختمان های عمومی 
ضدعفونی می شــوند. این اقدامات تا زمانی که ویروس کرونا از ایران خارج 
شود ادامه خواهد یافت.عظیمیان عنوان کرد: به منظور تعهد به مسئولیت های 
اجتماعی در خارج از فوالد مبارکه نیز تالش کردیم با مجوز هیئت مدیره دانشگاه 
علوم پزشکی و مراکز مربوطه، استان را در خرید اقالم موردنیاز برای مقابله با 
ویروس کرونا حمایت کنیم. مقرر شده مبالغ مورد تایید و مصوب هیئت مدیره 
به جای پرداخت نقدی به صورت خرید تجهیزات، لوازم و مواد ضدعفونی کننده 
باشد و در اختیار مراکز مربوطه قرار داده شود.وی درباره تامین سنگ آهن به 
عنوان بزرگ ترین چالش فوالد مبارکه در ســال 99 توضیح داد: فوالد و سایر 
فوالدساز ها با توجه به ظرفیت خطوط تولید در پی دریافت سهمیه ای هستند که 
وزارت صنعت برای آنها از محل معادن اختصاص خواهد داد.کار زیربنایی برای 
فوالد مبارکه این است که در مسیر معدن و توسعه اکتشافات معدنی گام بردارد 
و برای معادن جدیدی که در دستور کار دارد، جاده های دسترسی و تاسیسات 
انتقال برق و آب ایجاد کند.مدیرعامل فوالد مبارکه گفت: این برنامه ها درازمدت 
و زیربنایی هستند و ممکن است دو تا سه ســال زمان الزم داشته باشند اما 
فوالد مبارکه را در تامین سنگ آهن به امنیت خواهد رساند. کار تولید و تامین 

ورق موردنیاز صنایع نباید بر زمین بماند از این  رو برای ســال 99 عمده سنگ 
موردنیاز شــرکت را از طریق ســهمیه و خرید از معادن کوچک و ذخیره های 
موجود در گوشه و کنار ایران و از طریق معادن خصوصی و نیمه خصوصی تامین 
خواهیم کرد. در این زمینه شاخص ترین و بارزترین مورد پروژه سنگان است.

عظیمیان افزود: مقرر بود تا آخر ســال پروژۀ 5 میلیون تنی سنگان به عنوان 
یکی از بزرگ ترین واحدهای کنسانتره سازی به بهره برداری برسد؛ اما متاسفانه 
به علت شــیوع ویروس کرونا و براســاس تصمیم فرمانداری محل، بیشتر 
شرکت های معدنی این منطقه موقتا تعطیل 
و این کار به سه ماهه ابتدای سال 99 موکول 
شد.وی درخصوص اینکه چه میزان از برنامه 
تولید سال جاری فوالد مبارکه محقق شده؟ 
پاســخ داد: با توجه به مقدار ذخیره ای که از 
ابتدای سال داشــتیم به طور کلی از برنامه 
تولید و فــروش عقب نیفتادیــم ولی برای 
سال 99 با توجه به کمبود مواد اولیه در سال 
جاری و قطع 40 تا 50 روزه گاز با مشــکالتی 
مواجه خواهیم شــد. با مســاعدت هایی که 
مقرر است در بخش سنگ آهن انجام شود، 
تالش خواهیم کرد تا این کمبودها کمتر به ســال 99 منتقل شــود.این مقام 
مسئول درخصوص اتخاذ تدابیر برای پیشگیری از افزایش بی رویه قیمت ها 
در بازار فوالد تصریح کرد: با تصمیمات اخیر و هماهنگی ستاد تنظیم بازار مقرر 
شده قیمت گذاری همانند سابق هم برمبنای قیمت کشف شده در بورس انجام 
شــود و هم به روش مچینگ،به عبارت دیگر قیمت گــذاری مجددا به حالت 
قبل برگشت. این امر باعث می شــود بخش زیادی از تولیدکنندگان که همان 
مصرف کنندگان فوالد مبارکه هســتند از محصوالت برخوردار شــوند و بتوانند 
نیاز را به طور مســتقیم از شــرکت تامین کنند.عظیمیان درباره اقدامات الزم 
برای بومی ســازی و احداث خط نورد گرم 2 توضیح داد: نهضت بومی سازی 
در فوالد مبارکه از 20 ســال پیش آغاز شده است. در حال حاضر حدود 3880 
قطعه مهم در فوالد به کمک شــرکت های دانش بنیان و ســازندگان داخلی 
بومی سازی شده است.تغییر رویکردی که اخیرا در دستور کار قرار گرفته این 
است که از قطعه سازی به فرآیندسازی و ماشین سازی روی بیاوریم. در فرآیند 
ماشین سازی صدها قطعه کنار هم قرار می گیرند تا به یک خروجی بزرگ یعنی 
دانش فنی دست یابیم و این کار چیزی بیش از بومی سازی می طلبد. فوالد 

مبارکه با این رویکرد وارد این مبحث شده و خود را تجهیز می کند.

مدیر عامل فوالد مبارکه:
بهره برداری فوالد مبارکه از پروژه ۵ میلیون تنی سنگان به سال آینده موکول شد

تقدیر مدیرعامل ذوب آهن اصفهان از تالشگران خط تولید

بهینه سازی سیستم کنترل و مانیتورینگ خط 20 اینچ فرآورده های نفتی منطقه اصفهان

از سوی شرکت آبفای استان اصفهان به منظور مقابله با کرونا ویروس صورت گرفت؛
تولید و توزیع رایگان موادگندزدایی در استان
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