
 رئیس پلیس راه استان اصفهان
 اعالم کرد؛

 کاهش ۷۳درصدی
  حوادث جاده ای اصفهان

 در تعطیالت نوروزی
رئیس پلیس راه استان اصفهان گفت: در 
تعطیالت ۱۷ روزه نــوروز ۱۳۹۹، از تاریخ 
۲۸ اســفند تا ۱۵ فروردین ماه، شــاهد 
کاهش ۷۳ درصدی میــزان تصادفات 
و تلفــات در جاده های اســتان اصفهان 
بودیم.سرهنگ حســین پورقیصری با 
اشــاره به محدودیت های تردد در ایام 
نوروز امســال، اظهــار کرد: بــا توجه به 
محدودیت ها و کاهش ترددها در برخی 
محورها شاهد سرعت غیر مجاز و تخلف 
بودیم، به همین ســبب با ســرعت غیر 
مجاز و تخلفات حادثه ســاز به شــدت 

برخورد شد.
وی افــزود: عالوه بر کاهــش ترددهای 
ناشــی از محدودیــت هــا، بــا کنترل 
تخلف های جــاده ای، حضــور پلیس، 
اعمال قانــون، توقیــف هــا و رانندگی 
مناســب راننــدگان توانســتیم کاهش 
نســبت  حــوادث  در  چشــمگیری 
 بــه مــدت مشــابه در ســال گذشــته
 داشته باشــیم.رئیس پلیس راه استان 
اصفهان همچنیــن با تاکید بــر اجرای 
محدودیــت هــا در ورودی و خروجی 
شــهرها، از ادامه این طرح تا بیســت و 
ســوم ماه جاری خبر داد و در خصوص 
تمدید زمانــی آن تصریح کــرد: پلیس 
راه اســتان به طور کامل تابع دستورات 
ســتاد ملی مبــارزه با کرونا اســت و بنا 
بــر تصمیمــات اتخــاذ شــده در ایــن 
ســتاد، برنامه ریزی خواهیم کرد.طرح 
محدودیت در ورودی و خروجی شهرها 
به منظور کنترل سفرها و کاهش ترددها 
برای قطع زنجیره کرونا، قبل از شــروع 
تعطیالت نــوروز آغاز و تــا طلوع روز ۲۳ 
فروردین ماه ادامه خواهد داشــت. این 
مصوبه ســتاد ملی مبــارزه کرونا عالوه 
بر کمک به پیشــگیری از بیماری، تاثیر 
بسزایی در کاهش حوادث نوروزی جاده 

های کشور نیز داشته است.
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دور زدن ممنوع!
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 تلخِی روزگارِ سوغاِت شیرین اصفهان 
 تنگی نفس و تب بازار گز از کرونا! 
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 مدیر کل فرودگاه های استان 
اصفهان خبرداد

کاهش ۷0 درصدی 
پروازهای فرودگاه اصفهان 

در نوروز امسال

مدیرکل بهزیستی اصفهان:

غذا و لوازم بهداشتی در 
پاتوق های حاشیه اصفهان 

توزیع می شود

رییس اتحادیه صنایع دستی 
اصفهان خبر داد:

به خطر افتادن ۳0 هزار 
شغل صنایع دستی

فوالد مبارکه معین کشور در 
مقابله با ویروس کرونا
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معــاون بهــره بــرداری آبفا 
استان اصفهان گفت: میزان 
مصرف آب شرب در اصفهان 
در ۱۶ روز نخســت امســال 
نســبت به مدت مشابه سال 
گذشــته حدود ۱۸.۵ درصد 

افزایش داشته است.
ناصــر اکبری بــا اشــاره به 
افزایش مصرف آب شــرب 
در ایام نوروز، اظهــار کرد: با 
وجود افزایــش ۱۸ درصدی 
در  شــرب  آب  مصــرف 
اصفهــان، میانگین بارش ها 
طی روزهای اول تا شــانزده 
فروردیــن مــاه ۱۶ درصد و 

نسبت به مدت مشابه در سال ۱۳۹۸، ۴۶ درصد کاهش داشته است.
وی با بیان اینکه موضوع زیرساخت های تاسیسات آبی به دو بخش مجزا 
کارفرمایی و مردمی تقسیم می شود که اصل موضوع در بحران فعلی کرونا 
مصارف مردمی اســت، افزود: با توجه به شرایط خشکســالی موجود،  در 
سال های گذشته ۳۰ درصد کمبود منابع آبی داشتیم که در صورت مشارکت 

جمعی و کنترل، می توانیم شرایط را همانند سال گذشته نگه داریم.
اکبری با اشاره به برخی اقدامات فنی شــرکت آب و فاضالب، در خصوص 
یاری مردم برای بهبود و کنترل شــرایط آبی موجود، گفت: برای گذر از این 
شــرایط برنامه ریزی ها، اقدامات فنی و زیرســاختی الزم توســط شرکت 

آبفا صورت گرفته و اطالع رســانی 
خواهد شــد، اما از مــردم نیز به 
عنوان نیمه دیگر در کنترل بحران 
آب، انتظــار می رود بــا مدیریت 
مصرف و جلوگیری از هدر رفت آب 
همانند سال های قبل کمک رسان 

سیستم آبی استان باشند.
اکبری با تاکید بــر کنترل کیفیت 
آب به عنوان خط قرمز این شرکت، 
توضیح داد: کیفیت آب، خط قرمز 
شرکت آب و فاضالب است و هیچ 
آبی بدون تایید کیفیت و سالمت، 
تحویل مردم نخواهد شــد، حتی 
اگــر احتمال قطعی در سیســتم 

داشته باشیم.
وی ادامه داد: تامین آب های مصرفی برای شرب و بهداشت وظیفه شرکت 
آبفا است و دقت و درایت مسئوالن نیز بر رعایت کیفیت آب است، همچنین 
شبکه بهداشت اســتان به عنوان ارگان نظارتی روزانه این مهم را بررسی می 

کند.
معاون بهره برداری شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهــان همچنین در 
خصوص اقدامات نظارتی این سازمان بر کیفیت آب، اظهار کرد: تعداد ۲۰۰۰ 
نمونه گیری در سطح اســتان توسط شــرکت آب و فاضالب انجام شده که 
کلیات کیفی آن در ۲۲ آزمایشگاه میکروبی و چهار آزمایشگاه شیمیایی رصد 

می شود تا آب شرب با صحت و سالمت ۱۰۰ درصدی تحویل مردم شود.

معاونبهرهبرداریآبفااستانخبرداد
 افزایش ۱۸.۵درصدی مصرف آب شرب اصفهان 

در ایام نوروز

رییس دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان به افرادی که قرار است به کسب و 
کار خود بازگردند توصیه کرد که حفاظت های فردی و بهداشتی پیشگیری از 
بیماری کرونا را بیش از پیش جدی بگیرند.طاهره چنگیز افزود: شهروندانی 
که می خواهند سر کسب و کار برگردند باید سالمت خود و دیگران را جدی 
بگیرند و دستورهایی که برای بازگشت به مشــاغل مختلف توسط وزارت 
بهداشت مصوب و اعالم می شود را به صورت دقیق و جدی مد نظر قرار دهند.

وی اظهارداشت: اگر در ابتدای اپیدمی )همه گیری( کرونا، تعداد بسیار کمی 
در جامعه به عنوان ناقل و در معرض این بیماری قرار داشتند اکنون و پس از 
تثبیت اپیدمی، دامنه افراد بیمار و ناقل آنقدر وسیع است که احتمال مواجهه 
با افراد ناقــل در اماکن عمومی به شــدت باال رفته اســت بنابراین رعایت 

پروتکل حفاظت فردی و دستورهای بهداشتی اهمیت دوچندانی دارد.
رییس دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان با اشاره به بســتری شدن بیش 
از ۶ هزار و ۵۰۰ نفر مشــکوک و مبتال به بیماری کرونا در بیمارســتان های 
استان، تصریح کرد: با توجه به آزمایش ها و نقطه گذاری محل اقامت آنها در 
هیچکدام از شهرستان های استان و محله ها نیست که حداقل یک مورد ابتال 
نداشته باشــیم.وی با بیان اینکه بنا بر تصمیم ستاد ملی مقابله با بیماری 
کرونا مقرر شد که از بیست و سوم فروردین امسال تعدادی از فعالیت های 
شغلی که خطر انتقال در حین انجام آنها در حد کم و متوسط است به تدریج 
آغاز شــود و به چرخه تولید و ارائه خدمات برگردند، گفت: به میزانی که ما 
فاصله فیزیکی در اجتماع را کاهش دهیم شانس انتقال ویروس افزایش 
می یابد و گریزی از آن نیســت.چنگیز اضافه کرد: تنهــا چیزی که می تواند 
برای به حداقل رســاندن این شانس با وجود شــروع فعالیت های کنترل 
شده کمک کند، مراعات دقیق دستورهای بهداشتی است.رییس دانشگاه 
علوم پزشکی اصفهان با بیان اینکه کماکان در هر ۲۴ ساعت حدود ۱۵۰ بیمار 
جدید در بیمارستان های اســتان با عالئم مشکوک و ابتال به کرونا بستری 
می شوند، خاطرنشــان کرد: آمار مرگ و میر در بیمارستان ها روند نزولی را 

طی کرده است و به مدد الهی و با تالش همکاران، مراقبت ها وضعیت قابل 
قبولی دارد.وی با اشــاره به افزایش تعداد تخت های آی ســی یو، افزود: 
کارکنان زحمتکش ما با ایثار و فداکاری همه تــالش خود را برای مراقبت 
بهتر از بیماران صــرف می کنند اما اگر تعداد بیمــاران ورودی از حد معینی 
بگذرد به طور طبیعی کارکنان ممکن است نتوانند به خوبی پاسخگو باشند.

چنگیز از مردم اســتان اصفهان خواست که توجه داشــته باشند همچنان 
خانه امن ترین مکان در جنگ با کروناســت و فقط برای موارد اضطراری از 
خانه خارج شوند و اگر الزم است که از منزل خارج شوند و در مکان های پر 
ازدحام حضور یابند ترجیحا از ماسک پارچه ای معمولی استفاده کنند.وی 
افزود: این توصیه در ابتدای اپیدمی به عنــوان توصیه عمومی مطرح نبود 
زیرا آن موقع تعداد بیماران در جامعه زیاد نبود و شانس برخورد با بیماران 
در مکان های عمومی به اندازه اکنون باال نبود.رییس دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان گفت: اگر افراد در مکان های پر ازدحام هستند که نمی توانند فاصله 
یک و نیم متر با دیگران را رعایت کنند ضرورت دارد که از ماســک پارچه ای 
ساده که خودشان در خانه نیز می توانند تهیه کنند استفاده کنند.وی با تاکید 
بر اینکه شستن دســت ها باید رعایت شود، اظهارداشــت: اگر مردم عالئم 
اولیه ابتال به کرونا مانند تب، گلو درد، سرفه و تنگی نفس را داشتند از طریق 
سامانه سالمت به نشــانی salamat.gov.ir وضعیت خود را اعالم کنند 
تا همکاران حوزه بهداشت و دانشگاه در اســرع وقت با آنها تماس بگیرند 
 و راهنمایی کنند یا با ســامانه تلفنی ۳۱۱۳ تماس گیرند و مشــاوره الزم را

 دریافت کنند.
چنگیز خاطرنشان کرد: دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان و بخش های زیر 
مجموعه آن، بیمارستان ها، شــبکه های بهداشتی و درمانی و کلینیک ها در 
کنار مردم و مراقب آنها هستند و امید است با همراهی همدیگر این بحران 

دامن گیر در دنیا را به خوبی کنترل و مدیریت کنیم.

رییسدانشگاهعلومپزشکیاصفهان:
 مردم بهداشت فردی پیشگیری از بیماری کرونا را

 جدی بگیرند

 صفحه4
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رئیس شبکه بهداشت گلپایگان:

 بیمارستان گلپایگان نیازمند دستگاه تنفس
 مصنوعی است

رئیس شبکه بهداشت شهرستان گلپایگان گفت: بسیاری از افرادی که در بیمارستان بستری شدند 

میزبان مهمان هایی از اطراف گلپایگان بودند در حالی که بارها خواهش کردیم امسال مسافر وارد 

شهرستان نشود.ناصر رستمی در نشست خبری، اظهار کرد: در حال گذراندن دوران سختی هستیم، 

محدودیت های موجود مردم را خســته کرده، ضمن اینکه مشــاغل و خانواده ها دچار مشکالت 

اقتصادی شده اند، امیدوارم از طرف دولت بسته های حمایتی به مردم تعلق گیرد و صاحبان امالک 

با مستاجران خود همراهی الزم را داشه باشند تا شــاهد فضای همدلی باشیم و بتوانیم از سختی 

ها بکاهیم.

وی ادامه داد: ۳۰ درصد شــهروندان گلپایگانی فرم خود اظهاری سامانه سالمت را پر کرده اند و از 

بقیه شهروندان می خواهیم که این کار را انجام دهند. همچنین تقریبا ۱۰۰ درصد جمعیت شهرستان 

گلپایگان در زمینه ویروس کرونا غربالگری شــده اند و برای این غربالگری گروه های پر خطر در 

اولویت بودند.

توصیه های هواشناسی به کشاورزان کاشان
رییس اداره هواشناسی کاشان گفت: با تفسیر نقشــه های هواشناسی پیش بینی می شود که با 
کاهش دما، سیستم بارشی از سه شنبه هفته جاری وارد کشور شده و دشت کاشان را تا اواسط هفته 

آینده تحت تاثیر خود قرار دهد.
عباس ارغوانی اظهار کرد: با ورود سیستم بارشی از امروز می توان بارش های موثری را انتظار داشت 
که در بعضی از روزها به صورت رگبار همراه رعد و برق و تگرگ پیش بینی می شــود و موجب به راه 
افتادن روان آب، آب گرفتگی معابر و حتی سیالب خواهد شد.وی افزود: با توجه به ورود سرما به 
شمال کشور، مناطق مرکزی به خصوص دشت کاشان نیز متاثر شده و کاهش ۱۰ درجه ای دما قابل 
انتظار است که خوشبختانه نقشه های هواشناسی دمای زیر صفر را در هیچ یک از مناطق کشاورزی 
شهرستان های کاشان و آران و بیدگل نشان نمی دهد.رییس اداره هواشناسی کاشان، تصریح کرد: 
با توجه به بارش های آخر هفته، توصیه می شود که کشاورزان دوره آبیاری محصوالت را تنظیم و غله 

کاران نیز نسبت به مبارزه علیه سن غالت در مزارع گندم و جو اقدام کنند.

 شروع مجدد عملیات تونل خوانسار به 
بویین میاندشت

فرماندار خوانسار گفت: امسال با پیگیری های اســتاندار اصفهان و نماینده شهرستان در مجلس 
شورای اسالمی اعتبار پروژه تونل خوانسار- بوئین میاندشت تأمین و بدهی 26 میلیارد تومانی تونل 
را تهاتر شد و امروز شاهد شروع مجدد این پروژه هســتیم.منصور کمالی در حاشیه شروع مجدد 
عملیات  تونل خوانسار- بوئین میاندشت در جمع خبرنگاران اظهار داشت: عملیات اجرائی پروژه 
تونل خوانسار- بوئین میاندشت سال ۹2 آغاز شد منتها به دلیل نبود اعتبارات سال ۹6 متوقف شد.
فرماندار خوانسار گفت: امسال با پیگیری های اســتاندار اصفهان و نماینده شهرستان در مجلس 
شورای اسالمی اعتبار این پروژه تأمین شد و توانستیم بدهی 26 میلیارد تومانی تونل را تهاتر کنیم 
و امروز شروع مجدد این پروژه را شاهد هستیم.وی افزود: یک رقم بودجه 2۱ میلیارد تومانی قرار 
داد آن منعقد شد و همچنین بودجه چهار میلیارد تومانی آن توسط راه و شهرسازی استان اصفهان 
نیز تأمین شده اســت که با تأمین این اعتبارات الینیک تونل که از مطالبات مردم این منطقه است 

به زودی به اتمام خواهد رسید.

رییس اتحادیه صنایع دستی اصفهان خبر داد:

به خطر افتادن ۳۰ هزار شغل صنایع دستی
رییس اتحادیه صنایع دســتی اصفهان گفت: اگر تا آخر فروردین ماه 

وام به فعاالن صنایع دستی اعطا نشــود، بخش بزرگی از آن ها اعالم 

ورشکســتگی خواهند کرد و حدود 2۰ الی ۳۰ هزار کارگر در کارگاه ها و 

فروشگاه های صنایع دستی بیکار خواهند شد.

صنایع دستی یکی از مشاغلی بود که تبعات شیوع ویروس کرونا تأثیر 

۱۰۰ درصدی بر وضع آن گذاشت و فعاالن این حوزه از جمله هنرمندان، 

کارگاه های تولیدی و فروشــندگان به مرخصی هــای اجباری رفتند. 

اصفهان شهر خالق و شهر جهانی صنایع دستی است و این هنر صنعت 

نقش پر رنگی در اقتصاد این شهر دارد.

از روزهای ابتدایی اسفند که ابتالی قطعی به بیماری کووید ۱۹ در کشور 

تأیید شــد، فعالیت های صنایع دستی جزء اولین مشــاغلی بود که 

تعطیل شدند و یکی از مهم ترین شهرهای تولید کننده صنایع دستی در 

جهان و مهم ترین بازار صنایع دستی یعنی میدان نقش جهان به خوابی 

عمیق فرو رفت. در این بین بسیاری از فروشــندگان و تولیدکنندگان 

که به تعطیالت عید نوروز و افزایش فروش در این ایام امیدوار بودند، 

نتوانستند فروشی داشته باشند و کساد شدیدی بازار را فراگرفت.

عباس شیردل، رییس اتحادیه صنایع دســتی استان اصفهان درباره 

انتظارات ایــن صنف در جهت حمایــت در ایــن دوران بحرانی گفت: 

دولت باید با وام هــای کم بهره و بازپرداخت طوالنــی مدت، معافیت 

مالیاتی سال گذشته و اســتفاده از بســته های حمایتی دیگر از قشر 

آسیب دیده صنایع دستی حمایت کند. انتظار می رود تأمین اجتماعی 

نیز حق بیمه هــای این چند ماه را از کارفرماهــا دریافت نکند. اگر این 

حمایت ها صورت بگیرد، می توان امیدوار بــود که فعالیت ها در صنایع 

دستی پایدار بماند.

وی با اشاره به قول هایی که تاکنون از سوی نهادهای دولتی داده شده، 

اظهار کرد: تنها حرفی که از ســوی دولت برای حمایت آمده، یک وام 

با بهره ۱2 درصد اســت که جوابگوی هنرمند، فروشــنده و تولید کننده 

صنایع دســتی نیســت. با این حال برخی از فعاالن نیاز فوری به پول 

دارند و خواستار دریافت همین وام شدند، اما هنوز آئین نامه اجرایی 

آن هم نیامده و مشخص شــد که همین حرف هم تنها یک شعار بوده 

است.

شیردل با بیان اینکه »سال گذشــته برای فعاالن صنایع دستی بسیار 

سخت بود« توضیح داد: در ابتدای ســال ۱۳۹۸ بارندگی های شدید 

و سیل در سراسر کشور آســیب بســیار زیادی زد، زیرا اصفهان صادر 

کننده صنایع دستی به تمام اســتان های کشور است و 6۰ درصد از کل 

صنایع دســتی ایران در اصفهان تولید می شود و سیل جلوی صادرات 

آن را گرفت.

رییــس اتحادیه صنایــع دســتی اصفهــان ادامــه داد: در آبان ماه، 

شلوغی هایی که پس از گران شدن بنزین در کشور شکل گرفت لطمه 

کاری زیادی زد و بســیاری از کارگاه ها و فروشــگاه ها تعطیل شدند. 

ضمن اینکه گرانی بنزین ضربه بزرگی به گردشگری داخلی و خارجی 

زد و با افت فروش در صنایع دستی روبرو شدیم.

وی افزود: گردشگری که قطع شود، صنایع دستی نابود می شود. پس 

از این بحران ها هم، مسئله هواپیما اوکراینی رخ داد و رابطه دنیا با ایران 

برای مدت زیادی قطع شــد. بدین ترتیب همه فعــاالن عرصه صنایع 

دستی چشــم انتظار عید نوروز نشســته بودند که کرونا از راه رسید و 

مشخص نیست که چه زمانی خواهد رفت.

شیردل خاطرنشــان کرد: سال ۱۳۹۸ سال بســیار بدی برای فعاالن 

عرصه صنایع دســتی بود و باید مالیات فروشــندگان در این ســال 

بخشیده شود. دادن وام با بهره کمتر از پنج درصد در این شرایط بحرانی 

می تواند کارساز باشد، وعده های دولت هم در حد حرف باقی مانده و 

تاکنون هیچ کمکــی نکردند. مردم همت و غیــرت کردند و مغازه ها را 

بستند، دولت هم باید برادری خود را ثابت کند و وام تا آخر فروردین ماه 

بدهد. وام پایان سال هیچ فایده ندارد.

رییس اتحادیه صنایع دســتی اصفهان با بیان اینکه »اگر تا آخر این 

ماه وام ها به فعاالن صنایع دستی اعطا نشــود، بخش بزرگی از آن ها 

اعالم ورشکستگی خواهند کرد« تاکید کرد: حدود 2۰ الی ۳۰ هزار کارگر 

در کارگاه ها و فروشــگاه های صنایع دســتی فعال هستند که با اعالم 

ورشکستگی بیکار خواهند شد و برای دریافت بیمه بیکاری به تأمین 

اجتماعی مراجعــه خواهند کرد. اگر وام هایی کم بهــره تا پایان ماه به 

صنایع دســتی اختصاص یابد، می توان کارگاه ها را حفظ کرد تا فشار 

کمتری بر دولت و تأمین اجتماعی وارد شود.

وی در پایان گفت: امیدواریم تا پایان سال برای رونق سفر حداقل دو 

تعطیالت پنج روزه در نظر گرفته شود تا مشاغل مرتبط با گردشگری و 

صنایع دستی ضررهای وارد شده را جبران کنند. واحدهای گردشگری 

از جمله آژانس ها و هتل ها به ســختی خودشان را نگه داشته اند. این 

اقشار در معرض خطر ورشکستگی هستند و نیاز به کمک فوری دارند.

خبر  روز

فرمانده سپاه اصفهان: 

 همبستگی مردم تا پایان بحران کرونا 
ادامه دارد

فرمانده سپاه صاحب الزمان )عج( استان اصفهان با اشاره به وحدت، اقتدار و انسجام ملی مردم 

ایران در همه شــرایط، گفت: مردم کمک به یکدیگر را از وظایف خود می دانند و این همبستگی ها 

در شرایط مختلف از قبل بوده و تا پایان 

بحران ادامــه دارد.به گزارش خبرگزاری 

تســنیم از دهاقان، ســردار مجتبی فدا 

در مراســم تکریــم و معارفــه فرمانده 

ناحیــه مقاومت بســیج شهرســتان 

دهاقان  ضمن عرض تبریک ســال نو 

و اعیاد شــعبانیه اظهار داشت: یکی از 

حســن هایی که ویروس کرونــا برای 

ما داشت دشمن شناســی بود واینکه 

قدردان نعمت هایی که به ما داده شــده 

است باشــیم.فرمانده ســپاه صاحب 

الزمان )عج( استان اصفهان، با اشاره به همه گیرشــدن کرونا در دنیا افزود: کشورهایی که در طول 

یک ماه گذشته رتبه خود را از نظر ارائه خدمات بهداشتی مطرح می کردند، به دزدی ماسک و مواد 

ضدعفونی دیگر کشورها پرداخته اند و دچار بحران شدید در تهیه اقالم بهداشتی و همچنین مراکز 

درمانی شده اند.

وی با اشــاره به وحدت، اقتدار و انسجام ملی مردم ایران در همه شــرایط، خاطرنشان کرد: مردم 

کمک به یکدیگر را از وظایف خود می دانند و این همبستگی ها در شرایط مختلف از قبل بوده است 

و تا پایان بحران ادامه دارد.

سردار فدا تصریح کرد: همه ما باید توصیه هایی بهداشتی را رعایت کنیم تا با توکل به خداوند و رعایت 

توصیه های مدیران و مسئوالن کشور این ویروس منحوس از کشور بیرون رفته و حالت عادی بار 

دیگر در کشور برقرار شود.وی با اشاره به انتصاب فرماندهان نواحی در آغاز سال بیان کرد: انتصاب 

در آغاز سال محاسن خوبی دارد و یکی از این محاســن آشنایی فرمانده با برنامه سال و همچنین 

برنامه ریزی مناسب برای طول سال توسط مسئوالن است.

 پیشنهاد تعطیلی دانشگاه  اصفهان تا
 1۵ اردیبهشت ماه

سخنگوی ستاد مبارزه با کرونا در اســتان اصفهان گفت: دانشگاه های اصفهان و صنعتی پیشنهاد 

لغو کالس های حضوری دانشگاه ها تا ۱۵ اردیبهشت را داده اند که باید به تصویب ستاد ملی برسد.

حجت ا... غالمی اظهار داشــت: تعطیلی مدارس تا 22 فروردین و دانشگاه ها تا ۱۵ اردیبهشت ماه  

پیشنهاداتی هستند که به ستاد مبارزه با کرونا در استان اصفهان رسیده و به تصویب نرسیده است.

وی افزود: دانشگاه اصفهان و دانشگاه صنعتی اصفهان پیشنهاد تعطیلی مراکز دانشگاهی خود را تا 

۱۵ اردیبهشت ارائه کرده اند که این پیشنهاد باید به تصویب ستاد ملی مبارزه با کرونا برسد تا عملی 

شود. سایر دانشگاه های کشور نیز باید پیشنهادات خود را به ستاد ملی ارائه دهند.

ســخنگوی ســتاد مبارزه با کرونا در اســتان اصفهان تصریح کرد: حذف ترم جاری با بازگرداندن 

شهریه پیشنهاد دیگری بود که دانشگاه آزاد استان اصفهان مطرح کرده است. همچنین در تمامی 

پیشنهاداتی که به دست ستاد رسیده، آموزش مجازی با کیفیت و دقت باال در دستور کار قرار گرفته 

شده است.

با مسئولان

مدیرکل بهزیستی اصفهان:

غذا و لوازم بهداشتی در 
پاتوق های حاشیه اصفهان 

توزیع می شود
مدیرکل بهزیســتی اصفهان گفت: تیم های 

مداخــالت اجتماعی بــا توجه به شــرایط 

فعلی گســترش ویروس کرونــا و با هدف 

پیشگیری از انتقال بیماری به آسیب دیدگان 

اجتماعــی در مناطق حاشــیه ای اقدام به 

توزیع بســته های غــذا و لوازم بهداشــتی 

بین پاتوق نشــینان می کنند.مرضیه فرشاد 

افزود: با توجه به محدودیت هــا در تردد و 

پذیرش افراد و جمع آوری معتادان متجاهر 

و نگرانــی از وضعیت این افراد در حاشــیه 

شــهرها اقدامــات توزیعــی در محل های 

تجمع این افراد صــورت می گیرد.وی اظهار 

داشــت: بر این اســاس بر تعداد نیروهای 

مداخــالت اجتماعــی بهزیســتی افزوده 

شــده تا بتوانند به نحو بهتر و ســریعتری 

 تا زمــان عــادی شــدن شــرایط فعلی به

 خدمت رسانی بپردازند.

مدیرکل بهزیستی اصفهان، همچنین درباره 

وضعیت کودکان کار گفت: با توجه به کاهش 

ترددهــای مردمی در خیابان هــا و معابر از 

تعداد این کودکان کاســته شده است.وی 

اضافه کرد: اکنــون تنها مرکز خیریه کودکان 

کار )ســرمد( زیر نظر بهزیســتی اقدام به 

خدمات رسانی بهداشتی و تغذیه ای به این 

کودکان می کند.فرشــاد خاطرنشــان کرد: 

هرچند بــا محدودیت پذیرش در شــرایط 

فعلی مواجه هســتیم ولی اگر شهروندان 

با مواردی از شــرایط نامناســب کودکان به 

لحاظ سالمتی و بهداشــتی مواجه هستند 

می توانند از طریق شــماره ۱2۳ به اوژانس 

اجتماعی اطالع دهند تا نیروهای شهرداری 

و بهزیستی وارد عمل شوند.وی به افزایش 

ســاعات فعالیت مشــاوره تلفنــی ۱۴۸۰ 

بهزیستی اشاره کرد و گفت: به دلیل تعطیلی 

دفاتر مشاوره حضوری این خطوط از هشت 

صبح تا ساعت 2۴ آماده خدمات رسانی به 

متقاضیان است.

درشهر

شهرستان

مدیر نظارت و بازرســی اصناف اســتان اصفهان با 
اشاره به پلمب ۸۱۱ واحد صنفی غیرضرور در استان، 
گفت: متاســفانه به دلیل برخی تصمیمات، امروز 
کسبه و اصناف بالتکلیف هســتند، در این شرایط 

اقدام به بازگشایی واحد صنفی خود می کنند.
جواد محمدی فشــارکی درباره آخرین آمار مربوط 
به بازرســی اصناف در ایام نوروز، به خصوص زمان 
شیوع ویروس کرونا، اظهار کرد: بحث طرح نوروزی 
بازرسی اصناف اصفهان از 2۵ بهمن و زمانی که هنوز 
موضوع تعطیلی واحدهای صنفی به دلیل شــیوع 
کرونا مطرح نبود، آغاز شــد و زمانی که واحدهای 
صنفی غیرضرور تعطیل شدند، بازرسی ها از صنوف 
ضروری انجام شد.وی با بیان اینکه مدل بازرسی 
اصناف طی نوروز امســال متفاوت از گذشته بود، 
گفت: از تاریخ 2۵ اســفند ۱۳۹۸ تــا ۱۵ فروردین 
امسال، 2۳ هزار و ۴۱۸ بازرسی از واحدهای صنفی 
که تعطیل نبودند، انجام شــد که از این تعداد ۸۳۱ 

فقره پرونده برای تعزیزات حکومتی تشکیل شد.
وی با اشــاره به فعالیــت ۸۷ بازرس در اســتان 
اصفهان، افزود: ارزش ریالی پرونده های تشکیل 
شــده ۱۳ میلیارد و 6۸2 میلیون و ۹۰۷ هزار و ۹۴ 
ریال اســت که عمده ترین تخلفــات آنها به ترتیب 
اهمیت گران فروشــی، عــدم درج قیمت و رعایت 
نکردن دستورالعمل های بهداشتی بود.وی با بیان 
اینکه بعد از تصمیم دولت مبنی بــر تعطیلی تمام 
واحدهای صنفی غیرضرور از ۴ تا ۱۵ فروردین ماه، 
بازرسی اصناف به صورت ویژه ای انجام شد، اظهار 
کرد: تا تاریخ ۱6 فروررین ماه بازرســان اصناف در 
صورت باز بودن واحدهای غیرضــرور، بعد از چند 
بار تذکر، با همــکاری اداره اماکن اقــدام به پلمب 
۸۱۱ واحد صنفی در استان اصفهان کرده اند.وی در 
خصوص اینکه بازگشایی زودهنگام برخی اصناف با 
وجودی که طرح تعطیلی واحدهای صنفی غیرضرور 
تا 22 فروردین ادامه دارد، گفت: متاسفانه به دلیل 

برخی تصمیمات، امروز کســبه و اصناف بالتکلیف 
هســتند، در این شــرایط اقدام به بازگشایی واحد 
صنفی خود می کنند.وی توضیح داد: طرح تعطیلی 
واحدهای صنفــی غیرضرور ابتدا تــا ۱۵ فروردین 
ماه اطالع رســانی شــد، اما تمدید این طرح تا 2۰ 
فروردین به خوبی اطالع رسانی نشد، از سوی دیگر 
باید مشکالت کسبه را در نظر گرفت و دولت نیز باید 
تدبیری برای این قشــر اتخاذ می کرد، در حالیکه 
امروز اصناف با چک های برگشتی، پرداخت اجاره 

بها و ... مواجه هستند.

آخرین آمار بازرسی اصناف در ایام نوروز در اصفهان

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اصفهان از اعمال قانون ۵۰۰ هزار تومانی ۵22 خودرو طی ۴۸ ساعت)تا روز گذشته( خبر داد.محمدرضا محمدی 

اظهار داشت: طرح ممنوعیت تردد با پالک های غیربومی در راستای پیشگیری از شــیوع ویروس کرونا توسط پلیس راهنمایی و رانندگی استان اصفهان 

تداوم دارد. رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اصفهان افزود: در این خصوص طی ۴۸ ساعت ۵22 خودروی غیر بومی به مبلغ ۵۰۰ هزار تومان اعمال 

قانون شدند.وی بیان داشت: همچنین ۵2 دستگاه خودرو و موتورسیکلت نیز توسط پلیس به مدت یک ماه توقیف شدند.محمدی از تداوم طرح زوج و فرد 

از درب منازل تا اطالع ثانوی نیز خبر داد و از شهروندان خواست : توصیه های بهداشتی را رعایت کنند و حتی االمکان از ترددهای غیرضروری خودداری کنند.

اعمال قانون ۵22 خودرو طی 48 ساعت 

وز عکس ر

نشست مشترک 
مدیران شهری 

اصفهان
نشســت مشــترک مدیران 
ســتاد، مناطق و سازمان های 
شــهرداری اصفهان با حضور 
شهردار و رئیس شورای شهر 

برگزار شد.

عکس: ایمنا
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صنوفمتخلفبدوناخطارپلمبمیشوند

دور زدن ممنوع!
رییساتاقاصنافاصفهانگفت:برخیواحدهایصنفیکهخارجازچارچوبمقررشدهرفتاروواحدخود
رابازکنندبدوناخطاربرخوردوپلمبخواهندشد.رسولجهانگیریاظهارداشت:برخیواحدهایصنفی
کهخارجازچارچوبمقررشدهرفتارمیکنندوواحدخودرابازمینمایندپلمبمیشوندچراکهماموران
ادارهاماکن،بازرسیاتاقاصنافواتحادیههایصنفیباواحدهاییکهقانونستیزیمیکنندبدوناخطار
برخوردومستقیمپلمبمیکنند.ویبیانکرد:اصنافیکهمربوطبهموادغذایی،بهداشتیوکاالهای
اساسیمردمهستندفعالیتدارنداماسایرصنوفدیگرماننداصنافتوزیعیخدماتیوتجاریباید
بستهباشندچراکهاگربازشوندتخلفمحسوبمیگرددومشمولپلمبشدنکسبوکارشانمیشود
همچنینکارگاههایتولیدینیزبارعایتمسائلبهداشتیبازهستند.رییساتاقاصنافاصفهانتصریح
کرد:صنوفیکهالزامابازهستندبایدنکاتوپروتکلهایبهداشتیراکهادارهبهداشتوعلومپزشکیبه
اتاقاصنافابالغکردهرارعایتکنندهرچندکهخودادارهبهداشتبرفعالیتهایآناننظارتدارد.ویدر
مورداصنافیکهبابستنکسبوکارخودمتضررشدنداظهارداشت:پیگیرمطالباتصنوفیکهبابستن
کسبوکارخودمتضررشدندهستیمامابستگیداردکهدولتبهقولهایشعملکند.همچنیندرمورد
تسهیالتکمبهرهبرایتوافقاتمالیاتینیزتعهدهاییانجامدادهایماماباوجودنهایینشدنآنهادرحال
پیگیریهستیم.جهانگیریدرادامهافزود:بهچکهاییکهازآغازامسالموجودبودتاتاریخ20فروردین
اجازهبرگشتندادیمواگرچنانچهچکیازکسبهدراینزمانبرگشتخوردهشودبعدازپایانتعطیالت
پیگیریآنهاصورتمیگیرد.همچنینکســانیکهوامهایقرضالحسنهگرفتهاندنیزاقساطآنها
بازمیگرددامااکثروامهایموجودبابهرههستندکهشاملآنهانمیشود.ویعنوانکرد:اصنافباید
حتمابهچرخهفعالیتاقتصادیبازگردنداماازاینبابتناگزیرهستیممنتهابایدبهسمتخودمراقبتی
وکنترلبیماریحرکتکنیم،بایدفرهنگخودمراقبتیراجایگزینقرنطینهکردهوبدانیمدرشــرایط
مختلفچهنکاتبهداشتیوایمنیرالزومابایدرعایتکرد.رییساتاقاصنافاصفهانبااشارهبهشروع
مجددفعالیتهاافزود:اگرمواردبهداشــتیوایمنیدراینمدترعایتشودوفرهنگسازیدرست
انجامپذیردامیدداریمکهتا20فروردینبتوانیمشاهدبازگشتدوبارهکسبهبهعرصهاقتصادیباشیم.

رشد 11.7 درصدی تولید در مجتمع فوالد سبا
مدیرعاملمجتمعفوالدسباگفت:درسالرونقتولیدباهمت،تالشوهمدلیکارکنانمجتمعفوالد
سباتوانستیمبهتولیدیکمیلیونو2۳۹هزارتنکالفگرمدستیابیمکهنسبتبهمدتمشابهسال
قبل۱۱.۷درصدرشدداشتهاست.مصطفیعطاییاظهارداشت:علیرغمتحریمهایناعادالنه،باتالش،
همدلیوهمراهیکلیههمکارانوذینفعاندرمجتمعفوالدسباموفقبهافزایشمیزانتولیدشدیم
وافتخاردیگریرادرمجموعهفوالدکشوربهثبترساندیم.مدیرعاملمجتمعفوالدسباادامهداد:در
سالرونقتولیدباهمت،تالشوهمدلیکارکنانمجتمعفوالدسباتوانستیمبهتولیدیکمیلیونو
2۳۹هزارتنکالفگرمدستیابیمکهنسبتبهمدتمشابهسالقبل۱۱.۷درصدرشدداشتهاست.
ویبیانداشت:حدود۸0درصدازاینمیزانباضخامتورق2میلیمتروکیفیتمطلوبتولیدشده
استکهیکیازمحصوالتپرکاربرددرصنعتتولیدلولهوپروفیلکشوربهشمارمیرود.عطاییتصریح
کرد:علیرغممحدودیتهایفراواندرتأمینمواداولیه،قطعاتوموادمصرفی،ازجملهدالیلاصلی
افزایشتولیدمیتوانبهتالشوکوشــشکارکنان،بهرهگیریازتجاربارزشمندگذشتهوافزایش
سرعتدرخطوطمختلفازجملهفوالدسازی،ریختهگریونوردگرموکاهشتوقفاتاضطراریدر
اینواحدهااشارهکرد؛همچنینآهناسفنجیکیفیتولیدشدهدرواحدآهنسازیمجتمعفوالدسبا
نیزتأثیربهسزاییدرافزایشتولیدداشتهاست.مدیرعاملمجتمعفوالدسبادرخصوصبرنامههای
ســالجدیداینواحدگفت:درصورتتأمینمواداولیهموردنیازواجرایپروژههایطرحتوسعه،
چابکیوســرعتدرتعمیراتنواحی،برطرفکردنتوقفاتغیرضروریوافزایشانگیزههمکاران،
قطعاتواناییرسیدنبهظرفیتاسمیتعیینشدهوتحققشعارجهشتولیدسالراخواهیمداشت.

تنگی نفس و تب بازار گز از کرونا!

تلخِی روزگاِر سوغاِت شیرین اصفهان

گرانیپسته،باداموشکربهعالوهرشدهزینههایتولید،مدتهابودکه
صنعتگزاصفهانراباچالشمواجهکردهبودکهباشیوعویروسکرونا
مشکالتاینبخش،افزونترهمشد؛شرایطینامطلوبکهشایدتابه
حال،فعاالناینصنفبهاینحدآنراحسنکردهبودند.براساسآمار
موجود،۴00واحدتولیدگزو۱200واحدتوزیعگزوشــیرینیدراصفهان
بهتولیدمحصولیفعالاستکهعالوهبرمصرفداخلی،بهطورمعمول
جایگاهیمناسبدربخشصادراتغیرنفتیبهخوداختصاصمیدهد.
اماکســادیبازارگزوشــیرینیاصفهان،بزرگترینچالشیبودکهعید
امسالبسیاریازفعاالناینصنفهمچوندیگرکســبهبازاربهدلیل
شیوعویروسکروناباآنروبروشدند.باالبودننرخنهاییگزوفراگیری
ویروسکرونادودلیلیبودکهباعثشدامسالمیزانتقاضابرایگزدر
اصفهانباافتقابلتوجهیروبهروشود.عاملنخستیکهعالوهبررکود
اقتصادی،بیکاریبســیاریازکارگرانواحدهایتولیدیرادرپیدارد،
فصلیبودنکارگزسازیاســتزیرارونقکارگاههایگز،معمواًلدرنیمه
دومونزدیکبهاواخرسالاستکهالبتهامسالبهدلیلشیوعویروس
کروناهمیــنفرصتنیزازفعــاالناینبخشگرفتهشــد.نبودامکان
دسترسیمستقیمبهبازارمصرفنیزمشکلدیگریاستکهفعاالناین
صنفازآنسخنمیگویندواینمعضلباعثمیشودبازارتولیداتگز

نیزمانندهربازاردیگریدردستواســطههاییقرارگیردکهبرافزایش
نرخهادامنمیزنند.ناآگاهیبرخیازمشتریانازلزومتوجهبهکیفیت
محصولیهمچونگزنیزازجملهمشکالتاینصنفبهحسابمیآیدبه
طوریکهبرخیخریدارانبدوندرنظرگرفتنمرغوبیتگز،خواهانخرید
محصوالتیبانرخپایینهســتند،ازاینروبهرونقکسبوکارتعدادی
کارگاههایبدونمجوزبامحصوالتــیارزانقیمتوبدونکیفیتکمک
میکنند،اینموضوعحتیمیتواندبرکاهشمحبوبیتانواعگزتأثیرگذار
باشد.بیثباتینرخمواداولیهایهمچونشکر،گلوکز،مغزپستهوبادام
باعثمیشــودفعاالندرقیمتگذاریگزبامشکلجدیروبهروشوند.
همچنینمشکالتمالیاتی،نبودبرندواستانداردهایالزمبرایگواهی
کیفیتگز،وجودرقبایبینامونشانکهسببتخریبذهنیتمشتری
نسبتبهگزمیشود.ریسکســرمایهگذاری،کاهشمسافرتهاو…
همگیازعواملیمحسوبمیشودکهدرکمرونقیبازارگز،مؤثراست.

گالیه فعاالن از رکود بازار گز
اماآنچهدرحالحاضر،ازســویفعاالنصنعتگــزبهعنوانمهمترین
مشــکلاینصنفعنوانمیشودسایهشــیوعویروسکرونااستکه
همچوندیگرمشاغلوصنایعبراینبازارنیزحاکمشدهاست.محمدی

کهازفعاالنصنعتگزدراصفهاناست،درهمینارتباطمیگوید:دردو
ســالاخیرباافزایشقیمتمواداولیهبهویژهباداموپسته،نرخگزهم
گرانترشدودرنتیجهبهکاهشتقاضایخریدانجامید.ویمیافزاید:
درسال۹۷بحرانکمبودوگرانیپستهتولیدگزپستهای،فروشداخلی
وصادراتاینمحصولارزآورراباچالشبیشتریمواجهکرد،همچنین
همزمانبااینمشــکل،قیمتمقوا،کاغذوپالســتیکبهدلیلگرانی
صنایعپتروشــیمی،بیشترشــدهبودوپسازآنباوجودکاهشنسبی
قیمتپستهبهدلیلباالبودندیگرهزینهها،همچناننرخگزگرانماند.
اینفعالاقتصادیادامهمیدهد:بهدلیلچنینشــرایطی،قیمتیک
بستهگزنسبتبهسهسالقبل،افزایششدیدیداشتهودرتوانخرید
بسیاریازمردمنیست،البتهباافزایشقیمتتمامشدهمزیترقابتی
گزدربخشصادراتهمکاهشچشمگیرییافت.بنابراینتعدادزیادی
ازفعاالناینصنفازادامهفعالیتمنصرفشدند.محمدیبااشارهبه
تأثیرشیوعویروسکرونابرواحدهایصنفیگزوشیرینیدرایامنوروز
امســالمیگوید:اینموضوعبرمیزانفروشواحدهایصنفیبسیار
تأثیرگذاشتوفروشنسبتبهسالهایگذشتهبهکمترینمیزانخود
رسید،کهامیدواریمبارفعخطراینویروس،تمهیداتیبرایجبراناین

خسارتانجامشود.

کرونا یک طرف و گرانی طرفی دیگر!
عبدیازدیگرفعاالنبازارگزاصفهانبااشــارهبهتأثیرویروسکرونابر
کسادیبازارگزمیگوید:کروناازیکطرفوگرانیگزازطرفدیگرموجب
کاهشبیسابقهخریدمردمشــد.ویمیافزاید:گرانیگزبهدلیلنرخ
باالیمواداولیهاستهرچندنرخپستهتاحدودیکاهشداشتهامادر
مقابلنرخمواداولیهدیگریهمچونشکروگلوکزگرانترشدهاست.

منتظر پایان سال و نوروز بودیم اما...
همچنینیکیدیگرازتولیدکنندگانگزدراصفهانباابرازنگرانیازشرایط
نامطلوبایجادشــدهبرایفعاالنگزوشــیرینیدرایامنوروزامسال
بهســببشــیوعویروسکرونااظهارمیکند:بهدلیلنگرانیمردماز
غیربهداشــتیبودنمصرفموادغذاییکهخارجازمنزلتهیهمیشود
امسالاستقبالخیلیکمتریبرایخریدگزوشیرینیوجودداشت.

اینفعالاقتصادیمیافزایــد:واحدهایصنفیکهمعمــواًلدرانتظار
فرارسیدنایامپایانیسالبرایجبرانکسادیماههایقبلخودهستند
درروزهایپایانیسال۹۸وایامعیدامسالبهدلیلشیوعبیماریکرونا،

متحملضرروزیانهایفراوانیشدند.

با مسئولان اقتصاد

مدیرعاملشرکتگازاستاناصفهانباتاکیدبراینکه
مشترکینبایدشمارهکنتورخودرابهاینشرکتاعالم
کنند،گفت:ازابتدایفروردینامسالتاکنوننسبتبه
مدتمشابهسالگذشتهمصرفگازدربخشخانگی
وتجاریاستاناصفهانحدود20درصدافزایشداشته
استکهبخشیازاینافزایشبهشیوعویروسکرونا
برمیگردد.مصطفیعلویدرخصوصصدورپیامکی
قبوضگازدردورانکروناوپیامکهاییمبنیبرکنتور
خوانیواعالمآنبهشــرکتگاز،اظهارکــرد:بعداز
شیوعویروسکرونادرکشور،شرکتملیگازکشور
تمهیداتیرابراساسابالغستادملیمبارزهباکرونادر
کشورواستاناندیشیدهاست.ویگفت:باتصمیمات

صورتگرفته،شرکتملیگازدیگربرایقرائتکنتور
گاز،مامورانخودرابهمنازلمشترکیناعزامنخواهد
کردوباپیامکارسالیبرایآنها،درخواستمیشود
کهشمارهمشــکیکنتورراخودقرائتکنندوازطریق
ســامانه۳۸۱۹۴ویاتماستلفنیشرکتواعالمبه
کنتورخوانویاورودبهســایتشــرکتگازاستان،
شــمارهراکهمبینمیزانگازمصرفیآنهاست،اعالم
کند.مدیرعاملشرکتگازاستاناصفهانتاکیدکرد:
اگرشــمارهکنتورهاازسویمشــترکاناعالمنشود
توازنشــبکهگازبرهمخواهدخوردوممکناســت
حقمشترکانوشرکتملیگازتضییعشود.بهگفته
علوی،مراجعهنکردنمامــورانقرائتکنتورموجب
رعایتمسائلبهداشتیدردورانشیوعکرونااستو
موجبکاهشخطراتانتقالاینویروسمیشود.
ویافزود:درپیشــیوعکروناومشکالتاقتصادی

برایبرخیاصنافومردم،شرکتملیگازباافزایش
فصلسردسالبه۶ماهوانتقالآناز۱۵فروردینبه
۱۵اردیبهشتماه،باتوجهبهاینکهتعرفهگازفصلسرد
وگرممتفاوتاست،بهمعیشتمردمکمکخواهد
کرد.مدیرعاملشرکتگازاستاناصفهانهمچنینبا
بیاناینکهدرپیشیوعویروسکروناوبهدلیلرعایت
مسائلبهداشــتیمصرفآبگرموبهدنبالآنگاز
طبیعیدراســتانافزایشیافتهاست،تصریحکرد:
بهطورقطعهیچسالیدراینبرههاززماندربخش
خانگیباچنینمیزانمصرفگازیدراستاناصفهان
مواجهنبودهایم.ویتوضیــحداد:ازابتدایفروردین
امسالتاکنوننسبتبهمدتمشــابهسالگذشته
مصرفگازدربخشخانگیوتجاریاستاناصفهان
حدود20درصدافزایشداشتهاستکهبخشیازاین

افزایشبهشیوعویروسکرونابرمیگردد.

مدیرعاملشرکتگازاستاناصفهان:

افزایش 20 درصدی مصرف گاز براساس شیوع کرونا

تولید تخم مرغ غنی 
شده جایگزین مکمل 

اسید فولیک
محققانیکشــرکتدانشبنیان
اصفهانیبرایاولینباردرکشــور
موفقبهتولیدتخممرغغنیشدهبا
اسیدفولیکبهعنوانیکمحصول
فراســودمندوکامالدانــشبنیان
شدندکهمزایایقابلتوجهینسبت
بهقرصهایاسیدفولیکموجود

دربازاردارد.

وز عکس ر
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آخرینوضعیتلوازمپیشگیریازکرونادربازار؛

داروخانه ها: ماسک و ژل موجود است
»ماســکوژلضدعفونیکنندهموجوداســت«؛جملهایکهاینروزهارویشیشهداروخانهها
جاخوشکردهوجای»ماسکوژلنداریم،لطفاسوالنفرمایید«چندهفتهپیشراگرفتهاست.
اوایلاسفندماه،درســتزمانیکهخبرورودویروسکرونابهکشــورترسوواهمهبهجانمردم
انداختهوآنهارابرایخریدحتیبیشازاندازهماسکوالکلودستکشبهداروخانههاکشاندهبود،
همانروزهایاولماسکوژلداروخانههاتهکشیدواینموضوعاضطرابمردمرادوچندانکرد.
درآنروزها»کمبودماسکوموادضدعفونیکننده«و»ماسکنداریم«بهتیتراولرسانههاتبدیل
شدوترسیکشندهترازمرگجایخودشرادردلمردمفراریازکرونابازکرد.همانروزهاییکه
مردمدربهدرداروخانههایشهررادرجســتجویماسکزیرورومیکردند،عدهایازسودجویان
همیشــهدرصحنهفرصتراغنیمتشــمردهومیلیونمیلیونماســکرابهطمعسودبیشتردر
انبارهایشانذخیرهکردندبرایروزمبادا؛روزمباداییکههیچوقتنرسیدوسودهاییکههیچوقت
بهجیبشانروانهنشد.اوایلکهقفسهداروخانههاخالیشدهبودازتقاضایمردم،اصرارازمردمکه
»میگویندبرایآلودهنشدنبهویروسبایدازماسکودستکشوژلاستفادهکنیم،اماکجاباید
ایناقالمراپیداکرد؟نیستکهنیست«وانکارازمسئوالنکه»کمبودیوجودنداردوجاینگرانی
نیستوماسکودستکشحتیبیشترازمیزانتقاضاتولیدشــدهاست«.دراینمیانامایک
چیزیسرجایخودشنبود،چطورمیشدهمهچیزبهتعدادتولیدشودامااثریازآندربازاردیده
نشود؟همینشدکهدووزارتخانهمربوطهدرآنزمانیعنیوزارتصنعت،معدنوتجارتووزارت
بهداشتتوپرادائمدرزمینیکدیگرانداختند،اولیمیگفتماسکبهتعدادتولیدشدهوتوزیعآن
نامناسببودهاست؛دومیاعالممیکردماسکیبرایتوزیعبهدستمانرسیدهاست.اینگونهشد
کهتوزیعنامناسبماسکدربازارراهیچکسگردننمیگرفتودوداینکشمکشبهچشمکسی
جزمردمنمیرفت.امااینشرایطدیرینپاییدوباافزایشروزانهتولیدماسکوموادضدعفونیو
دستکش،»نداریم«هایاقالمبهداشتیبه»داریم«تبدیلشدکهالبتهسیاستهاییهمچونآزاد
شدنتولیدالکلوتبدیلشدنواحدهایتولیدیبهمحلتولیدماسکدراینماجرابیتاثیرنبود.
حاالنتیجهاینسیاستهادرداروخانههاوفروشگاههایزنجیرهایخودشرابانوشته»ماسک
وژلداریم«بهرخمیکشــد.درفروشگاهشــهروندژلهایضدعفونیکنندهپشتسرهمصف
کشیدهاندوکسیبرایپرکردنسبدخریدشبهســمتآنهاهجومنمیبرد؛چراکهدلشقرص
استجایاینژلهادرقفسههاامناســت.قیمتایناقالمهمکهاوایلدرافزایشیبودنباهم
رقابتمیکردکاهشیشدوبستهبهسایزژلهایضدعفونیکننده،ازهفتهزارتومانبهباالپشت

محصوالتدرجشدهاست.

رئیساتاقاصنافاصفهان:

اسامی صنوف فعال بعد از 22 فروردین هنوز نامشخص است
رئیساتاقاصنافاصفهانگفت:هنوزبهصورترسمیمشــخصنشدهکهکدامصنفبعداز22
فروردینماهقراراستدوبارهفعالیتخودراآغازکنند.روزیکشنبهحسنروحانی-رئیسجمهور
کشورماندرجلسهستادملیمبارزهباکرونامصوبکردکهدراستانهایکشوربهغیرازتهرانکسب
وکارهایکمریسکمیتواننداز2۳فروردینماهفعالیتخودراآغازکنند.پسازاینمصوبهروز
گذشتهدربرخیکانالهاواخبارغیررسمیاسامی۴۹صنفپرریسکاعالمشدکهتااطالعثانوی
بهدلیلشــیوعویروسکروناهمچنانتعطیلهســتند.رئیساتاقاصنافاصفهاندرخصوص
لیســتاصنافیکهاز2۳فروردینبهچرخهفعالیتبازمیگردندبهایســنا،گفت:هنوزبهصورت
رسمیمشخصنشدهکهکدامصنفبعداز22فروردینماهقراراستدوبارهفعالیتخودراآغاز
کنند.رســولجهانگیریافزود:هماکنونوزارتکشوروبهداشتدرحالبررسیاصنافباریسک

پذیریباالوهمچنینکمترنسبتبهشیوعوگسترشویروسکرونااست.

 خبر ویژهاخبار

افزایشبرداشتگندمدراصفهان
شرطوشروطهاییدارد

ادامه بارندگی ها و توزیع 
مطلوب آب

رییسسازمانجهادکشاورزیاصفهانگفت:
درصورتادامهبارندگیهاتاماهاردیبهشتو
انجامتوزیعمطلوبآبپیشبینیمیشود
محصولزراعــیبهویژهگندمبیشــتریدر
مقایسهباســالقبلدرایناستانبرداشت
شود.مهردادمرادمندبااشارهبهاینکهکشت
پاییزهمنطقهاصفهاندرزمانمناســبخود
آغازشد،افزود:سطحسبزواراضیزیرکشت
دروضعیتخوبــیقــرارداردوامیدواریمبا
تداومبارشهاتاآخرفروردینشاهدبیشتر
شــدنمحصوالتدرمقایســهباسالقبل
باشیم.ویاضافهکرد:هماکنونمبارزهباعلف
هرزوآفتسنگندمدرمزارعدرحالانجام
اســتوکمبودیازلحاظســمودیگرموارد
موردنیازوجودندارد.رییسســازمانجهاد
کشــاورزیاصفهانبهفعالیتگشــتهای
مراقبتیدرسطحزمینهایزیرکشتاشاره
کردوگفت:اینامربهافزایشتولیدوکیفیت
گندم،جووگلرنگتولیدیدراینخطهکمک
میکند.مرادمندباتاکیدبرتوجهبیشــتربه
دیگرمحصوالتدراستانتصریحکرد:کشت
گلخانهایوگیاهانداروییدراینخطهبهتر
ازقبلمیتوانــدرونقیابــدودراینارتباط
برنامههاییبرایســال۹۹خواهیمداشت.
خروجیآبازسدزایندهرودبهمنظورتکمیل
دورهآبیاریکشتپاییزهکشاورزانازبامداد
پانزدهــمفروردینامســالافزایشیافت
وتانیمــهاولخردادادامهخواهدداشــت.
میزانبارشهادرسرشــاخههایزایندهرود
ازابتدایســالآبیجاری)مهر۹۸(تاکنون
درمقایســهباســالقبلکمتروحدودیک
هزارمیلیمتربودهاســت.اراضیکشاورزی
اصفهانحدود۵۶۳هزارهکتارمعادل۳.۵
درصدازمساحتاستاناستکهباتوجهبه
محدودیتهایمنابعآبدرسالهایاخیر،
تنهاحــدود2۹0هزارهکتارآنتحتکشــت

زراعیوباغیقرارمیگیرد.

مدیرکلفرودگاههایاستاناصفهانخبرداد

کاهش 70 درصدی پروازهای فرودگاه اصفهان در نوروز امسال
مدیرکلفرودگاههایاستاناصفهانازکاهش۷0درصدیپروازهایاینفرودگاهدرنوروز۱۳۹۹خبرداد.حســنامجدیدرگفتوگوباایسنابااعالمکاهشتعداد
پروازهایفرودگاهاصفهاندرایامنوروزامسالدرمقایسهبامدتمشابهدرسالگذشته،اظهارکرد:باتوجهبهلغوتمامپروازهایخارجیاینفرودگاهاززمانشیوع
ویروسکرونادرکشور،پروازهایمسافریاینفرودگاهتنهادرمسیرهایداخلیانجامشد.ویافزود:تعداد2۴۸نشستوبرخاستازتاریخ2۸اسفند۱۳۹۸تاتاریخ
۱۵فروردینامسالدراینفرودگاهانجامشدکهدرمقایسهبامدتمشابهدرسالقبلشاهدکاهش۷0درصدیهستیم.ویباتشکرازهموطنانکهباپرهیزازسفرهای
غیرضروریومراجعهنکردنبهفرودگاهبهعنوانمستقبلویامشایعتکنندهمسافرانخود،نقشمهمیدرجلوگیریازانتشارویروسکروناداشتهاند،ابرازامیدواری
کردپسازپایاناینویروسپروازهایفرودگاهشهیدبهشتیاصفهانبهروالعادیبازگشتهومانندگذشتهآمادهخدمترسانیهرچهبیشتربهمردمخواهیمبود.
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معاون نیروی انسانی و ســازماندهی فوالد مبارکه گفت: فوالد مبارکه معین 
کشــور در مقابله با ویروس کرونا به منظور انجام اقدامات مؤثر و اطمینان از 
کنترل انتشار ویروس کرونا اســت.اکبر محمدی اظهار داشت: فوالد مبارکه 
معین کشــور در مقابله با ویروس کرونا بــه منظور انجــام اقدامات مؤثر و 
اطمینان از کنترل انتشــار ویروس کرونا، در شــرکت فوالد مبارکه اصفهان 
کارگروهی با عنــوان »پیشــگیری و مقابله با ویروس کرونــا« با عضویت 
معاونت نیروی انسانی و سازماندهی، معاونت بهره برداری، روابط عمومی، 
بهداشــت حرفه ای ایمنی و محیط زیســت )HSE(، حراست، امور اداری، 
مدیریت شــهری، خدمات عمومی و ســایر واحدهای ذیربط تشکیل شد 
که به صورت مستمر دســتورالعمل های کاربردی الزم در فوالد مبارکه را تهیه 
می کند و برای اجرا، ابالغ و بر حسن اجرای آن نظارت می کنند.معاون نیروی 
انســانی و ســازماندهی فوالد مبارکه تصریح کرد: تصمیمات کارگروه طبق 
دستورالعمل های واصله از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شامل 
به حداقل رســاندن تماس کارکنان، کاهش یا تعطیلــی موقت فعالیت ها، 
ضدعفونی کردن محیط و تجهیزات، تهیه بســته بهداشــتی برای کارکنان، 
خرید دستگاه های تب سنج مادون قرمز، تأمین اقالم بهداشتی موردنیاز و... 
است.وی ادامه داد: ما در شرکت فوالد مبارکه بر اساس اعالم سازمان جهانی 
بهداشــت )WHO( و دستورالعمل های وزارت بهداشــت، درمان و آموزش 
پزشکی بر مهمترین عامل های انتقال ویروس برای به حداقل رساندن خطر 
ابتال تمرکز ویژه ای داشته ایم.حسین مدرســی فر  نیز در خصوص اقدامات 

شــرکت برای به حداقل رســاندن تماس کارکنان گفت: طبق اعالم سازمان 
جهانی بهداشت )WHO(، تماس انسان با انســان و انسان با مواد آلوده از 
راه های انتقال ویروس کروناســت؛ بنابراین به منظور کنترل بیماری، درباره 
موارد ذیر تصمیم گیری و نتایج آن ابالغ و اجرا شــده اســت.مدیر بهداشت 
حرفه ای ایمنی و محیط زیست شرکت فوالد مبارکه ادامه داد: تمامی جلسات 
غیرضروری لغو و جلسات ضروری حتی المقدور به صورت غیرحضوری و با 
ویدئوکنفرانس برگزار می شود.وی بیان داشت: تمامی مأموریت های داخلی 
و خارجی تا اطالع ثانوی لغو شــد و  پذیرش میهمان های داخلی و خارجی 
لغو و پذیــرش میهمان های ضروری با رعایت ضوابط بهداشــتی امکانپذیر 
است؛ همچنین کلیه رستوران ها و غذاخوری های شرکت به عنوان مهمترین 

پتانسیل انتقال ویروس تعطیل شد.
مدرسی فر تصریح کرد: ساعات کاری کارکنان ســتادی و روزکار شرکت از 5 
تا 24 اســفندماه به منظور حذف وعده ناهار و تجمع کارکنان در رستوران ها 
کاهش یافت و  دورکاری پرسنل ستادی و روزکار از 25اسفند تا 22 فروردین 
و عدم حضور در محل شــرکت برقرار شــد تا ضمن کاهش تمــاس افراد با 
یکدیگر، زنجیــره انتقال ویروس قطــع گردد و همچنیــن تمامی امکانات 
بهداشتی به بدنه بهره برداری شــرکت اختصاص یابد.مدیر بهداشت حرفه  
ای ایمنی و محیط زیست شرکت فوالد مبارکه بیان داشت: تأمین کنندگان 
از حضور در شرکت منع شده اند و مقرر شــده تا اطالع ثانوی فاکتور و اسناد 
مربوطه را برای دفتر اصفهان ارســال کنند. تعمیرات طوالنی مدت و شــات 
دان های کلیه نواحــی تولیدی تا اطــالع ثانوی متوقف شــد. وی گفت: به 
منظورکاهش تراکم نیروی انســانی، نسخ پزشکی پرســنل تا اطالع ثانوی 
در محل شــرکت اخذ نخواهد شــد و برای تأیید داروی بیمــاران خاص با 
هماهنگی بیمه ، تا اطالع ثانوی نیازی به تأییدیه وجــود ندارد و برای موارد 
اورژانســی تمهیدات الزم در محل اندیشیده شده اســت و فعالیت هایی که 
باعث تجمع نیرو می شــود بنا به صالحدید مدیریت هــای مربوطه حذف یا 
محدود شد.مدرسی فر با اشاره به ضدعفونی کردن مکان ها به عنوان رکن دوم 
اقدامات مقابله با کرونا اشاره کرد و گفت: یکی از اصلی ترین راه های کاهش 
خطر ابتال به بیماری ویروســی، گندزدایی و ضدعفونی ســطوح و محلهای 
تردد و فعالیت کارکنان است.مدیر بهداشت حرفه ای ایمنی و محیط زیست 
شــرکت فوالد مبارکه در خصوص اقدامات صورت گرفتــه به منظور کاهش 
ابتالی کارکنان دارای بیماری های زمینــه ای گفت:  حضور افرادی که با تأیید 
طب کار و درمان دچار بیماری های خاص و صعب العالج هســتند و حضور 
آنان در شرکت برای ایشان پرمخاطره است تا اطالع ثانوی از طریق امور اداری 

تأیید کارکرد شده و این افراد نیازی به حضور در شرکت ندارند.

با توجه به بحران بین المللی کرونا، ورود این بیماری به کشــور و تشکیل ستاد 
بحران در همه شهرها، سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان نیز 
با تمام توان اقدامات فرهنگی، آموزشی و علمی را جهت مقابله و پیشگیری از 

شیوع کرونا ویروس انجام داده است.
معاون اجتماعی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان در این 
رابطه گفت: اصلی ترین وظیفه ســازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری 
اصفهان رسیدگی و توجه به دغدغه روز مردم شهر است که فراگیری عمومی دارد 
که آنها را درگیر می کند.مرتضی رشیدی با اشــاره به اینکه شیوع بیماری کرونا 
فراگیری عمومی پیدا کرده، اظهار کرد: 2 اســفند ماه اولین جلسه ستاد بحران 
مقابله با شیوع کرونا در شهرداری اصفهان تشکیل شد و پس از آن کمیته فرهنگی 

مقابله با بیماری کرونا به ریاست معاون فرهنگی شهردار اصفهان شکل گرفت.
وی ادامه داد: همه کالس های آموزشی، فرهنگی و هنری، ورزشی و کارگاه های 
آموزشی وابسته به شهرداری اصفهان از ابتدای اسفندماه تاکنون کنسل بوده و 

این رویه تا قطع زنجیره شیوع این بیماری ادامه خواهد داشت.
معاون اجتماعی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان با بیان 
تاثیر حمایت های کمیسیون اجتماعی شورای اسالمی شهر اصفهان از اقدامات 
این کمیته افزود: همه اقدامات ســازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری 
اصفهان در سه مرحله اطالع رسانی اولیه، آموزش و پیگیری و اقدامات و تولیدات 

فرهنگی در پیک شیوع کرونا انجام شده است.
رشیدی گفت: تاکنون 170 هزار بروشور آموزشی در خصوص آموزش و پیشگیری 
از شیوع بیماری کرونا در اماکن عمومی، مراکز تجاری، مراکز مذهبی و محالت 
کم برخوردار  و 9 هزار ســازه مقوایی ســه وجهی تا قبل از فراگیری عمومی این 

ویروس در تاکسی های شهری توزیع شده است.
وی افزود: 70 هزار پوستر در اماکن تجاری، مذهبی و وسایل حمل و نقل عمومی 
توزیع و نصب شده، همچنین تمام سازه های تبلیغاتی حوزه اداره کل ارتباطات و 
امور بین الملل شهرداری و سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان 
به اطالع رسانی، آموزش و انتقال مفاهیم در خصوص کاهش ابتال به این بیماری 
اختصاص داده شده است.معاون اجتماعی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی 
شهرداری اصفهان افزود: در 40 روز گذشته 25 فرم تبلیغاتی در قالب 200 طرح 
گرافیکی در رسانه های چاپی و فضای مجازی منتشر شد و همچنین فضاها و 
سازه های تبلیغاتی و اطالع رسانی در فرودگاه اصفهان، پایانه های مسافربری، 
ایستگاه های مترو، سازه های ورودی و خروجی شهر و اطراف بیمارستان های 
درگیر با کرونا ایجاد شد.رشیدی با بیان اقدامات ســازمان فرهنگی اجتماعی 

ورزشی شهرداری اصفهان برای ســالمندان بیان کرد: با توجه به اینکه اصفهان 
در سال گذشته به عنوان شهر پایلوت دوستدار سالمند انتخاب شد، طرح های 
ویژه رعایت اصول بهداشتی به ســالمندان و افراد آسیب پذیر در خصوص این 
بیماری تهیه و در سطح شهر انتشار یافت.وی تصریح کرد: 25 موشن گرافی، چند 
نماهنگ و ویدئو ویژه قدردانی از تالشگران عرصه سالمت تولید شد و 15 طرح 
گرافیکی ویژه تلویزیون های شهری آماده و به صورت مداوم پخش می شود.
معاون اجتماعی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان همچنین 
گفت: طی طرحی با همکاری انجمن مددکاری ایران و کمسیون اجتماعی شورای 
اسالمی شهر اصفهان، طرح مشاوره تلفنی 24 ساعته رایگان با حضور مددکاران 
اجتماعی و مشــاوران مطرح کشــور جهت کاهش اضطراب، ترس و نگرانی در 
خصوص بیماری کرونا راه اندازی شده که شهروندان گرامی می توانند با تماس 

رایگان با شماره 137 از خدمات مشاوره ای بهره مند شوند.
رشــیدی  اظهار کرد: از ابتدای شــروع این بیماری تاکنون طی سه مرحله مواد 
ضدعفونی کننده، شــوینده، ماسک و دســتکش ویژه کودکان کار، کودکان بی 
سرپرست تهیه و توسط سمن ها و نهادهای مدنی توزیع شد که این طرح تا رفع 
این بیماری ادامه خواهد داشــت.وی همچنین افزود: بیش از 120 هزار بسته 
بهداشتی و سالمتی با پیگیری شورای اسالمی شهر و شــهرداری اصفهان و با 
همراهی معاونت خدمات شهری شــهرداری اصفهان در مناطق کم برخوردار و 
محروم شهر به صورت رایگان توزیع و در اختیار نیازمندان قرار گرفت.وی ادامه 
داد: با توجه به شرایط اخیر در کشور و شهر، نیاز به توجه اوقات فراغت شهروندان 
در دســتور کار حوزه فرهنگی و اجتماعی شــهرداری قرار گرفت کــه یکی از آن 
فعالیت ها، ایجاد 30 لینک گردشگری مجازی از اماکن کمتر دیده شده در شهر 
اصفهان است تا شــهروندان بتوانند به صورت مجازی از جاذبه های کمتر دیده 
شده اصفهان، دیدن کنند.معاون اجتماعی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی 
شــهرداری اصفهان گفت: همچنین در این راســتا اولین فرهنگسرای مجازی  
شهرداری اصفهان راه اندازی شده تا بتواند خدمات 24 ساعته خود را در قالب 

های فرهنگی، هنری، اجتماعی، ورزشی و تفریحی به شهروندان ارائه دهد.
رشــیدی درباره نقاهگاه های که توسط شــهرداری اصفهان آماده شده است، 
خاطرنشان کرد: دو ورزشگاه که در اختیار شهرداری اصفهان بود نیز برای افرادی 
که دوره درمان را گذرانده اند تجهیز و مهیا شد و در اختیار مجموعه پزشکی شهر 
اصفهان قرار گرفت تا بیماران بتوانند دوره نقاهت خود را آنجا بگذرانند و همچنین 
راه اندازی نقاهتگاه باغ ابریشم در دستورکار قرار گرفت و این مجموعه اکنون در 

حال بهره برداری است.

 اقدامات سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان برایفوالد مبارکه معین کشور در مقابله با ویروس کرونا
 مقابله با  شیوع ویروس کرونا

چگونه کرونا را از فروشگاه به خانه نیاوریم؟

رعایت نکات بهداشتی هنگام خرید و آلودگی زدایی 
از محصوالت خریداری شده می تواند نقش مهمی 
را در پیشگیری از انتقال و انتشــار ویروس کرونا 
ایفا کند. هشــت مورد از نکاتی که با رعایت آن ها 
بعد از خرید می توانید از خود در برابر کرونا مراقبت 

بیشتری داشته باشید را در ادامه می بینید:

  پیش از خرید یکپارچه 
و یا سفره برای قرار دادن 

کیسه های خرید در 
آشپزخانه آماده کنید.

    اقالم خریداری شده 
را بدون تماس با هیچ 

یک از سطوح منزل روی 
پارچه قرار دهید.

    قوطی کنسرو و شامپو و 
غیره که احتمال آلودگی 
بسته بندی آن ها وجود 

دارد را با آب و مایع 
ظرف شویی بشویید.

    میوه ها را قبل از قرار 
دادن در یخچال با آب و 
مایع ظرف شویی بشویید.

    کیسه کیف و یا زنبیل 
خود را بعد از خرید 

ضدعفونی کنید.

    پارچه و یا سفره ای 
که کیسه ها را روی آن 
قرار داده اید بشویید.

    سینک ظرف شویی 
را بعد از پایان کار 
ضدعفونی کنید.

ترجیحًا پالستیکی که 
خریدها را داخل آن قرار 

داده اید دور بیندازید.
طرح : زاینده رود
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