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بازارمسکن اصفهان
تو
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سازها تا ۱۰۰هزار
خانه خالی
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سیرصعودی قیمت گوشت قرمز در بازار اصفهان و کاهش چشمگیر توان مردم برای خرید این

استاندار:

کاالی پروتئینی مهم؛ تلخ و واقعی است

«گوشت جهانگیری» چند؟!

معاون اجتماعی بهزیستی استان
خبرداد:

فرزندخواندگی ۱۱۱
کودک درسال ۹۹

بخش باقی مانده قطعه

دوم آزادراه شرق اصفهان
به زودی افتتاح میشود
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سخنگوی ستاد استانی مقابله با کرونا دراستان :تعداد مبتالیان به کرونا دراصفهان  ۶برابربیشترشده است
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عکس :باشاگه خبرناگران جوان

روزواقعه!
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مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان:

گندم مورد نیازچهارمحال
و بختیاری تا پایان خرداد
تامین شده است
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استمرارتعطیلی ناژوان
تا اطالع ثانوی

آغازمرحله ششم عملیات مرمت ایوان
کاخ چهلستون؛

جالی دوباره درانتظار
شاهکارمعماری دوره صفویه
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رییس اداره بیابان زدایی اداره کل منابع طبیعی استان مطرح کرد:

تبعات خشکی زایندهرود و پیشروی بیابان دراصفهان
رییس اداره بیابان زدایی اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان اصفهان

سطح میلیون هکتار شده است.

با گالیه از اعتبارات اندک برای مقابله بــا بیابان زایی ،گفت :بیابان زایی پهنه

نریمانی تاکید کرد :اگرچه اقدامات بیابان زدایی در استان انجام می شود،

ای اتفاق می افتد و بیابان زدایی به صورت نقطه ای انجام می شود ،در این

اما تغییرات اقلیمی فرامرزی است و عالوه بر ورود ریزگردهای برون مرزی

شرایط بیابان زایی با شیب تندی در حال پیشروی است.

به داخل کشــور ،در داخل نیز مرزهای ســمنان ،یزد ،قم و  ...آسیب پذیر

حسینعلی نریمانی با اشاره به پدیده غالب خشکسالی در اصفهان و تشدید

هســتند و با توجه به اینکه در این مرزها ســکونت افراد بسیار اندک است،

گرد و غبار و ریزگردها ،اظهار کرد :امســال اثبات شــد که تغییرات اقلیمی

تمرکز کمتری برای رفع اثرات بیابان زایی آن انجام می شود.

واقعی است و در کل دنیا اتفاق می افتد؛ مقایسه بارش ها در سال  ۹۸و بعد

وی توضیح داد :بــا کاهش بارندگــی ،رطوبت خاک کاهش مــی یابد در

از سال  ۹۹با سال های  ۹۶و  ۹۷و  ۱۴۰۰به ما اثبات می کند ،تغییرات اقلیمی

این شــرایط چســبندگی بین ذرات خاک کمتر می شــود که بــا کمترین

واقعی اســت باید خود را با این شــرایط تطبیق دهیم.وی توضیح داد :اگر

ســرعت باد شــاهد طوفان گرد و غبار همانند ابتدای امســال در کشــور و

به صورت غیر اصولی کشــاورزی می کنیم باید به سمت افزایش بهره وری

استان می شویم.

حرکت کنیم ،همچنین اگر در مناطق خشک از معادن سطحی بهره برداری

سرپرســت معاونت فنــی اداره کل منابــع طبیعی اســتان اصفهان گفت:

می کنیم باید این کار را کنترل کنیم.

متاســفانه درحالی که بیابان زایی پهنه ای اتفاق می افتد و بیابان زدایی به

سرپرست معاونت فنی اداره کل منابع طبیعی استان اصفهان تصریح کرد:

صورت نقطه ای انجام می شود ،در این شــرایط بیابان زایی با شیب تندی

در مجموع تغییرات اقلیمی به ما می گوید که یک بار دیگر فعالیت های خود

پیشروی ،اما بیابان زدایی با شــیب کندی انجام می شود.وی با بیان اینکه

را مرور کنیم و اقداماتی که موجب تشــدید بیابان زایی می شود را ،متوقف

ساالنه یک درصد مساحت کشــور تبدیل به بیابان می شــود ،این عدد در

یا اصالح کنیم.

اصفهان نیم درصد اســت ،توضیح داد :طی یک بررســی از سال  ۸۱تا ،۹۸

وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای بیابان زدایی در استان اصفهان،

حدود نیم درصد به مساحت بیابان های استان (مناطق تحت تاثیر فرمایش

گفت :در سال گذشته  ۹۰۰هزار هکتار نهالکاری ۲۱۰۰ ،هکتار آبیاری مراقب،

بادی) اضافه می شود.

 ۱۷۵۰هکتار مدیریت روان آب ۵۰ ،کیلومتر بادشــکن غیر زنده و همچنین

وی با تاکید بر اینکه با شرایط اقلیمی موجود باید بیابان زدایی اولویت مهم

عملیات مدیریت جنگل های دســت کاشت در ســطح  ۳هزار هکتار انجام

استان قرار گیرد ،تصریح کرد :در بحث بیابان زدایی اعتبارات ملی در مقابل

شده است؛ شــاید مجموعه این اقدامات  ۱۰هزار هکتار باشد ،اما باید توجه

اعتبارات استانی بسیار بیشتر است و اگر بخواهیم با همین شرایط اعتبارات

داشــت که تغییرات اقلیمی و کاهش بارش ها موجب اثرات بیابان زایی در

پیش برویم ،شاهد افزایش بیابان زایی در استان خواهیم بود.

رییس سازمان صمت اصفهان:

توزیع اقالم اساسی ویژه تنظیم بازارماه رمضان دراصفهان آغازشد
رییس ســازمان صنعت ،معدن و تجارت اصفهان گفت :توزیع  ۶هزار و ۵۰۰

بین فروشگاه ها و صنوف خرده فروشی است.

تن انواع کاالی اساسی شامل شکر ،روغن ،گوشت و برنج ویژه ماه مبارک

وی اضافه کرد :بر اساس پیگیریهای انجام شده حدود یک هزار و  ۶۰۰تن

رمضان در استان آغاز شد.

شکر به اســتان تخصیص پیدا کرد و در بستههای یک کیلویی و سه کیلویی

ایرج موفق با بیان اینکه نگرانی در زمینه کمبود این اقالم وجود ندارد ،افزود:

موجود است.

سهم استان از اقالم مختلف کاالی اساسی ماه مبارک رمضان جذب شد که

موفق بیان کرد :شرایط مناسبی از حیث ذخیره سازی و توزیع شکر در استان

شامل برنج ،شکر ،روغن و گوشت قرمز و گوشت مرغ است.

اصفهان وجود دارد و در فروشگاههای زنجیرهای و صنوف و فروشگاههای

وی ادامــه داد :در اجــرای طــرح ویــژه تنظیــم بــازار ایام مــاه مبارک

شهر به صورت بسته بندی در حال توزیع است.

رمضــان  ۲هــزار و  ۱۰۰تــن برنج ،یــک هــزار و  ۶۰۰تــن شــکر ۲ ،هزار و

وی خاطرنشــان کرد ۲ :هزار و  ۳۰۰تن روغن به استان اختصاص یافت که

 ۳۰۰تــن روغن و  ۱۶۸تن گوشــت قرمــز در مراکــز عرضه اســتان توزیع

در زمان حاضر حدود یک هزار و  ۵۰۰تن آن بین شهرســتانها توزیع شده و

شده است.

حدود  ۸۰۰تن موجود است.

رییس سازمان صنعت ،معدن و تجارت اصفهان اظهار داشت:در زمان حاضر

رییس سازمان صنعت ،معدن و تجارت اصفهان گفت :با فعال شدن کارخانه

 ۲هزار و  ۱۰۰تن ســهمیه برنج اســتان جذب و ذخیره و حدود  ۸۰۰تن بین

گلبهار ،روزانه حدود  ۱۵۰تن روغن در استان تولید میشود و از این نظر هم

شهرستان ها توزیع شده و  ۸۰۰تن برای عرضه در مرکز استان در حال توزیع

مشکلی در اصفهان وجود ندارد.

کافه سیاست
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واکنش احمدی نژاد به ادعای «فائزههاشمی»
فائزههاشمی طی گفت وگویی در کالبهاوس بیان کرد که محمود احمدینژاد به او برای انتخابات
ریاست جمهوری  ۱۴۰۰پیشنهاد معاون اولی داده ولی او به خاطرعملکردش درسال  ۸۸و توهینهایی

پرونده حضور سیدحسن خمینی در انتخابات  1400بسته شد؛

که به پدرشکرده نپذیرفته است.هاشمیگفت :درخواست ائتالف داد ،اما قبول نکردم.

اصالح طلبان به سراغ ظریف میروند؟

دفترمحمود احمدی نژاد اما با صدوراطالعیه ای ادعای مطرح شده ازطرف فائزههاشمی رفسنجانی را
قویا تکذیبکرد .درمتن این اطالعیه آمده است :به اطالع مردم شریف میرساند :مطالب منتشرشده
در رسانهها منسوب به سرکار خانم فائزههاشمی با ادعای پیشــنهاد ائتالف یا معاون اولی از سوی
محمود احمدی نژاد به ایشان ،قویا و به طورکامل تکذیب میشود.

واکنش انصارا ...به حادثه نطنز
دفترسیاسی جنبش انصارا ...یمن حمله به تاسیســات غنی سازی نطنزرا به شدت محکوم و آن را
اقدامی خرابکارانه و بزدالنه توصیف کرد .به نقل از المســیره ،دفتر سیاسی جنبش انصارا ...یمن در
بیانیه ای حمله به تاسیسات غنی سازی نطنز را اقدامی خرابکارانه و بزدالنه توصیف و آن را به شدت
محکوم کرد .در این بیانیه همچنین تاکید شــده است که ایران حق پاســخ مناسب و حق کامل در
گسترش همکاری هسته ای را دارد .دربخش دیگربیانیه انصارا ...یمن آمده است :آمریکاییکه مملو
اززرادخانههای هسته ای با اهداف نظامی و صاحب تاریخ جنایتکارانه است و دست پرورده آن اسراییل
و تمامکسانیکه دراین محورقراردارند ،حق ندارند نگران برنامه هسته ای مسالمت آمیزایران باشند.
دراین بیانیه آمده استکه برنامه هسته ای ایران نمونهای ازیک اراده مستقل است و ملتهای منطقه
باید با یکدیگرمتحد شوند و با سرکشی استعمارگران مقابلهکنند.

سیدحسن خمینی بعد ازمشورت با رهبرانقالب تکلیف خود با انتخابات
 1400را روشن کرد و قرار نیست کاندیدای ریاست جمهوری شود.
به گزارش خبرگزاری خبرآنالین« ،سیدحســن خمینی نمیآید»؛ این
خبری بود که شامگاه دوشــنبه به نقل از سیدیاسر خمینی مطرح شد
تا تکلیــف یک کاندیدای دیگــر انتخابات و خاصــه جریان اصالحات
مشخص شود.
این تصمیم سیدحسن خمینی به فاصله یک ماه تا ثبت نام کاندیداها
بعد ازمشورت با رهبرانقالب اتخاذ شد .بنا به روایت یاسرخمینی «رهبر
انقالب کاندیداتوری ایشــان در انتخابات را به صالح ندانستند و با بیان
اینکه حاج حســن آقا را مانند فرزند خود میدانند ،از ایشان خواستند
که در شرایط فعلی به این عرصه ورود نکنند ».این خبر بدون شک یک
شوک به اردوگاه اصالحات است ،اما چرا؟

ادعای عجیب «شریعتمداری»

اصالح طلبان به دنبال یک کاندیدا

حسین شریعتمداری ،مدیرمسئول روزنامه مدعی شد :برخالف برخی ازگمانههاکه هدف ازخرابکاری

روزهای بیم و نگرانی اصالح طلبان است ،بدنه اجتماعی اصالح طلبان

اخیردرتاسیسات نطنزرا ،اخالل درمذاکرات وین میدانند ،شواهد بسیاری حاکی ازآن استکه این

مدتهاست که به سکوت و انزوا روی آورده و امید به حضور آنها در پای

خرابکاری با هدف ادامه روالکنونی مذاکرات دروین صورتگرفته است و نه اخالل و یا مخالفت با آن!

صندوقهای رای کمرنگ شده است .سیاسیون اصالح طلب هم گرچه

واکنش «عیسی کالنتری» به خبرانفصال ازخدمتش
رییس سازمان محیط زیست درواکنش به انتشاراخباری مبنی برحکم انفصال ازخدمت ویگفت:
اگرصحت داشت درهیئت دولت چهکارمیکردم .عیسیکالنتری درحاشیه جلسه هیئت دولت در
جمع خبرنگاران درواکنش به انتشاربرخی اخبارمبنی برصدورحکم انفصال ازخدمت وی ،اظهارکرد:
این چیزها را شما میسازید .کالنتری در پاسخ به این سوال که آیا این خبر صحت دارد؟ عنوان کرد:
اگرصحت داشت اینجا چهکارمیکردم.

واکنش «مطهری» به انصراف سیدحسن خمینی
ازکاندیداتوری
علی مطهری ،نماینده سابق مجلس درباره توصیه مقام معظم رهبری به سیدحسن خمینی به منظور
عدم شرکت در انتخابات ریاست جمهوری گفت :قبال گفتهام شخصا مخالف هستم که روحانیون در
پست اجرایی دولتی خصوصا ریاست جمهوری قرار گیرند چه برای جناب سیدحسن خمینی و چه
برای دیگران .فکرمیکنم اعالم عمومی آن ازاین جهت بوده استکه نوهگرامی امام(ره) خواستهاند
جوابکسانی را بدهندکه اصرارداشتهاند ایشان بیاید .بنابراین با رهبری صحبتکردهاند وگفته شده
که ایشان موافق نیستند .درواقع سید حسن خمینی با اینکارش خواست حجت را برآنهاییکه اصرار
داشتند وی درانتخابات شرکتکند ،تمامکند و بگوید من به این دلیل نمیتوانم بیایم.

از مدتها قبل این خطر را حس کرده بودند اما گویا عزمی برای مقابله
با این رخوت و دل زدگی نداشتند ،زمان هرچه گذشت بر این دل زدگی

بدون شک درک میکرد ،در مشــورت با رهبر انقالب تصمیم را گرفت

افزوده شده و حال در آستانه یک انتخابات سرنوشت ساز دیگر اصالح

و خود را از دایره کاندیداهای احتمالی حذف کــرد .نظر و توصیه رهبر

طلبان کاســه چه کنم را به دســت گرفته اند و به دنبال راهکاری برای

انقالب به سیدحسن خمینی همانطور که پسر او سیداحمد روایت کرده

تحریک و تهییج بدنه رأی شان برای آمدن به صحنه هستند.

نوعی اتمام حجت و تصمیم آخر بــرای عدم کاندیداتوری در این دور از

معرفی یک کاندیدا که این بدنه رای را به حرکت درآورده و بر دل زدگیها

انتخابات بوده است.

و ناامیدی این بدنه غلبهکند ازجمله راهکارهایی بودکه این جریان دنبال
نگهبان را نیز داشته باشــد .کاندیدایی نه از جنس محمدرضا عارف که

این تصمیم سیدحسن آقا در شرایطی گرفته شــده بود که زمزمهها از

هنوز بسیاری منتقد مشی و رویه او در سالهای اخیر بوده اند یا حتی از

گوشه و کنار جماران حکایت از آن داشت که در پی اصرار اصالح طلبان به

خواهند رفت؟ ظریف؟ عارف؟ محسنهاشــمی؟ مطهری؟ کواکبیان

جنس محسنهاشمی یا ...

نوه امام راحل او درحال مجاب شدن برای این حضور بوده است .گرچه

یا ...

سیدحســن خمینی یکی از همــان نامهایی بود کــه امید طیفهای

در میان همان اصالح طلبان هم برخی طیفها بودند که هم شانســی

دســت اصالح طلبان برای معرفی کاندیدا چندان باز نیست این نه به

مختلف اصالح طلبان شــده بود تا شــاید با حضورش در عرصه رقابت

برای تایید صالحیت شدن سیدحسن خمینی از سوی شورای نگهبان

علت نبود کاندیدا در این جریان بلکه به خاطر مشکل شورای نگهبان و رد

شور و هیجانی دیگر به صحنه انتخابات بدهد؛ اما درست در روزهایی که

نمیدیدند و هم او را یک گزینه حداکثری و کارآمد برای جایگاه ریاست

نشدن کاندیداهای این جریان از فیلترهای نظارت استصوابی است .از

اصرار اصالح طلبان برای مجاب کردن ســیدحس خمینی به حضور در

جمهوری نمیدانستند؛ اما دیگرانی هم بودند که او را چهره ای رای آور

همین روست که اصالحطلبان این روزها با شمع در گوشه و کنار جریان

انتخابات اوج گرفته بود و از سوی دیگر اصولگرایان نگران از این حضور

در روزهایی که دست اصالح طلبان برای معرفی کاندیدا چندان پر نبود،

اصالحات به دنبال کاندیدایی هستند که هم این بدنه را به هیجان رای

در تکاپو برای منصرف کردن نوه امام راحل بودند ،سیدحسن آقا تکلیف

میدانستند.

دادن بیندازد هم از این فیلترها عبور کند .شــاید با رفتن سیدحســن

همه را روشن کرد.

ماجرای سیدحسن خمینی و انتخابات  1400هرچه که بود با این توصیه

خمینی ،محمدجواد ظریف گزینه دوم این جریان باشد هرچند او نیز

او که حساســیتهای کاندیداتوری یکی از اعضای بیــت امام(ره) را

رهبری به پایان رسید و قرارنیست بی توجهی به توصیه رهبریکه پیش

تاکنون تن به این خواسته نداده است.

واشنگتن برای همکاری در مورد برنامه هستهای ایران و برجام تاکید کرد .به گزارش بیانیه دفتر مطبوعاتی کاخ کرملین ،رؤسای جمهوری روسیه و آمریکا روز سه
شنبه دراینگفت وگوی تلفنی درخصوص روابط دوجانبه و برخی موضوعات مهم بین المللی مذاکره و تبادل نظرکردند .بایدن بردعوت ازرییس جمهوری روسیه

برای شرکت دراجالس اقلیمیکه روزهای  ۲۲و  ۲۳ماه آوریل (پنجشنبه و جمعه هفته آینده) به صورت مجازی برگزارمیشود ،تاکیدکرد .دراین بیانیه آمده است:
دو طرف برآمادگی برای ادامهگفت وگو درخصوص موارد مهم تامین امنیت جهانی تاکیدکردندکه نه فقط به نفع روسیه و آمریکا بلکهکل جامعه جهانی است .عالوه بر

آن بایدن برای بهبود وضع روابط روسیه و آمریکا و برقراری همکاریهای باثبات و قابل پیش بینی بین دوکشوردرمسائل مهمی همچون تامین ثبات راهبردی جهان

(مسائل موشکی و هستهای نظامی راهبردی)،کنترل تسلیحات ،برنامه هستهای ایران (برجام) ،اوضاع افغانستان و تغییرات جهانی اقلیمی ابرازعالقه مندیکرد.
دراین رابطه رییس جمهوری آمریکا ،بررسی امکان دیداردو طرف درآینده نزدیک را پیشنهادکرد .پوتین دربخشگفت وگوی دو طرف درباره بحران داخلی اوکراین،

رویکرد مبتنی براجرای تدابیرپیش بینی شده درتوافق نامه مینسک را برای پیشبرد روند حل و فصل سیاسی مسائل اینکشورتشریحکرد.

نمیتوانید درنطنزجنایتکنید و ما ساکت باشیم.

.همه ما مسئول هستیم و هیچکس نمیتواند اززیربار
* در این مقطع واکســن نقش مهمی را ایفا میکند

چیزی درسرماکردند .چرا ازحرف زدن میترسیم مگر

ماهی است که تهدیدها را نمیشــنویم .این ماه ،ماه

شود ولی واکسن مصونیت بسیار باالیی از مرگ و میر

ما خودمان را ضعیف نبینیم .میگویند رو به روی شما

اهم اظهارات رییس جمهوررا درادامه بخوانید:

شود اما جانش حفظ میشود.

خوبیهاست.

* همه مسئوالن در سراسر کشــور مسئولیت بزرگی

ممکن است کســی واکسن زده باشــد و باز هم مبتال
میدهد .یعنیکسیکه واکسن زده ممکن است مبتال

* ممکن است واکسن داخلی تابستان به دست مردم

دست ظالم را قطعکنیم چرا ازمذاکرات میترسیم چه

قرآن نمیگوید باکفارجدال احسنکنیم .ما قدرتمندیم
میدانید کیست؟ آمریکاست .مگر آمریکا کیست ما
قدرتمندیم ،در برجام با آنها مذاکره کردیم و آنها را سر

جای خود نشاندیم.

دارند ما باید همــه پروتکلها را اجــرا کنیم .هر وقت

برسد در این مقطع وارد کردن واکسن خارجی وظیفه

*رییسجمهورمنتخب مردم است و ۲۴میلیون رای با

یافته ،اوضاع آرام شده است .هر جا اجرای پروتکلها

شــرکتهای خصوصی هم میتوانند واردات را انجام

*در  ۱۰۰روز اول تحریمها را شکستیم؛ دست ما را باز

* اســتفاده از  ۶ IRو اینکه غنی سازی را به  ۶۰درصد

*چارچوبهای مذاکرات را مقام معظم رهبری تعیین

مراعات مردم در پروتکلها به  ۸۵تا  ۹۰درصد افزایش

ماســت .وزارت بهداشت مســئولیت خودش را دارد

به  ۴۵تا  ۵۰درصد کاهش یافتــه اوضاع بر هم ریخته

دهند این یک وظیفه مهم است.

را بررسی میکنم به این نتیجه رسیدم.

رساندیم پاسخی به خباثت جنایت کاران نظنز است.

است .من به عنوانکسیکه مسئولیت دارم و هرروزآمار

دولت حرف میزنند؛ ما به خواست ملت عمل میکنیم.
بگذارید تا در ۱۰۰روزآخرهم بشکنیم.

میکنند و ما درهمان چارچوب عمل میکنیم.

عکس روز

تاسیسات غنیسازی نطنز ،گفت :تاسیسات
هستهای ازباالترین درجه حفاظتی و پدافندهای
عامل و غیرعامل برخوردارهستند .متاسفانه این
اتفاق ،دومیــن حادثه خرابکارانــه در مجتمع
هستهای نطنزاست .البته درسالهای پیش نیز
حمالت و سوءقصدهایی نسبت به این مجتمع
شده بود ولی یا موفق نمیشدند یا عمق و دامنه
حمالت به این اندازه نبود .رییس کمیســیون
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دهم ،با
یادآوری موارد مشابه درسالگذشته و همچنین
ترور دانشــمند شــهید فخریزاده ،تاکید کرد:
شــواهد و ارزیابیها نشــان از دست داشتن
رژیم صهیونیســتی در این اقدامات خرابکارانه
دارد .اســراییلیها قبــا هم اقداماتــی از این
دست را انجام داده بودند ولی نه چون امروز به
صراحت قبول مسئولیت میکردند و نه اینگونه
اقداماتشان را تبلیغ میکردند .فالحتپیشه
ادامه داد :احتماال آمریکاییها نیز از انجام این

زندانیان

مردم بحرین بــرای آزادی زندانیان
ایــن کشــور تجمــع و تظاهــرات
اعتراضی برپــا کردنــد .معترضان
خواســتار آزادی فــوری زندانیان با
توجه به شــیوع کرونا در زندانهای
این کشور شدند.

ایرنا نوشت :شبکه الجزیره قطرازحملهگروهی ناشناس به یک مرکزجاسوسی متعلق به موساد در
اقلیم کردستان عراق خبرداد .شبکه الجزیره قطر به نقل از منابع عراقی اعالم کرد که گروهی مسلح،
به یک مرکزوابسته به سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی حملهکرده است .این شبکه اضافهکرد:
تاکنون منابع رسمی در اربیل و تل آویو درباره این خبر اظهار نظری نکرده اند.

طالبان :جنگ درماه مبارک رمضان ثواب دارد
گروه طالبان درپاسخ به درخواست اتحادیه جهانی علمای اسالم و دولت افغانستان برای آتشبس
در ماه مبارک رمضان اعالم کرد ،جنگ در ماه مبارک رمضان ثواب دارد .ذبیح ا ...مجاهد ،سخنگوی
گروه طالبان به روزنامه  ۸صبح افغانستان گفت که جنگ ماه رمضان و غیررمضان ندارد و این گروه
به مبارزهخود علیه نیروهای امنیتی افغانستان ادامه میدهد.
وی افزود :جهاد در ماه مبارک رمضان ثواب بیشتری دارد و به همین دلیل این گروه برای رسیدن
به اهداف خود از جنگ دست نمیکشد .مجاهد از سوی دیگر تصریح کرده که در حال حاضر میزان
خشونت نسبت به گذشته کاهش یافته است .با فرارســیدن ماه مبارک رمضان ،رییس جمهوری
افغانستان دوشنبه شــب در پیام ویدئویی ضمن تبریک فرارســیدن ماه مبارک رمضان به ملت
افغانستان از گروه طالبان نیز خواســت که به احترام این ماه دست از جنگ کشیده و اعالم آتش
بس کنند.
به دنبال آن اتحادیه جهانی علمای مســلمان نیز با حرام خواندن جنگ افغانستان از گروه طالبان
خواست که به احترام این ماه از جنگ دست بکشد و آتشبس اعالم کند.

اسد ،رییس بانک مرکزی سوریه را برکنارکرد
رییس جمهوری سوریه با صدور دستوری ،رییس بانک مرکزی را از سمتش برکنار کرد .به نقل از
خبرگزاری رسمی سوریه (سانا) ،بشار اسد ،رییس جمهوری سوریه دستور به برکناری حازم قرفول،
رییس بانک مرکزی سوریه از منصبش را صادر کرد .سانا اعالم نکرد که آیا بشار اسد جایگزینی را
برای قرفول تعیین کرده اســت یا خیر .نرخ مبادله دالر در بازارهای موازی در دمشق از  ۳۹۰۰لیره
سوریه عبور کرده و در تعامالت رسمی در بانکها در مبلغ  ۱۲۵۰لیره ثابت مانده است .کاهش ارزش
لیره منجر به افزایش تورم و گرانی کاالهای اساسی شده است.

اقدام بیاطالع نبودهاند .در بهترین حالت ،اگر

وعده «بایدن» برای تغییرزندگی سیاهپوستان

نکردهاند .درصورتیکه آنها نسبت به این مسئله

رییسجمهوری آمریکا با تاکید برعزم خود برای رفع نگرانی درمورد پلیس ،زندانها و نابرابریهای

آنها با این اقدام موافق نبودند با آن نیزمخالفت

تظاهرات مسالمتآمیز
مردم بحرین برای آزادی

الجزیره ازحمله به پایگاه موساد درعراق خبرداد

ایران ماشینهای پیشــرفتهتر و قدرتمندتری

به خرابکاری در بخشــی از شــبکه توزیع برق

*بیش از سه سال است که فشــار روی ماست .باید

بین الملل

نطنز سانتریفیوژهای نســل اول نابود شدند،

«حشــمتا ...فالحتپیشــه» بــا اشــاره

دست ما را بازبگذارید تا در ١٠٠روزآخرتحریمها را بشکنیم

شود و معنویت و برادری را احســاس کنیم.رمضان ،

نماینده پیشــین مجلس گفت :اگر در حادثه

را جایگزیــن آن میکنــد کــه این مســئله،

روحانی:

سیگار بکشد و یا غذا بخورد ،باید مناسک الهی رعایت

قدرت چانهزنی ایران با نصب
ماشینهای پیشرفته درنطنز
باال میرود

توان چانهزنی ایــران را افزایــش خواهد داد.

کنیم ماه رمضان آمده است نه اینکه کسی در خیابان

جمهور ساز شوند.

اما در غیاب سیدحســن خمینی اصالح طلبان به سمت کدام کاندیدا

بهگزارش ایرنا  ،دفترمطبوعاتیکاخکرملین اعالمکرد :جو بایدن ،رییس جمهوری آمریکا درگفت وگوی تلفنی با والدیمیرپوتین رییس جمهوری روسیه ،برآمادگی

هیئت دولت گفت :باید در سراســر کشــور احساس

طلبان برود و در کنار بــزرگان این جریان شــاید بتوانند بازهم رییس

میکرد.کاندیدایی که در کنار این ویژگی امکان عبور از فیلترهای شورای

نماینده پیشین مجلس:

مسئولیت فرارکند.

مثابه دو انتخابات پیش به پشــت صحنه تحــرکات انتخاباتی اصالح

دست اصالح طلبان خالی شد

کرملین ازادعای «بایدن» درباره برجام خبرداد

حجتاالسالم و المسلمین حسن روحانی در جلسه

گیرد .حال به نظر میرسد سیدحســن خمینی در این انتخابات نیز به

سیدحسن خمینی رفت ،ظریف میآید؟

خبر روز

* اســاس کنترل این بیماری به دست خود ماست

تر از سوی احمدی نژاد صورت گرفت از سوی سیدحسن خمینی صورت

اطالع نداشتند ،این اقدام نشــان داد که رژیم
صهیونیســتی از انجام هر اقدام هراسی ندارد
و آمریکا هم کنترلــی روی متحدان خود ندارد.
نماینده پیشــین مجلس ادامه داد :متحدان
منطقهای آمریکا وگروهی درداخل اینکشوردو
جریان مخالف دیپلماسی را تشکیل میدهند.
بازیگران منطقهای مخالف دیپلماسی نتانیاهو و
عربستان هستند و نومحافظهکاران جنگطلب
در آمریکا کسانی هستند که مخالف هر توافقی
با ایران و پیشبرد دیپلماسی هستند.

گسترده اقتصادیکه سیاهپوستان آمریکایی با آنها روبه رو هستند،گفتکه همه دستگاههای دولت
او بر این چالشها متمرکز شدهاند.
به نقل از خبرگــزاری رویترز ،جو بایدن پیش از نشســتی با اعضای انجمن سیاهپوســتان کنگره
آمریکا به تیراندازی «افتضاح» به جوان سیاهپوست  ۲۰سالهای در ایالت مینهسوتا به دست یک
افسر پلیس اشاره کرد .این حادثه در چند مایلی محل برگزاری دادگاه درک شووین ،پلیس سابق
مینهسوتا که به قتل جورج فلوید متهم است ،رخ داد.
بایدن گفت :همگی ما در نشســت اخیر برای رســیدن به تغییر واقعی تــاش میکنیم .تک تک
بخشهای دولتم و تک تــک آژانسها روی ارتقای برابری کار میکنند .ما چیزهای وحشــتناک
زیادی داریم که باید با آنها کنار بیاییم.
رییسجمهوری آمریکا گفت که قانونگذاران سیاهپوســت هماکنون با کمک به تصویب بسته ۱.۹
تریلیون دالری کمک شایانی به تضمین تغییرات بزرگ کردهاند؛ امری که به کاهش فقر کودکان و

عکس :الوفاق نیوز

فقر در جامعه سیاهپوستان منجر میشود.

کافهاقتصاد
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رییس اتحادیه نانوایان اصفهان:

قیمت نان دراصفهان افزایش نیافته است

سیرصعودی قیمتگوشت قرمزدربازاراصفهان وکاهش چشمگیرتوان مردم برای خرید اینکاالی پروتئینی مهم؛ تلخ و واقعی است

«گوشت جهانگیری» چند؟!

رییس اتحادیه نانوایان گفت :مشــکلی در تامین آرد وجود نداشته و قیمت نان نیز تغییری نکرده
اســت .محمود پهلوان زاده با بیان اینکه قیمت نان یارانهای و نیمه یارانهای کامال مشخص است،
اظهار کرد :مشکلی در تامین آرد وجود ندارد قیمتها نیز تغییری نکرده است .وی افزود :تعدادی از
نانوایان آزاد پز هستند ،آزاد پزها قیمت متفاوتی دارند تعداد کمی هستند تابلو دارند و واحد نانوایی
به صورت آزاد پز اعالم کردهاند که قیمت نان در این واحدها بیشتر از سایر نانواییها است .رییس
اتحادیه نانوایان اصفهان درباره نحوه تعیین قیمت نان کنجد دار در نانواییها گفت :برخی از مردم
به صورت سلیقهای تقاضای افزودن کنجد به نان دارند اکنون قیمت کنجد افزایش یافته بنابراین
استفاده از آن در نان به ضرر نانواست اکنون فقط با درخواست مشتری برخی از نانواها به نان کنجد
اضافه میکننــد و اجباری در این موضوع وجود نــدارد .پهلوان زاده افــزود :تغییری در قیمت آرد
نداشتهایم و قیمت نان نیز بر اساس آخرین مصوبه سال گذشته در نانواییها به مردم ارائه میشود،
آرد نیز به اندازه کافی تخصیص داده شده اســت .وی تصریح کرد :بر اساس نیاز سنجی منطقهای
سهمیه آرد مشخص شده و مشکلی در تامین آن وجود ندارد.

رییس اتحادیه گوشت قرمز اصفهان ،کاهش توان خرید

زولبیا و بامیه دراصفهان چند؟

 20درصد عنوان کرده اما تاکید کرده بازار گوشت قرمز به

قیمت آش ،حلیم و زولبیا و بامیه برای ماه رمضان در اصفهان مشخص شد .رییس انجمن حمایت

مردم در این بازار را به نسبت سا لهای گذشته تنها  10تا

شدت کساد شده و رکود بر آن حاکم است

از حقوق مصرف کنندگان اســتان اصفهان اظهار کرد :پیش از ظهر روز ســه شنبه ۲۴،فروردین ماه
جلسه بررسی نرخ نامه پیشنهادی رستههای آش و حلیم و زولبیا و بامیه برای ماه رمضان برگزار
شد .مجتبی برزگر با بیان اینکه با توافق اتحادیههای یاد شده و کمیسیون امور اقتصادی و انجمن
حمایت از حقوق مصرف کنندگان قیمت خوراکیهای ماه رمضان در اصفهان مشخص شد ،گفت:
قیمت آش در اصفهان براســاس کیفیت کاال و درجه بندی واحد صنفی بین  ۱۸تا  ۲۳هزار تومان و
حلیم بین  ۲۵تا  ۳۰تومان تعیین شد .وی همچنین افزود :قیمت زولبیا و بامیه درجه یک  ۳۸هزار
تومان و درجه دو آن  ۳۶هزار تومان مشخص شد .رییس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان
استان اصفهان تاکید کرد :این قیمتها با تایید کمیته نظارت بر اصناف (رییس یا معاون سازمان

دیگــر از آن روزهایــی کــه «گوشــت»

اصفهان بیش از چندین هزار تومان ســیر صعودی داشــت بلکه بهای

رییس اتحادیه گوشت قرمز اصفهان ،کاهش توان خرید مردم در این

پرتکرارترین کاالی موجود در سبد غذایی

این کاالی پروتئینی مورد نیاز تمام اقشار جامعه در مقایسه با روزهای

بازار را به نسبت سالهایگذشته تنها  10تا  20درصد عنوان کرده اما تاکید

مردم ایران بود ،خبری نیســت .همه چیز آن قدر سریع و ناگهانی رقم

آغازین ماه رمضان پارســال در حدود  ۴۵تا  ۶۰هزار تومان افزایش بها

کرده بازار گوشت قرمز به شدت کساد شــده و رکود بر آن حاکم است.

خورد که انگار ســالها از آن روزها گذشــته و خاطــرات خوب مردم از

پریا پارسادوست

داشته و رییس اتحادیهگوشت قرمزاصفهانگفتهکه بعید استکاهش

مشخص نیست اگر خرید گوشت از ســوی مردم تنها با کاهش 20-10

روزهای ارزانی و فراوانی تنها یک رویا بوده است! و البته که تورم و گرانی

قیمتی داشته باشیم .دلیل این ناامیدی از کاهش قیمت گوشت را هم

درصدی همراه بود پس چطور عنوان میشود که بازار گوشت به شدت

سالهاستکه همراه همیشگی ملت است(!) اما هیچگاه اوضاع به این

گرانی هزینههای کشتارگاهها عنوان کرده است.

کساد شده است!

بدی نبود .حاال احتکار و کم فروشی و گران فروشی و کمبود کاال دست

اصغــر پورباطنی گفته کــه پــس از  ۱۳فروردین امســال هزینههای

یکی از قصابهای شهر اصفهان البته در گفت و گو با «تسنیم» این رقم

به یکی کرده اند تا سفره غذای ایرانیها هروز کوچک تر از روز قبل شود

بنگاهداران ،کشتارگاهها و مواداولیه افزایش چشمگیری داشته است

را  30درصد دانسته است و گفته که گوشت قرمز به نسبت سال گذشته

و بیشتر آب برود .همان سفرههایی که قرار بود نفت بر سر آنها جا خوش

و البته تاکید کرده که در آســتانه رمضان هیچگونــه کمبودی در عرضه

درآستانه ماه رمضان دربازاراصفهان  ۴۵تا  ۶۰هزارتومان افزایش داشته

کند و همان نفتی که قرار بود فروش برود و اقتصاد غیرنفتی که قرار بود

گوشــت قرمز در بازار اصفهان وجود ندارد ،اما قیمتها به نســبت ایام

و مردم قدرت خرید ندارند ،اما با ســیر صعودی بهای کشــتارگاهها و

تقویت شود و دولتی که قول داده بود «چنان رونقی ایجاد کند که »...

نوروز کاهش نخواهد داشت.

بنگاهداران با حضور واسطهها ،قصابیها نمیتوانند قیمت خود را پایین

از قصاب فروشنده گوشت که بپرســی ،شهادت میدهد که توان خرید

به گفته پورباطنی؛ قیمت گوشت گوسفندی هم اکنون در بازار اصفهان

بیاورند ،زیرا جز ضرر ،سودی عاید آنها نخواهد شد.

مردم در بازار گوشت کم شده است اما از معاون رییس جمهور که سوال

با  ۱۵۰گرم دنبه  ۱۴۰تا  ۱۴۵هزار تومان فروخته میشود در حالی که در

میانگین قیمت ساالنهگوشت درسال باید بهگونهای باشدکه خانوادهها

کنی ،میگوید «اینطور نیست ».اسحاق جهانگیری اعتقاد دارد «حذف

اردیبهشت سالگذشته درآستانه ماه رمضان ،قیمت قانونی نرخگوشت

در دهکهای پایین جامعه و با حداقل دریافت دستمزد هم بتوانند به

گوشت از سفره مردم تعبیر غلطی است ».به نظر میرسد اما تعبیر غلط،

قرمز درجه یک در بازار اصفهان  ۱۰۰هزار تومان بوده که براساس کیفیت،

هر صورت شاخص پروتئین گوشــتی مورد نیاز خود را تامین کنند ،اما

تفسیر مسئوالن از شرایط بازار و توان خرید مردم است.

برخی مغازهداران تا هر کیلو  ۱۰۵هزار تومان هم عرضه میکردند .قیمت

واقعیت موجود چیز دیگری میگویــد حتی اگر معاون رییس جمهور

آن طور که «تسنیم» نوشته بررسیها نشان میدهد در ماههای پایانی

گوشت گوســاله مخلوط در بازار اصفهان  ،۱۱۵بدون دنبه  ۱۲۰و مغز ران

بازهم از «تعابیر غلط» سخن بگوید و مردم در شبکههای اجتماعی به

سال گذشــته و ایام نوروز  ۱۴۰۰نه تنها هر کیلوگرم گوشتقرمز در بازار

سفارشی  ۱۲۵هزار تومان است .

شوخی درباره «گوشت جهانگیری» هم جوک و لطیفه بسازند!

ذره بین

خبر روز

ت و سازها
بازارمسکن اصفهان ازافزایش ساخ 
تا ۱۰۰هزارخانه خالی
نگاهی به وضعیت و تحوالت بازار معامالت مســکن در کالنشــهر اصفهان نشــان میدهد که صدور
پروانههای ساختمانی ازسال  ۹۸افزایش یافته است ،بیشترین پروانه ساختمانی صادرشده و معامالت
مسکن درمنطقه هشت و بیشترین میانگین قیمت خانه مربوط به منطقه  ۶است و حدود  ۱۰۰هزارخانه
خالی دارد .براساس نتایج سرشماری سال  ،۱۳۹۵بیشترین خانوارساکن درمناطق پانزدهگانهکالنشهر
اصفهان به ترتیب در مناطق هشت ۱۰ ،و هفت با  ۷۵هزار ۶۵ ،هزار و  ۵۲هزار خانوار و کم جمعیت ترین
منطقه  ۱۱با  ۱۸هزارخانوارثبت شده است.
بیشترین خانهها درمنطقه هشت اصفهان
همچنین بیشترین واحدهای مسکونی ثبت شده دراین شهرنیزبه ترتیب درمناطق هشت ۱۰ ،و هفت با
 ۷۴هزار ۶۵ ،هزار و  ۵۲هزار خانه و کمترین در منطقه  ۱۱با  ۱۷هزار خانه و بیشترین واحدهای مسکونی
خالی به ترتیب درمناطق هشت ۱۰ ،و هفت با  ۱۲هزار ۹ ،هزارو هشت هزارواحد وکمترین درمنطقه  ۱۱با ۲
هزارواحد ثبت شده است .مناطق هفت ،هشت و  ۱۰شهرداری اصفهان براساس نقشه تقسیمبندی این
شهربه ترتیب درشمال ،شمال غربی و شرق این خطه و درمحورشمالی رودخانه زاینده رود مستقراست
و درسالهایگذشته با تبدیل زمینهای زراعی به مسکونی و تاثیرعواملی مانند قرارگرفتن درمسیرهای
بزرگراهی با رشد ساخت و سازو ایجاد مجتمعهای مسکونی بزرگ مواجه شد .وضعیت مسکن و ساخت
و ساز در کالنشهر اصفهان در سالهای اخیر دستخوش تحوالت بســیاری شد به طوری که بر اساس
گزارشگروه آمارهای ثبتی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ،روند تغییرآمارپروانههای ساختمانی
صادرشدهگویای روندکاهشی آن ازسال  ۹۲تا  ۹۷و سپس صعود آن ازسال  ۹۸است.
افزایش ساخت و سازها دراصفهان ازسال ۹۸
تعداد پروانههای ساختمانی صادرشده ازحدود  ۹هزارفقره درسال  ۹۲به حدود سه هزاردرسال  ۹۷رسید
و سپس ازسال  ۹۸مجدد رشد پیداکرد و به نزدیک پنج هزارفقره و سپس سه هزارفقره درنیمه نخست
سال  ۹۹رسید .براساس این آمارازسال  ۹۲تا نیمه نخست  ۹۹بیشترین تعداد پروانهها درشهراصفهان
درسال  ۱۳۹۲با  ۹هزارو  ۳۸۹فقره وکمترین تعداد درسال  ۱۳۹۷با سه هزارو  ۳۶۶فقره صادرشده است
و باالترین میانگین مساحت زیربنا درسال  ۱۳۹۳معادل  ۲۳۶مترمربع و پایینترین میانگین آن ۱۷۸
مترمربع درسال  ۱۳۹۵بود .سال  ۱۳۹۸معادل چهارهزارو  ۶۵۶پروانه احداث ساختمان توسط شهرداری
اصفهان صادر شد که نسبت به سال قبل آن  ۳۸.۳افزایش داشت؛ اما میانگین مساحت زیربنا ۱۳.۸
درصد کاهش یافت .رییس گروه آمارهای ثبتی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان اظهار
داشت :صدورپروانه ساختمانی درفصل زمستان نسبت به فصول دیگرسال بیشتراست به همین دلیل
پیش بینی میشودکه مجموع آمارصدورپروانههای ساختمانی و ساخت و سازدرسال  ۹۹درکالنشهر
اصفهان نسبت به سال  ۹۸افزایش یافته باشد .سیدعلی قرشی با بیان اینکه در فصل بهار  ۹۹میانگین
قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیر بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاههای معامالت
ملکی شهراصفهان ،هفت میلیون و  ۲۰۰هزارریال بود ،افزود :این رقم نسبت به فصل قبل و فصل مشابه
سال  ۹۸به ترتیب  ۶.۲و  ۱۰۲.۲درصد افزایش دارد .قرشی همچنین با اشاره به اینکه معامالت مسکن در
فصل بهار ۱۳۹۹نسبت به فصل مشابه سال قبل آن به غیرازمنطقه هفت دردیگرمناطق شهری اصفهان
روند کاهشی داشت ،خاطرنشان کرد :بیشترین حجم معامالت در این فصل مربوط به مناطق هشت،
پنج ،یک و  ۱۳بوده است .درهمین رابطه؛ رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان نیز،
حدود  ۱۰۰هزارواحد مسکونی خالی برایکالنشهراصفهان را عدد باالیی دانست و اظهارداشت :هنوزنگاه
عده ای به مسکن به عنوانکاالی اقتصادی است و نه مصرفی زیرا اعتقاد دارندکه سرمایهگذاری دربخش
مسکن با توجه به نرخ تورمیکه دارد،کارمناسبی است .غالمحسین عسکری افزود :نگاه سرمایهگذاری
برای سود بیشترباعث ایجاد پدیده مسکن خالی شده و به جای اینکه این واحدها به دست مصرفکننده
واقعی برسد ،خالی مانده است و شاید بتوان اینکاررا نوعی احتکارخواندکه تورم زاست.

معاون بنیاد مسکن انقالب اسالمی
استان خبرداد:

پرداخت  ۸۶۵میلیارد تومان
تسهیالت مسکن روستایی در
اصفهان
معاون بازسازی مســکن روستایی بنیاد
مسکن انقالب اسالمی اســتان اصفهان
گفــت :بنیاد مســکن انقالب اســامی
اســتان اصفهان در ســالهای  ۹۸و ۹۹

پرداخت شــده اســت ،البته تسهیالت و
بالعوضهایی که برای جبران خســارات
زلزله ســمیرم پیش بینی شده است در
بودجه  ۱۴۰۰لحاظ میشود .معاون بنیاد
مسکن انقالب اسالمی اســتان اصفهان

اتحادیه صنف میوه و سبزی فروش شهرستان اصفهان ،میوههای نوبرانه در بازار نیاز به نرخ گذاری
ندارد و قیمت آن باید براســاس عرضه و تقاضا مشخص شــود .وی تصریح کرد :متاسفانه برای
میوههای نوبرانه ای که هنوز روی درخت است ،تعیین قیمت میشــود ،در حالی که این سیستم
اشتباه است .اسماعیلی با اشاره به قیمت آلوچه (گوجه سبز) در بازار ،گفت :قیمت این میوه نوبرانه
در میدان میوه و تره اصفهان بین  ۴۰تا  ۸۰هزار تومان و در ســطح عرضه بین  ۵۰تا  ۱۰۰هزار تومان و
قیمت توت اصفهانی گلخانه ای  ۶۰هزار تومان است ،همچنین قیمت هندوانه چابهار در میدان میوه
و تره بار  ۴هزار تومان و در سطح عرضه  ۵هزار تومان است .وی درباره بازار مرکبات ،گفت :متاسفانه
اکنون مردم در این موقع از سال تمایلی برا خرید ســیب و مرکبات ندارند ،در حالی که مرکبات به
وفور در بازار یافت میشود.

امیدوار بود .استاندار اصفهان با بیان اینکه دولت نگاه مثبتی به این پروژه دارد ،تصریح کرد :رویکرد دولت در خصوص آزادراه شرق اصفهان تکمیل  ۸کیلومتر باقی
مانده قطعه دوم و تسریع قابل توجه درروند اجرایی قطعه سوم این آزادراه است .رضایی با اشاره به ضرورت استفاده ازظرفیت آب و هوای شش ماه نخست امسال
در تکمیل و بهرهبرداری پروژههای آزادراهی گفت :دو فصل نخست سال ،ظرفیت قابل توجهی به منظور اجرای پروژههای آزادراهی وجود دارد و باید از فرصت  ۶ماه
ابتدایی سال برای به نتیجه رساندنکاربهرهکافی را برد وکارگاههای پروژه باید با سرعت بیشتری فعال شود.

رییس اتحادیه پیتزا و ساندویچ فروشان اصفهان خبر داد:

تعطیلی  ۱۵۰واحد پیتزا و ساندویچ فروش طی یک سال گذشته
صنفی پذیرایی کرده و فقط به صورت بیرون بر خدمات

مسکن روستایی و مدیریت بحران ۹۲۳

تومان تســهیالت در ســالهای  ۹۸و ۹۹

داشته باشند و به طور قطع نرخهای غیرکارشناســی بازار میوه را بر هم میریزد .به اعتقاد رییس

زیاد است ،افزود :دیدگاه ما این استکه با پیمانکاران بزرگیکه دراجرای قطعه دوم و سوم آزادراه شرق اصفهان حضوردارند ،میتوان به تکمیل هرچه سریع ترپروژه

در سالهای  ۹۸و  ۹۹در بخش بازسازی

تومان غرامت ۷ ،میلیــارد و  ۲۰۰میلیارد

وی در خصوص نوسانات قیمت میوه ،گفت :میوه باید به نحوی تنظیم شود که مردم در خرید ،رفاه

ناظران و سایردوستان نیزبه این دیدگاه برسیمکه این پروژه باید با سرعت بیشتری انجام شود .وی با بیان اینکه مشکالت درراستای اجرای پروژهها همواره بسیار

مسکن انقالب اسالمی اســتان اصفهان

وی افــزود :از ایــن مبلــغ ۴۶ ،میلیارد

سرسام آور است؛ به عنوان مثال کرایه بار هندوانه از چابهار به اصفهان حدود  ۱۰میلیون تومان است.

آزادراه است .عباس رضایی ،درجلسه بازدید ازروند اجرایی قطعه دوم و سوم آزادراه شرق اصفهان درخصوص روند اجرایی قطعات دو و سه آزادراه شرق اصفهان اظهار

است .محسن قویبیان اظهار کرد :بنیاد

روســتایی به مردم پرداخت شده است.

است .نوروزعلی اسماعیلی درباره ورود نوبرانهها به بازار ،اظهار کرد :متاسفانه اکنون قیمت کرایهها

کرد :فعالیت درحوزه راهسازیکاربسیارسختی است و تالش بسیاری انجام شده تا این پروژه به نتیجه برسد .ازسوی دیگرباید درمجموعه پیمانکاران ،مشاوران،

تاکنون  ۸۶۵میلیارد تومان پرداخت شده

 ،۹۸اردیبهشت ماه  ۹۹و بهسازی مسکن

گذاری میوههای نوبرانه در اصفهان ،گفت :قیمت آلوچه در بــازار اصفهان بین  ۵۰تا  ۱۰۰هزار تومان

استاندار اصفهان گفت :رویکرد دولت در خصوص آزادراه شرق اصفهان تکمیل  ۸کیلومتر باقی مانده قطعه دوم و تسریع قابل توجه در روند اجرایی قطعه سوم این

و تسهیالت بانکی داشــت که از این مبلغ

تومان در قالب تسهیالت سیل اردیبهشت

رییس اتحادیه صنف میوه و ســبزی فروش شهرســتان اصفهان با انتقاد از نحوه نادرست قیمت

بخش باقی مانده قطعه دوم آزادراه شرق اصفهان به زودی افتتاح میشود

مدیریت بحران  ۹۲۳میلیارد تومان اعتبار

داشت که از این مبلغ تا کنون  ۸۶۵میلیارد

نوبرانههای  ۱۰۰هزارتومانی دراصفهان

استاندار:

در بخش بازسازی مســکن روستایی و

میلیارد تومان اعتبار و تســهیالت بانکی

صمت) برای ماه رمضان امسال در استان مصوب و الزم االجراست.

رییس اتحادیه پیتزا و ســاندویچ فروشان اصفهان با
اشاره به ضرر و زیانهای ناشــی از شیوع کرونا ،گفت:
در یک سال گذشته  ۱۵۰واحد صنفی پیتزا و ساندویچ
فروش نتوانستهاند از پس پرداخت اجارهها برآمده و
مغازههایشان را تعطیلکردهاند.
سید مصطفی موسوی اظهارکرد :این صنفکامال تعطیل
شده وکارما به صفررسیده است .به دلیلکاهش زمان
فعالیت ،تعداد مشــتریها نیز کاهــش قابل توجهی
داشــته اســت نمیتوانیم از مشــتریان در واحدهای

اصفهان گفت :تا زمانی که شیوع کرونا در کشور کنترل

رسانی انجام میشود .وی افزود :ازروز ۲۴فروردین ماه

نشــود نمیتوان از این ضرر و زیانها جلوگیری کرد و

نیز بر اساس اعالم ســتاد کرونا فقط تا ساعت  ۹شب

بسیاری ازمردم ازاین تعطیلیها دچارضررو زیانهای

میتوان فعالیت کرد .رییس اتحادیه پیتزا و ساندویچ

هنگفت خواهند شد .موسوی افزود :ستاد ملی مقابله

فروشــان اصفهان گفت :طی یک ســال گذشته ۱۵۰

باکرونا اعالمکردکه اصناف فقط  ۱۰درصد سهم درشیوع

واحد به طور کلی نتوانستهاند از پس پرداخت اجارهها

کرونا دارنــد و تجمعات گردهماییها و مســافرتها

برآمده و مغازههایشــان را تعطیل کردهاند ،در واقع در

نقش اصلی را در شیوع بیشــتر کرونا ایفا کرده است.

آمدی نداشتند که بتوانند اجاره بدهند .موسوی افزود:

وی با بیان اینکه دراین یک ســال به دلیل عدم رعایت

مواد اولیه بیش از ۱۰۰درصــد افزایش یافته و به همان

نکات بهداشتی مورد پلمب وجود نداشته است ،گفت:

نسبت نیز قیمت محصوالت نیز افزایش یافت .کسانی

درصنف ما پروتکلهای بهداشتیکامال رعایت میشود

که مستأجر بودند همچنان نیز در حال تعطیلی هستند

به محض آنکه ستاد مقابله با کرونا دستوری ابالغ کند

؛اما آنهاییکه صاحب مغازه هستند فعالیت خود را ادامه

بالفاصله به اعضای صنف ابالغ شــده و آنها نیز تاکنون

میدهند .رییس اتحادیه پیتزا و ســاندویچ فروشان

کامال دستورالعملها را رعایتکردهاند.

عکس روز

گفت ۱۵ :هزار و  ۱۸۰تن ســیمان رایگان
بین مردم و آســیب دید هها توزیع شده
که به هر واحد احداثی  ۸تن سیمان تعلق
گرفته است .بنیاد مستضعفان این میزان

امرارمعاش در
وضعیت قرمزکرونا

روز  ۲۹بهمن ماه در ســمیرم زلزله شــد

با افزایش روزانه آمار مبتالیان به

سیمان را توزیع میکند .قویبیان افزود:
هیئت دولت در تاریخ  ۵اسفند مصوبهای
داشت که بر اساس آن  ۵۸واحد احداثی
شــهری ۱۵۹ ،واحد احداثی روســتایی
و  ۳۳۵واحــد تعمیــری و  ۲۴۹کمــک
بالعوض معیشــتی به اســتان اصفهان

کرونا و اعمــال محدودیتهای
جدید تمامی مشاغل غیر ضرور
به مدت  ۱۰روز در استان گلستان
تعطیل شد.

استان اصفهان شناسایی و تعلق گرفت.
عکس :خبرگزاری مهر

با مسئولان
اجرای طرح اصالح نژاد گوسفند بومی به نژاد «رومانف»
درشهرکرد

بام ایران

پنجشنبه  26فروردین  02 / 1400رمضان  15 /1442آوریل  /2021شماره 3228

مدیر جهاد کشاورزی شــهرکرد گفت :طرح اصالح نژاد گوســفند بومی با نژاد رومانف در دامداری
روستای دســتگرد امامزاده از توابع مرکز جهاد کشاورزی فرخشــهر با ظرفیت  ۲۰۰رأس در حال
اجراســت .فرهاد رفیعی افزود :تحول در صنعت دامپروری میتواند پرورش دامهای ســبک و
سنگین را به صرفهتر و دامداران را برای تولید بیشتر گوشــت قرمز راغبتر کند .رفیعی اضافه کرد:
در این راستا اجرای طرح دوقلوزایی در گوسفندان از سالها پیش آغاز شده که روشی برای تحول
در این صنعت به شمار میرود .وی ادامه داد :نژاد رومانوف یک نژاد سبک وزن و سازگار با مناطق

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان:

گندم مورد نیاز چهارمحال و بختیاری تا پایان خرداد تامین شده است

کوهستانی ،دارای خاصیت چند قلو زایی ،سریع الرشد و کم دنبه است که این خصوصیت موجب
تسریع در رسیدن هر راس دام به وزن اقتصادی میشود .رفیعی در پایان خاطر نشان کرد :استفاده
از دامهای پر بازده و دامداری صنعتی در آینده نزدیک ،کشــور را به راحتی به سمت خودکفایی در
تولید گوشت قرمز سوق خواهد داد.

آغازعملیات مرمت  ۱۲طرح میراث فرهنگی
کارشناس دفتر فنی ادارهکل میراث فرهنگی ،گردشــگری و صنایعدستی چهارمحال و بختیاری
گفت :پارسال عملیات اجرایی تعمیر و مرمت  ۱۲طرح میراثفرهنگی در این استان آغاز شد.

برای جبران کمبود احتمالی مرغ و گوشت قرمز در ایام

ماه مبارک رمضان ذخیرهسازی مرغ و گوشت منجمد

علی مولوی افزود :این طرحها شامل تعمیر و مرمت مسجد باباحیدر فارسان ،تپه سراب شهرکیان

در دستور کار قرار گرفته  ،در حال حاضر موجودی

امامزاده سرپیر اردل ،بافت روستاهای یاسهچای و سوادجان سامان ،بافت سرآقاسید کوهرنگ و

 ۳۰تن گوشت قرمز منجمد است و حدود  ۳۰۰تن مرغ

شهرکرد ،بافت چالشتر ،مسجد دســتگرد امامزاده و قلعه فرخشهر در شــهرکرد ،قلعه بارده بن،

انبارهای چهارمحال و بختیاری  ۵۰تن مرغ منجمد و

بناهای اضطراری بروجن و کیار است .مولوی اضافه کرد :برای اجرای این طرحها هفت میلیارد و

منجمد و  ۲۰۰تن گوشت منجمد وارد استان میشود

 ۹۳۰میلیون ریال اعتبار اختصاص یافت .وی ادامه داد :در زمان اجرای طرحهای تعمیر و مرمتی
میراثفرهنگی چهارمحال و بختیاری در سال  ۱۳۹۹زمینه اشتغال مستقیم  ۱۸نفر فراهم شد.

بیش ازهزارکودک درچهارمحال و بختیاری مشکوک به
تنبلی چشم هستند
مدیرکل بهزیستی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اجرای طرح پیشگیری از تنبلی چشم در استان
گفت :در این طرح  ۲۴هزار و  ۶۶۱کودک سه تا  ۶ساله معاینه شدند که از این تعداد یک هزار و ۲۷۰
کودک مشکوک بودند و به پزشک متخصص ارجاع داده شــدند که پس از معاینه تخصصی برای
 ۲۸۰کودک کمک هزینه تهیه عینک از سوی بهزیستی پرداخت شد .وی ادامه داد :سه تا  ۶سالگی
زمان طالیی غربالگری چشم کودکان محسوب میشــود و اگر کودکان این دوره طالیی را از دست
بدهند ،دیگرنمیتوان ازپیشرفت اختالالت بینایی آنانکهگاه منجربهکم بینایی و نابینایی میشود،
جلوگیری کرد ،عارضه تنبلی چشــم در صورت درمان به موقع قابل پیشگیری است و موجب رفع
مشکالت بینایی افراد در سنین باالتر میشود.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی چهارمحال و بختیاری گفت :موجودی

خروج مرغ عامل کمبود این کاال درچهارمحال و بختیاری است

هزار باالی  ۵۰روز و  ۴۵۰هــزار قطعه نیز باالی  ۴۵روز آماده کشــتار

گندم اســتان در حاضر  ۱۴هزار تن اســت و محموله  ۳۰۰۰تنی نیز به

در ادامه جلسه رییس سازمان جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری

است ،اخیرا  ۳۷.۵تن مرغ در استان کشتار و این مقدار افزایش پیدا

زودی وارد استان میشود ،گندم مورد نیاز استان تا پایان خرداد تامین

با اشاره به اینکه در استان مشکلی برای تولید مرغ وجود ندارد ،اظهار

شده اســت .کیقباد قنبری در جلسه ســتاد تنظیم بازار چهارمحال و

کرد :در سال گذشــته حدود  ۱۴میلیون و  ۲۵۱هزار و  ۲۵۵قطعه مرغ

بختیاری با اشاره به اینکه موجودی گندم استان در حاضر  ۱۴هزار تن

در استان به وزن بیش از  ۲۵میلیون و  ۶۵۱هزار کیلوگرم تولید شد ،اما

است ،اظهار کرد :تا پایان فروردینماه گندم مورد نیاز استان بهفروش

بخش زیادی از این مرغ کشتار شده از استان خارج میشود.

رسیده  ،در ســالجاری چهار محموله گندم توسط کشتی از بندر امام

تولید قارچ خوراکی درشهرستان خانمیرزا
مدیرجهادکشاورزی خانمیرزاگفت :درسالن قارچ خوراکی به مساحت  ۱۲۰مترمربع واقع دربخش
ارمند روزانه  ۱۰۰تا  ۲۰۰کیلوگرم محصول برداشت میشود .محمد صادق خانجانی افزود :این طرح
با ظرفیت تولیدی هشت تن در سال از جمله طرحهای موثر بهبود تولید است .خانجانی اضافه کرد:
قارچ به عنوان منبعی سرشار از پروتئین و اسیدهای آمینه ،کربوهیدراتها ،چربیها ،ویتامینها،
مواد معدنی (پتاسیم ،مس ،فسفر و آهن) و ســایر مواد غذایی ضروری و با توجه به طعم و بوی
خاص و منحصر به فرد ،در لیست غذای انســان قرار میگیرد .وی ادامه داد :امروزه مصرف قارچ
نه به علت عطر و طعم ،بلکه به عنوان یک منبع غذایی برای غنی سازی تغذیه مورد توجه است.

عطاءا...ابراهیمی افزود :یکی از دالیــل عمده خروج غیرقانونی مرغ

خمینی(ره) وارد کشور شده است ،از دو محموله ابتدایی  ۱۵۰۰تن در

از چهارمحال و بختیاری اختالف قیمت مرغ نســبت به استان مجاور

مرحله اول و  ۳۰۰۰تن نیز در مرحله دوم به اســتان اختصاص یافت،

است ،قیمت مرغ در استان مجاور تا حدود  ۴۰هزار تومان نیز رسید.

محموله اول وارد استان شده و محموله دوم بهزودی وارد میشود.

ابراهیمی با بیــان اینکه از ابتدای ســال  ۷۶۳هــزار جوجهریزی در

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی چهارمحــال و بختیاری گفت :گندم

مرغداریهای استان انجام شده اســـت ،یادآور شد :تالش میشود

مورد نیاز اســتان تا پایان خرداد تامین و در انبارها ذخیره شده است،

این عدد تا پایان فروردین جاری به باالی یک میلیون قطعه برســد،

همچنین باتوجه به آغاز زمان برداشــت گندم از تیرماه در استانهای

افزایش قیمــت جوجه یکروزه بــه  ۶۵۰۰تومان نیز یکــی از عوامل

کشــور مشــکلی برای تامین گندم وجود ندارد .وی بیــان کرد :طبق

کاهش جوجهریزی در ماههای گذشته بوده است.

پیشبینیها  ۱۳.۵میلیون تن گندم در کشــور آماده برداشت است،

رییس سازمان جهادکشــاورزی چهارمحال و بختیاری گفت :از یک

گندم مورد نیاز نیز از طریق واردات و تولید داخل تامین میشود.

میلیون و  ۸۰۰هــزار قطعه مرغ موجود در مرغداریهای اســتان ۱۲۰

اصناف موظف به درج قیمت روی محصول خود هستند

استاندار چهارمحال و بختیاری:

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری در جلسه ستاد تنظیم بازار با تاکید بر تشدید بازرسیها بر بازار در ایام ماه مبارک رمضان ،اظهار
داشت :متاسفانه درحال حاضر بیشترین تخلفات درسطح بازارمربوط به درج نکردن قیمت روی محصوالت است ،اصناف موظف به درج قیمت برروی محصول
خود هستند ،به نظر میرسد جرائم مربوط به این تخلف بازدارندگی الزم را ندارد و باید برای افزایش جرایم با وزیر صمت مکاتبه انجام شود.
ا...کرم نصیری با اشاره به اینکه ازتاریخ  ۱۵بهمنماه سال  ۹۹لغایت  ۱۵فروردینماه حدود  ۱۲هزار ۱۷۳بازرسی ازواحدهای صنفی استان انجام شده است ،اظهار
کرد :در این بازرسیها  ۸۶۳پرونده تخلف تشکیل و  ۱۰۰۴تخلف نیز در همین راستا کشف شد ،ارزش پروندههای تشکیل شده در تعزیرات حکومتی  ۶میلیون
و  ۹۰۰هزار تومان است .وی بیان کرد :همچنین از تاریخ ابتدای سال  ۱۳۹۹تا  ۲۷اسفندماه سال گذشته حدود  6216بازرسی از واحدهای صنفی در استان انجام
شده و در همین راستا  ۲۹۱۴پرونده تخلف تشکیل شد.
معاون بازرسی و نظارت سازمان صمت چهارمحال و بختیاری نیز با بیان اینکه ارزش پروندههای تخلف تشکیل شده در تعزیرات حکومتی بیش از  ۳۳میلیارد
تومان بوده است ،گفت :بیشترین تخلفات با  ۱۳۴۵پرونده در بحث عدم درج قیمت ۱۱۹ ،مورد کم فروشی و  ۶۷۳مورد گرانفروشی بوده است.
قائدامینی افزود :در سال گذشته  ۳۶پرونده تخلف در راستای اختفا و احتکار اجناس و ۷۴مورد پرونده برای عرضه خارج از شبکه تشکیل شد.

خشکسالی و کمآبی
زاینده رود نیازمند مدیریتی
کارآمد و عادل است
اســتاندار چهارمحال و بختیــاری در دیدار
هوشــنگ موالیــی ،رییس حوضــه آبریز
رودخانــه زایندهرود با اشــاره بــه اهمیت
حوضه آبریز رودخانه زاینــده رود بر محیط
زیست ،کشاورزی و معیشــت مردم اظهار
داشــت :خشکســالی و کمآبی زاینده رود
یکی از مهمترین مشکالتی است که نیازمند
مدیریتی کارآمد ،عادل ،بــا اراده و آیندهنگر

تکذیب آالیندگی پساب پتروشیمی لردگان

در جهت احیــای زایندهرود و ســاماندهی
کمی و کیفی آن به عنوان یکی از اصلیترین
رودخانههای کشــور اســت .اقبال عباسی

به دنبال انتشار کلیپی توسط افراد ناشــناس در فضای مجازی مبنی بر مرگ

با اشــاره به کاهــش چشــمگیر بارندگی و

ماهیهای پرورشــی یک مزرعه شیالت در فاصله هشــت کیلومتری لردگان،

خشکسالیهای اخیر افزود :این استان رتبه

این خبر تکذیب شد.

سومکاهش بارش دربین استانهایکشوررا

مدیر روابط عمومی پتروشیمی لردگان بیان داشت :پساب پتروشیمی لردگان

داردکه اینکاهش بارش میتواند خطرجدی

توسط کارشناسان زیست محیطی و ســایر کارشناسان مرتبط استان به صورت

برای استان و به طبع کشور باشد .عباسی با

روزانه پایش و نمونه گیری میشود.

اشاره بهکاهش  ۳۶درصدی بارشها درسال

رستم زاده افزود :نمونههای دریافتی در بیرون از مجموعه پتروشیمی بررسی

آبی جاری اســتان ،اضافه کرد :این بارشها

میشود .و تاکنون تمام نمونهها در نرم استاندارد بوده است.
مذکــور در کلیپ  ۸کیلومتر با پتروشــیمی لــردگان فاصله دارد که بر اســاس
نمونهگیریهای انجام شــده رد ادعای صاحب مزرعه قابل اثبات است ،ولی با

وی در خصوص وضعیت تخممرغ در چهارمحال و بختیاری ،توضیح
داد :حدود  ۳۵درصد تخممرغ مورد نیاز در استان تولید میشود ،در
حال حاضر قیمت تخممرغ در بازار کاهش داشته و اگر حمایت الزم از
تولیدکنندگان صورت نگیرد در تولید با مشکل مواجه میشویم ،درصدد
اخذ مجوز برای تولید تخم مرغ در استان هستیم.
ابراهیمی افزود :برای جبران کمبود احتمالی مرغ و گوشت قرمز در ایام
ماه مبارک رمضان ذخیرهسازی مرغ و گوشت منجمد در دستور کار قرار
گرفته  ،در حال حاضر موجودی انبارهای چهارمحال و بختیاری  ۵۰تن
مرغ منجمد و  ۳۰تن گوشت قرمز منجمد است و حدود  ۳۰۰تن مرغ
منجمد و  ۲۰۰تن گوشت منجمد وارد استان میشود.
رییس سازمان جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری بیان کرد :مشکل
در کشتار مرغ در استان بهعلت مشکل فنی در کشتارگاه جهانبین بود،
خروج مرغ بدون مجوز از مرغداری امکان پذیر نیست.

چهره روز

معاون استاندار چهارمحال و بختیاری:

مدیر روابط عمومی پتروشــیمی لردگان گفت :از ســوی دیگر مزرعه شــیالت

خواهد کرد.

این وجود پتروشــیمی لردگان برای حفظ حقوق مــردم و جلوگیری از هرگونه
تضییع حق منتظر اعالم نتایج بررســی کارشناســان زیســت محیطی و سایر
کارشناسان مرتبط استان خواهد ماند.

نســبت به دوره مشــابه میانگین بلندمدت
نیز  ۷درصد کاهــش دارد .وی ادامه داد :با
توجه به نامگذاری امســال با عنوان «تولید،
پشــتیبانیها ،مانعزداییها» از سوی مقام

عکس روز

معظم رهبری ،باید رفع مشــکالت و موانع
طرحهــای  ۳۱گانه کشــاورزی ،انتقال آب
در داخل اســتان و تملک اراضی سد و تونل
کوهرنگ  ۳در دستور کار مسئوالن ملی قرار
گیرد .عباسی گفت :باید مدیریت نیروگاهها
و تاسیســات آبی و برقآبــی وزارت نیرو که
در چهارمحال و بختیاری واقع شــده است

تولید ساالنه
 ۱۰میلیون شاخه
گل رزدر چهارمحال
و بختیاری

به شــرکت

آب منطقهای

ا ســتا ن

واگذار شود.

اخبار
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد:

حداقل  ۵۰درصد بیماران مبتال به کرونا ازنوع انگلیسی
هستند
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ،خدمات بهداشــتی و درمانی چهارمحال و بختیاری گفت :با
توجه به روند شیوع بیماری کرونا در استان بزودی رکورد آمار مبتالیان به کرونا در آبان ماه  ۹۹در این
استان شکسته میشــود .فریدون رحمانی افزود :اگر چه امروز تست اختصاصی برای تشخیص
ویروس جهش یافته کرونا انجام نمیشــود ،ولی در همان ابتدا نیز  ۵۰درصد موارد از نوع جهش
یافته بود .رحمانی اضافه کرد :در حال حاضر نیز ،حداقل  ۵۰درصد بیماران در استان ،مبتال به کرونای
نوع انگلیسی هستند .وی ادامه داد :بیشتر مراجعین سرپایی را جوانترها و موارد بد حال مربوط
به مسن ساالن هستند .رحمانی ،با اشاره به انجام  ۵دوره واکسیناسیون کرونا در استان و توزیع ۱۰
پارت واکسن ،از انجام واکسیناسیون برای  ۴۵درصد کادر درمان استان خبر داد.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی چهارمحال و بختیاری:

نرخ بیکاری چهارمحال و بختیاری درزمستان سال  ۱۳۹۹به
 ۱۳.۴درصد رسید
رییس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی چهارمحال و بختیاری گفت :نتایج فصل زمســتان سال
 ۱۳۹۹طرح آمارگیری از نیروی کار پس از پردازش دادههای خام ارسالی از سوی استانها ،توسط
مرکز آمار ایران منتشر شد .علی شهریارپور افزود :بر اساس نتایج این طرح ،نرخ بیکاری استان در
زمستان سال  ۱۳۹۹باکاهش  ۱.۱درصدی نسبت به فصل مشابه سال قبل به رقم  ۱۳.۴درصد رسید.
شهریارپور اضافه کرد :مرکز آمار ایران نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت  ۱۵ساله و بیشتر استان را
در فصل زمســتان معادل  ۴۳.۵درصد اعالم کرد که  ۲.۶درصد از متوسط نرخ مشارکت اقتصادی
کشور باالتر است .وی ادامه داد :بیشترین رقم نرخ بیکاری فصل زمستان در بین استانهای کشور
عدد  ۱۸.۸درصد و متوسط کشوری آن معادل  ۹.۷درصد بوده اســت ،این نرخها نشان میدهند
اگرچه نرخ بیکاری استان از متوسط کشوری آن باالتر است لیکن جایگاه استان در بین استانهای
کشور نسبت به سنوات قبل بهبود یافته است .شــهریارپور گفت :به رغم اینکه نرخ بیکاری استان
در فصل زمستان  ۱۳۹۹از نرخ بیکاری کشور باالتر بوده  ،نسبت اشتغال استان در فصل مذکور برابر
 ۳۸.۲درصد و این شاخص در سطح کشور معادل  ۳۷.۸درصد بوده است .وی تفاوت ساختار سنی
جمعیت استان با ساختار سنی جمعیت کشــور را از مهم ترین دالیل باالتر بودن عرضه نیروی کار
استان نسبت به سایر نقاط کشور دانست و اظهار داشت :برای برای مدیریت مطلوب نیروی کار در
استان و کاهش نرخ بیکاری تالش و همت مضاعف مدیران و همراهی و همدلی مردم مهم ترین
راهکار محسوب میشود.

فرمانده انتظامی شهرکرد:

پاتوق استعمال و فروش موادمخدردرشهرکرد پلمب شد
فرمانده انتظامی شهرکردگفت :نظربهگزارشات و اخبارواصله درمورد برپایی پاتوق خرید و فروش و
استعمال موادمخدردریکی ازمحلههای شهر ،مراتب دردستورکارمامورانکالنتری  ۱۳امام خمینی
(ره) شهرکرد قرار گرفت .ســرهنگ کورش بهرامی افزود :ماموران با انجام تحقیقات میدانی این
پاتوق فروش و استعمال موادمخدر را شناسایی و ضمن هماهنگی قضایی بازرسی کردند .بهرامی
اضافه کرد :در بازرسی از این مکان ،یک فروشنده موادمخدر در حال مصرف موادمخدر دستگیر و
 ۶۰سانت شیشه و یک عدد پایپ کشف شد .وی با اشاره به اینکه متهم به همراه اقالم کشف شده
تحویل مقام قضایی شد ،ادامه داد :پس از جمع آوری ادله کافی و تکمیل پرونده ،با هماهنگی مقام
قضایی ،این پاتوق فروش و مصرف موادمخدر پلمب شد.

جامعه
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معاون اجتماعی بهزیستی استان خبر داد:

فرزندخواندگی  ۱۱۱کودک درسال ۹۹
معاون اجتماعی ادارهکل بهزیستی استان اصفهانگفت :درسال  ۹۹تعداد  ۱۱۱کودک به خانوادههای

سخنگوی ستاد استانی مقابله با کرونا در استان :تعداد مبتالیان به کرونا در اصفهان  ۶برابر بیشتر شده است

فرزندپذیر تحویل داده شد و در ابتدای ســال جدید هم تاکنون  ۸کودک را به این گونه خانوادهها

روز واقعه!

تحویل دادهایم.
عبدالرضا اســماعیلی در خصوص متقاضیان فرزندخواندگی ،اظهار کرد :متقاضیانی که در انتظار و
نوبت تحویل فرزندخواندگی هستند درحال حاضرحدود یک هزارو  ۱۴۰نفرهستندکه این افراد باید
اقدامات الزم برای ثبت تقاضای فرزندخواندگی خود را انجام دهند .وی در خصوص نحوه ثبتنام
افراد برای فرزندخواندگی ،افزود :در حال ثبت و وارد کردن نام متقاضیان فرزندخواندگی اســتان

عکس :تسنیم

اصفهان در ســامانه الکترونیکی به آدرس  adoption.behzisti.netهستیم و افراد برای انجام
ثبت و راهنمایی جهت تکمیل فرآیند و تقاضای فرزندخواندگی در این سامانه که از ابتدای سال ۹۹
راهاندازی شده،ثبتنام میشوند.
معاون اجتماعی اداره کل بهزیستی استان اصفهان در خصوص شرایط و فرآیند فرزندخواندگی که
از ابتدای سال  ۹۹به ثبت رسیده است ،گفت :زوجین به سامانه معرفی شده و مدارکی چون کارت

شخص استاندار تاکید کردند که وضعیت استان بحرانی

است و به تمام ادارات و دستگاههای اجرایی نیز ابالغ

شد که توانمندیهای خود را در اختیار دستگاههایی که
در خط مقدم مبارزه با کرونا هستند قرار دهند

پایان خدمت ،شناسنامههای زوجین ،کارت ملی آنها و سند ازدواج ،مدرک تحصیلی ،نامه تایید
ناباروری ازپزشک مربوطه ،سند شغلی و سند ملکی برای این اقدام مورد نیازاست و سن متقاضیان
تحویل فرزندخوانده باید زیر  ۴۰سال باشد.

رییس اداره امور عشایر:

نگاه ویژه دولت ،زندگی عشایری درفریدونشهررا
رونق بخشید
رییس اداره امور عشــایر فریدون شــهر گفت :دولت طی هشــت ســال گذشــته با نگاه ویژه به
زیرساختهای مناطق عشایری این شهرستان ،زندگی اهالی را رونق و قوت بخشیده است.
اصغر دویستی افزود :با اختصاص اعتبارات از محل صندوق حمایت ملی و محل درآمدهای ارزش
افزوده به بخش عشایر ،درآمد پایدار و خوبی به این بخش اختصاص یافته که اجرای پروژه تامین
حجت ا ...غالمی ،سخنگوی ستاد مبارزه با کرونا در اصفهان در نشست

* هم اکنون  ۳۳دوربین ثابت در سطح شهر اصفهان داریم که تخلفات

*شخص اســتاندار تاکید کردند که وضعیت اســتان بحرانی است و

خبری که به صورت مجازی برگزار شــد ،از یک آمار وحشــتناک خبر

زوج و فرد و تخلفات شــبانه را ثبت میکنند و از امــروز همه این ۳۳

به تمام ادارات و دســتگاههای اجرایی نیز ابالغ شد که توانمندیهای

داد وگفت :متاســفانه تعداد مبتالیان به کرونا در استان نسبت به اول

دوربین فعال شده و  ۴۴۰دوربین نظارت تصویری نیز در مرکز کنترل

خود را در اختیار دستگاههایی که در خط مقدم مبارزه با کرونا هستند

فروردین شش برابر بیشتر شده است و برای کنترل بهتر ویروس کرونا

ترافیک شهرداری فعال اســت تا خودروهایی که تردد شبانه را نقض

قرار دهند.

فعالیت مشــاغل گروه یک به جز داروخانهها از ساعت  ۲۱.۳۰ممنوع

کردند ،جریمه کنند.

* مصوبه ستاد اســتانی این اســت که دو هفته مهلت به چکهای

میشود.

* در شبکه راههای اســتان اصفهان  ۱۳۰دوربین فعال شده که تمام

اصناف داده شود و بانکهایی که چکهای برگشتی را صادر میکنند

در ادامه اهم سخنان غالمی در این نشست را میخوانید:

خودروهای غیر بومی را رصد میکنند که با فعال شدن سیستم نظارت

باید رد اثر را از صاحبان حســاب انجام دهند .واحدهای صنفی نیز ۶

* با توجه به گزارش دانشــگاههای علوم پزشــکی اصفهان و کاشان

آب ،اشــتغالزایی ،احداث مخزن آب ،ایجاد جاده و تامین نیازهای زندگی از جمله آنهاست .وی،
احداث سد مخزن آب گاوخفت با هزینهای افزون بر  ۱۵۰میلیارد ریال و پروژه تامین آب آشامیدنی
با هزینهای بالغ بر  ۱۷میلیارد ریال و جاده عشــایری به طول  ۱۸کیلومتر و ســرمایه گذاری هفت
میلیارد و  ۵۰۰میلیون ریالی را از مهم ترین اقدامات هشت سال گذشته در این منطقه برشمرد.
رییس اداره امور عشــایر فریدون شــهر اضافهکرد :با احداث ســد گاوخفت ،زمینه برای توسعه
کشاورزی و ایجاد اشــتغال برای عشایر در منطقه فریدونشــهر بیش از گذشته فراهم شد که این
موضوع در افزایش تولید ملی و رونق زندگی اهالی موثر بوده است.

تصویری در راههای اســتان و کالن شــهر اصفهان بدون شک حجم

ماه دیگر فرصت دارند قسطهای وام دریافتی خود را پرداخت کنند.

متاســفانه وارد موج چهارم کرونا شــدهایم که یکی از دالیل آن ورود

ترددها کاهش مییابد.

* ظرفیتهای بیمارستانی درحال سرریزشدن است و به همین دلیل

جمع آوری و شناسایی بیش ازهزارو  ۳۸۱معتاد متجاهر

ویروس کرونای انگلیسی از مرز عراق به کشــور است .همچنین اگر

* تا کنون از  ۱۲۱۰۰واحد صنفی بازدید شــده که از این تعداد  ۲۰۱واحد

بیمارستانهای بخش خصوصی به کمک بهداشت و درمان آمده اند و

مصوبات ســتاد ملی مقابله با کرونا بهتر اجرا میشد ،امروز وضعیت

پلمب ۱۵۲ ،واحد معرفی به مراجع قضایی ۳۳۵ ،مورد اخطار کتبی و

چند بیمارستان صحرایی نیز فعال شدند .همچنین الزم است با کمک

معاون پیشــگیری اداره کل بهزیستی استان اصفهان اظهار کرد :در ســالهای گذشته با همکاری

بهتری داشتیم.

 ۱۳۰۰مورد نیز اخطار شفاهی دریافت کرده اند.

شبکه بهداشت برخی بیماران به شکل خانگی مورد درمان قرار بگیرند.

* روشنایی پارکها به کمتر از یک سوم در ســطح استان میرسد و

* متاسفانه در یک هفته گذشته  ۳۱۰۰۰وسیله نقلیه جریمه  ۲۰۰هزار

* متاسفانه رعایت پروتکلها در اســتان  ۵۶درصد بود که هم اکنون

فعالیت تمام دکهها و اغذیه فروشــیها در پارکهــا متوقف خواهد

تومانی ۷۷۵۰ ،خودرو غیر بومی جریمه  ۵۰۰هزار تومانی و یک میلیون

وضعیت بهتر شده است.

شــد .همچنین تردد خودروهای غیر بومی به استان ممنوع است که

تومانی شده اند و  ۷۹مورد توقیف خودرو داشته ایم.

* درباره نحوه برگزاری مراسم در ماه رمضان ،مقرر شد در کمیته ستاد

ارتش ،بسیج و هالل احمر با محوریت نیروی انتظامی ترددها را کنترل

* بانکها با توجه به اینکه با ظرفیت یک سوم کار میکنند انتظار این

ملی این موضوع بررسی شود و تا االن هیچ دستورالعمل خاصی برای

میکنند .فرمانداریها نیز موظف هســتند کمیتههای شهرستانی را

است که مراجعه به این مراکز کمتر شود و سایر ادارات نیز با ظرفیت یک

برگزاری مراسم شبهای قدر در شهرهای قرمز و نارنجی صادر نشده

فعال و ایست و بازرسیها را تشدید کنند تا حجم ترددها کاهش یابد.

سوم کار میکنند و مردم باید برای امور ضروری به ادارات مراجعه کنند.

است.

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی استان:

بیمارستانهای اصفهان ظرفیت پذیرش مصدومان حوادث
رانندگی را ندارند
رییس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اصفهان با بیان اینکه بیمارستانها ظرفیت پذیرش مصدومان
حوادث رانندگی را ندارند ،ازشهروندان خواست مراقب باشند دروضعیت قرمزشیوعکرونا دراستان،
با بی احتیاطی دررانندگی فشارمضاعف به مراکزدرمانی تحمیل نکنند .سرهنگ محمدرضا محمدی،
اظهارکرد :باتوجه به وضعیت قرمزو نگرانکننده شیوعکرونا ،ظرفیت بیشتربیمارستانهای استان به
بیماران مبتال به کووید اختصاص یافته است .وی افزود :در این شرایط اگر مصدوم ناشی از تصادف
رانندگی به بیمارستانهای استان منتقل شود ،ضمن تحمیلکارمضاعف بهکادردرمان ،احتمال درگیر
شدن بیمارو خانواده وی به ویروسکرونا وجود دارد .رییس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اصفهان
با بیان اینکه بیمارستانها ظرفیت پذیرش مصدومان حوادث رانندگی را ندارند ،تاکید کرد :رانندگان
باید بیش ازپیش دقت و ازارتکاب تخلفات رانندگی پرهیزکنند .سرهنگ محمدی همچنین ازوالدین
خواست نظارت بیشتری بر فرزندان موتورسوار داشته باشند .وی همچنین از شهروندان خواست تا
اطالع ثانوی به واحد رسیدگی به اعتراضات جرائم رانندگی کرونایی مراجعه نکنند و گفت :باتوجه به
وضعیت قرمزنگرانکننده و تجمع بیش ازحد مراجعان تا زمان خروج ازوضعیت قرمزو نارنجی ،واحد
رسیدگی به تخلفات رانندگی پلیس راهنمایی و رانندگی استان اصفهان به جرائم رانندگی صادره به
دلیلکرونا رسیدگی نخواهدکرد.

کسب رتبه برترفرماندهی انتظامی استان اصفهان
مجموعه انتظامی استان اصفهان درهمایش سراسری فرماندهان ناجا ،رتبه برترکشوری راکسب و از
فرمانده انتظامی این استان تقدیرشد .بیست و پنجمین همایش سراسری فرماندهان،معاونان،رؤسا
و مدیران ناجا به صورت ویدئو کنفرانس و با حضور سردار «حسین اشتری» فرمانده ناجا برگزار شد.
در این همایش مجموعه انتظامی استان اصفهان توسط بازرسی کل ناجا به عنوان یک مجموعه برتر
انتظامی در کشور معرفی شده که از عملکرد این فرماندهی توســط فرمانده ناجا تقدیر به عمل آمد.
گفتنی است؛ سردار «محمدرضا میرحیدری» فرمانده انتظامی استان اصفهان نیز به عنوان فرمانده
و مدیر نمونه کشوری معرفی شد که از تالش و زحمات او توسط سردار «اشتری» تقدیر به عمل آمد.
مجموعه انتظامی استان اصفهان در سال  1399در زمینه ســرقتها با کاهش  24درصدی وقوع و
افزایش  74درصدیکشفیات روبه رو شد وکشف اموال مسروقه  203درصد افزایش یافت .درزمینه
تصادفات رانندگی  15درصدکاهش و میزان جانباختگان  24درصد و تصادفات جرحی نیز 21درصد
کاهش یافت .حدود  50تن انواع مخدر نیز در سال  99توسط ماموران انتظامی این فرماندهی کشف
شدکه  19درصد نسبت به مدت مشابه سال  98افزایش داشته است.

توقیف  54هزارلیترفرآورده نفتی قاچاق در«شاهین شهر»
فرمانده انتظامی شهرستان «شاهین شهر» از کشف  54هزار لیتر فرآورده نفتی قاچاق و توقیف 2
کامیون کشنده در این رابطه خبر داد .سرهنگ «علی صادقی» بیان داشت :ماموران گشت انتظامی
بخش میمه و پاسگاه مورچه خورت حینکنترل یکی ازمحورهای فرعی این شهرستان به  2کامیون
کشنده مشکوک و آنها را متوقفکردند .وی افزود :این خودروها  54هزارلیترفرآورده نفتی را بارگیری
و در حال تردد بودند که رانندگان مدارک قانونی و مجوزهای مربوطه را ارائه ندادند .فرمانده انتظامی
شهرستان شاهین شهر ادامه داد :در این خصوص  2قاچاقچی دستگیر و 54هزار لیتر فرآوردههای
نفتی قاچاق نیزتوقیف شد .سرهنگ صادقی خاطرنشانکرد :نیروی انتظامی با افرادیکه بخواهند
سرمایههای ملی کشورمان را به تاراج ببرند ،برخورد قاطع و قانونی میکند و اجازه فعالیت و جوالن
به آنان نخواهد داد.

میشد ،اما پس از شــیوع کرونا برخی طرحها مدتی متوقف ،اما در کمیته درمان استان اصفهان
مصوب شد طرحها با فاصله گذاری اجتماعی و رعایت شــیوه نامههای بهداشتی با فاصله زمانی
بیشتر ادامه یابد .سمیه کریمی ادامه داد :سه ماه اول امسال اقامتگاهها تعطیل بود ،اما پس از آن
حدود  ۱۳۸۱نفر از کارتن خوابها جمع آوری و با حکم قضایی به این مراکز منتقل شدند.
کریمی با اشــاره به وجود  ۸۳اقامتگاه برای پذیرش افراد بی ســرپناه در استان گفت :سه واحد
مخصوص پذیرش زنان معتاد و بی سرپناه است که البته با دستور ستاد مقابله با کرونا تمام مراکز
با یک سوم یا یک دوم ظرفیت خود مددجویان را پذیرش میکنند.

خبر روز

ناجا

نیروی انتظامی و پلیس مبارزه با مواد مخدر به صورت مداوم به معتادان متجاهر خدمات رسانی

دبیر مجمع اسالمی دانشگاه اصفهان:

اگرانتخابات تکثرفکری درجامعه را نمایندگی کند ،مشارکت باال میرود

سرپرست انتقال خون استان اصفهان:

ساعات خونگیری درماه
رمضان افزایش یافت

انتخاباتی دردانشگاههایکشورو ازجمله دانشگاه اصفهان ،با ابرازاین عقیدهکه به طورکلی هنوزدرفضای عمومی جامعه و به تبع آن دردانشگاه شورو حال انتخاباتی

دبیرمجمع اسالمی دانشجویان دانشگاه اصفهانگفت :وقتی انتخابات تکثرو تنوع فکری درجامعه را نمایندگیکند و دانشجو و مردم با طرزتفکرخودشان و منطبق بر
خواستههایشانکاندیدای مطلوب خود را درانتخابات داشته باشند ،مسلما مشارکت به صورت چشمگیری افزایش خواهد یافت .هاجرمیراحمدی درباره شورو حال

سرپرست انتقال خون استان اصفهان گفت:

که درسال  ۱۳۹۶حاکم بود ،وجود ندارد ،افزود :ایجاد شورو حال ساختگی در دانشــگاه به هیچ وجه سودی ندارد ،چراکه انتخابات درکل فرآیندی استکه مردم و

ذخیره بانک خون استان حدود  ۶روز است و

کسانیکه رای میدهند میخواهند ازطریق آن فرآیند به تغییرامیدوارباشند .سازوکاردموکراسی به افرادی ازجامعهکه درطبقاتی هستندکه سهمی ازقدرت ندارند

ساعت کاری مرکز انتقال خون خواجو در ماه

این امکان را میدهد تا روی طبقه باال اعمال قدرتکنند ،اما مردم و قشردانشجو احساس میکنندکه ازاین سازوکارمحروم هستند .دبیرمجمع اسالمی دانشجویان

رمضان از ســاعت  ۸تا  ۲۲است و درخواست

دانشگاه اصفهان با بیان اینکه این حس مردم و قشر دانشجو دالیل مختلفی دارد ،گفت :مشکالت روز افزون اقتصادی ،ناکارآمدی بسیاری از نهادهای حکومتی و

لغو منع تردد شــبانه برای اهداکنندگان خون

اتفاقاتیکه درچند سالگذشته افتاد به نوعی مردم را دلسردکرد .معتقدم وقتی دانشجوی دانشگاه اصفهان میبیندکه نمیتواند روی سطوح مدیریتی دانشگاه هیچ

در میدان خواجــو به نیــروی انتظامی داده

نفوذی داشته باشد و دربحثکرونا ،امورآموزشی و افزایش شهریهها دانشجویان را درنظرنمیگیرند ،مسلم استکه این قشرسرخورده میشود.

شــده اســت .علی فتوحی در خصوص آمار
مراجعهکننــدگان و اهداکننــدگان خون در

مدیرکل بیمه سالمت استان خبر داد:

استان ،اظهار کرد :آمار مراجعه کنندگان برای

حذف تدریجی دفترچهبیمه سالمت همگانی دراصفهان

اهــدای خون کاهــش یافته اســت و روزانه
حدود  ۴۵۰نفر برای اهدای خون و پالســما
مراجعه میکنند کــه از این تعداد حدود ۳۵۰
نفر موفق به اهدای خون میشوند .وی افزود:
مصرف خون و فرآوردههای خونی به ویژه برای
بیماران تاالســمی یک نیاز همیشگی است و
با اطالعرســانی باید در فرهنگسازی اهدای
خون و فرآوردههای خونی کمک کنیم ،نباید
فراموش کنیم که در شرایط بحرانی کرونا قرار
داریم و مراکزدرمانی به صورت مستمرو روزانه
به خون و فرآوردههای خونی نیاز دارند ،روند
اهدای خون باید مســتمر باشد تا با وضعیت
بحرانی بــرای ذخیره خون مواجه نشــویم.
سرپرست انتقال خون استان اصفهان با اشاره
به این کــه ذخیره بانک خون اســتان حدود
 ۶روز اســت ،اضافه کرد :ذخیــره بانک خون
اســتان باید بیش از  ۷روز باشد ،نرمال بودن
ذخیره بانک خون اســتان اصفهان مشروط
بر ادامــه مراجعه افــراد اهدا کننده اســت و
حضور پیوســته آنها ســبب حفظ وضعیت
مطلوب ذخیره بانک خون میشود همچنین
به تمــام گروههای خونی به ویــژه گروههای
منفی نیاز داریم .وی خاطرنشان کرد :از اهدا
کنندگان درخواســت داریم تا بــا مراجعه به
وبسایت سازمان انتقال خون استان اصفهان
به نشــانی  esfahan.ibto.irبرای دریافت
نوبت اینترنتی ،روز و زمان مشــخصی برای
اهدای خون مراجعه کنند تا از تجمع افراد در
بحران کرونا جلوگیری شود ،افراد بهتر است
به دلیل محدودیتهای کرونایی در طول روز
برای اهدای خون مراجعه کنند.

الکترونیک درمراکزفراهم نباشد ،پزشکان میتوانند

مدیرکل بیمه سالمت استان اصفهان ازاجرای برنامه

اردیبهشــت ماه جاری اجرا میشــود ،گفت :با ارائه

کاهش کاربرد و حــذف تدریجی دفترچــهبیمه از

آموزش به مراکزتشخیص درمان طرف قرارداد ،فراهم

تا اطالع ثانوی بیمهشدگان فاقد دفترچه را با سربرگ

ابتدای اردیبهشــت ماه جاری در اصفهان خبر داد و

شدن زیرساخت الزم و اجرای نسخه الکترونیک ،از

مرکز تجویز کــرده و داروخانهها و مراکز پاراکلینیک

گفت :با ارائه آموزش به مراکزتشخیص درمان طرف

ابتدای اردیبهشتماه ۱۴۰۰چاپ دفاتر بیمه سالمت

مجاز به پذیرش بیمار و ارائه خدمت با ســربرگ به

قرارداد ،فراهم شدن زیرساخت الزم و اجرای نسخه

همگانی رایگان حذف شــده و این دســته از بیمه

بیمهشدگان هســتند .مدیرکل بیمه سالمت استان

الکترونیک ،از ابتدای اردیبهشــت چاپ دفاتر بیمه

شدگان میتوانند تمام خدمات درمانی خود را با ارائه

اصفهانگفت :با توجه به اســتمرار شــیوع ویروس

سالمت همگانی رایگان حذف میشود .حسین بانک

کد ملی به صورت الکترونیک در بخشهای درمانی

کرونا و الزام کاهش مراجعه بیمه شــدگان به دفاتر

اظهار کرد :به منظور تحقق اهداف دولت الکترونیک

دولتی دانشگاهی دریافتکنند .وی افزود :درهمین

پیشخوان دفاتربیمهای صندوقهایکارکنان دولت،

و تســهیل ارائه خدمات درمانی به مردم ،طرح ملی

راستا دفاتربیمه روستاییان و شهرهای زیر ۲۰هزارنفر

روســتاییان ،ســامت همگانی و بیمــاران خاص

نسخه الکترونیک و کاهش تدریجی کاربرد دفترچه

جمعیت ازخردادماه و دفاترسایربیمهشدگان شامل

ایرانیان به صورت سیســتمی تا پایان شهریور ۱۴۰۰

بیمه دردستورکاراین ادارهکل قرارگرفته است .وی با

کارمندان دولت ،سایراقشارو بیماران خاص ایرانیان

تمدید شد و بیمهشدگان جهت اطمینان ازاعتباردفاتر

بیان اینکه با جایگزینی ابزارهای الکترونیکی ،برنامه

از تیرماه جاری چاپ نمیشــود .بانک خاطرنشان

خود میتوانند با کد دستوری *۱۶۶۶#اعتبار جدید

کاهشکاربرد و حذف تدریجی دفترچهبیمه ازابتدای

کرد :در صورتی که به هر دلیلی امکان نسخه نویسی

دفترچه بیمه خود را مشاهدهکنند.

عکس روز
چهل و سومین
مرحله ازطرح
«رعد»
چهل و سومین مرحله از طرح
رعد سه شــنبه ۲۴ ،فروردین
 ۱۴۰۰با حضور ســردار حسین
رحیمی ،رییس پلیس تهران
در مرکــز پلیس پیشــگیری
پایتخــت برگزار شــد .در این
مرحلــه از طــرح رعــد ۸۶۴
ســارق ،زورگیــر و قاچاقچی
دستگیر شدند.
عکس :باشاگه خبرناگران جوان

مستطیلسبز

ورزش
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پا قدم «کریمی» برای خیبرخوش یمن بود
پا قدم علی کریمی برای تیم خیبر خوش یمن بود و با حضور این چهره در کادر مدیریتی باشگاه
به عنوان مشاور ،تیم خیبر دو بازی متوالی را با پیروزی پشت سر گذاشت .پیش از بازی با بادران

شهرخودرو -ذوب آهن

بود که گفته شد علی کریمی ،چهره نام
آشــنای فوتبال ایران به عنوان مشاور

دوئل انتقامی درمشهد

باشــگاه خیبر خرم آباد انتخاب شده
است .وی با حضور در استادیوم تختی
خرم آباد از نزدیک بــه نظاره بازی این
تیم در برابر بادران نشســت .مســابقه
ای که در نهایت با نتیجــه یک بر صفر
به ســود خیبر خرم آباد پایــان یافت
و عبدا ...ویســی بعد از مــدت ها یک
نفس راحت کشید و خوشحال از اینکه
سرانجام تالش هایش برای تغییر در روند نتیجه گیری به ثمر نشست و تیمش در برابر یک تیم
مدعی به پیروزی رسید .روز سه شنبه هم خیبر در استادیوم تختی اهواز بازی سختی را در برابر

شاگردان مجتبی حسینی که با نتایج خوب چند هفته

تیم استقالل مالثانی تجربه کند و با یک ضربه از راه دور که به زیبایی هر چه تمام تر توسط عارف

گذشته در شرایط روحی و روانی نسبتا خوبی به سر می

خیبر خرم آباد در دور برگشت روند خوبی را آغاز کرده و حاال خیبر خرم آباد و عبدا ...ویسی می

سه امتیازدیداربا تیم شهرخودرو دارند

رستمی زده شد به برتری یک بر صفر رسید تا  25امتیازی شــود و تا رده دهم جدول باال بیاید.
توانند با ادامه این روند در قامت مدعی ظاهر شوند.

برند برای ادامه روند رو به رشدشان نیاز مبرمی به کسب

به خصوص که در بازی های این فصل امتیازات مدام تقســیم می شود و تیم هایی که در بازی
های گذشــته امتیازات و فرصت ها را از دســت داده اند می توانند با چند بازی خوب دوباره در
قامت مدعی ظاهر شــوند .به واقع در بازی های این فصل خیلی از تیم ها حتی تیم های باالی
جدول سینوسی نتیجه گرفته اند.

مازیارزارع؛ ازاستعفا تا مدعی صعود
ملوان روزهای خوبی را در لیگ یک سپری می کند و این تیم در دور برگشت بازی های لیگ یک
به تیم بهتری تبدیل شده ؛ تیمی که حتی می تواند داعیه صعود داشته باشد.
ملوان در دور رفت بازی ها ،امتیازات حساسی را از دست داد و تکرار شکست ها حتی در برهه ای
موجب شد مازیار زارع مربی جوان ملوان از ســمت خود استعفا کند که پژمان نوری این استعفا
را قبول نکرد و از او خواســت به کار خود با قدرت ادامه دهد و به جای جا زدن بایســتد و ملوانی
بسازد که برای صعود به لیگ برتر تالش کند که این چنین هم شد .ملوان چند هفته ای است که
در لیگ یک خوب نتیجه می گیرد و در هفته بیســتم بازی ها موفق شد تیم خوب رایکا را با یک
گل شکست دهد.
تیمی که اگر چه داعیه صعــود ندارد؛ اما در هفته های اخیر یقــه مدعیانی چون بادران – پارس
جنوبی و  ...را گرفته بود و پیروزی های ارزشــمندی در برابر این تیم ها به دست آورد .ملوان 31
امتیازی در رده ششم جدول قرار دارد .تیمی که اختالفش با صدر  7امتیاز و با تیم دوم  3امتیاز
است و ادامه این روند بدون شک به قوی سپید کمک خواهد کرد که دست کم به عنوان تیم دوم
داعیه صعود به لیگ برتر داشته باشد .سه برد متوالی از سوی ملوان در سه هفته از دور برگشت
بازی های لیگ یک.
ملوان ابتدا در هفته هجدهم بازی ها قشقایی را در شیراز با یک گل شکست داد .در ادامه چوکا
را در دربی گیالن یک بر صفر برد و با همین نتیجه از ســد رایکا گذشــت .شاید پیروزی هایی که
ملوان در برابر حریفان در سه هفته اخیر به دست آورده پر گل نبوده؛ اما امتیازات شیرینی برای
ملوان به ارمغان آورد .امتیازاتی که موجب شــد ملوان از نیمه پایین جدول به نیمه باالی جدول
بیاید و مدعی صعود شود.

در چارچوب هفته بیســتم فصل جاری

روبهرو بــوده و مدافعــان این تیم اشــتباهات مرگبــاری را مرتکب

در آن سوی میدان تیم شهر خودرو شــرایط بهتری نسبت به ذوبی ها

رقابت های لیگ برتــر تیم ذوب آهن در

میشدند و همین امر امتیازات حساسی را از آنها گرفت .اما طی چند

دارد ،این تیم که هم اکنون با کســب  24امتیاز در رده یازدهم جدول

مشهد به مصاف تیم شهر خودرو می رود.

بازی اخیر ذوبآهن ،ســاختار دفاعی این تیم بهبود یافته و کاهش

رده بندی قرار گرفته است هفته گذشته موفق شد تیم پرسپولیس را

سبزپوشــان اصفهانی در شــرایطی آماده پنجمین دیدار خود در دور

اشتباهات مدافعان باعث شده است تا این مشکالت دفاعی ذوبیها

در مشهد متوقف کند .شــاگردان مهدی رحمتی به دنبال کسب تمام

برگشت فصل جاری رقابت های لیگ برتر فوتبال کشور می شوند که

به شکل چشمگیری کمتر شده و سبزپوشان اصفهانی از خط دفاعی

امتیازات این دیدار خانگی هستند تا شــرایط شان در جدول را بهبود

هفته گذشته توانستند سه امتیاز با ارزش را به حسابشان واریز کنند.

نسبتا قدرتمندی برخوردار شوند .سبزپوشــان در خط حمله و میانی

بخشند.

ذوبی ها که در نیم فصل نخســت و تا پیش از اضافه شــدن حسینی

از بازیکنان باکیفیتی برخوردار بوده و در فــاز تهاجمی ،موقعیتهای

تقابل ذوبآهن و شــهرخودرو در چند فصل اخیر لیــگ برتر فوتبال

تنها یک برد از  14مسابقه کسب کرده بودند در مقابل تیم صنعت نفت

بسیاری به وجود میآورند.

ایران همواره جــزو جذابترین بازیهای برگزار شــده در طول لیگ

سمیه مصور

آبادان سومین پیروزی فصل خود را جشــن گرفتند .تیم ذوب آهن

شــاگردان حســینی در  4بازی قبلی خود عملکرد قابل قبولی در فاز

بوده است.

در دیدارهای تدارکاتی نوروزی هم عملکرد خوبی داشــت و توانست

هجومی داشته و آمار نشان میدهد که شرایط این تیم در خط حمله

تشــابه نوع بازی و ارائه نمایشهای هجومــی از جانب هر دو تیم در

سپاهان صدر نشین را با  6گل در هم بکوبد.

نسبت به گذشــته بهبود یافته است .حضور دارکو بیدوف در کنار میالد

کنار استفاده از مربیان و یا بازیکنانی که سابقه حضور در تیم مقابل را

نمایش ذوبیها در چند هفته اخیر نشــان داده این تیــم به مرور با

جهانی ،فرشــاد محمدیمهر ،پیمان رنجبری و رضــا محمودآبادی

در کارنامه خود داشــتهاند ،بازیهای ذوبآهن و شهرخودرو (پدیده

تفکرات حسینی آشنا شــده و از نظم تیمی و ثبات تاکتیکی مناسبی

شرایط ذوبآهن را در فاز هجومی بهبود بخشیده و میتواند تا حدودی

ســابق) را تبدیل به یک دوئل تماشــایی و جذاب کرده اســت که به

برخوردار شــده اســت .اتفاقی که منجر به بهبود ضربآهنگ حرکتی

خیال مجتبی حسینی را راحت کند .شــاگردان مجتبی حسینی که با

طور معمول با بــرد یکی از تیمها همراه بوده و در صورت تســاوی نیز

ذوبآهن در طول بازی شده است.

نتایج خوب چند هفته گذشته در شــرایط روحی و روانی نسبتا خوبی

بازیهای پرگلی از آب درآمدهاند.

نقطه روشن ذوبآهن در این روزها رفع شدن ضعف این تیم در خط

به سر می برند برای ادامه روند رو به رشدشان نیاز مبرمی به کسب سه

دیدار رفت دو تیم با پیروزی دو بر صفر تیم شهر خودرو به پایان رسید

دفاعی اســت .ذوبیها در طول فصل با وجود عملکرد خوب شان در

امتیاز دیدار با تیم شهر خودرو دارند ،سه امتیازی که می تواند جایگاه

و این دیدار به منزله دوئل انتقامی برای شاگردان حسینی محسوب

پارامترهای مختلف فــاز هجومی ،در خط دفاعی با ضعف شــدیدی

آنها را در جدول رده بندی ارتقا دهد.

می شود تا آنها با دست پر از مشهد به اصفهان برگردند.

خبر روز

در هفته سیزدهم لیگ برتر فوتسال بانوان؛

نامی نو به دنبال سوغات  ۳امتیازی ازکرمان است
رقابتهای هفته سیزدهم لیگ برتر فوتسال بانوان باشگاههای کشور جمعه ( ۲۷فروردین ماه) با انجام  ۶دیدار در دو گروه پیگیری می شود.در گروه اول نامینو
اصفهان که در رده سوم گروه خود قرار دارد ،میهمان مس کرمان است ،شاگردان آشتیانی مقدم هفته گذشته در اصفهان توانستند  ۳بر یک پویندگان صنعت فجر
شیرازرا شکست دهند و حریف نامینو یعنی مس کرمان درمقابل هیئت فوتبال رودان تن به شکست  ۶بر ۲داد تا این بازی برای آنها حیثیتی تراز نامی نو باشد.در
دیگر دیدارهای این گروه شهروندسازی در خانه میزبان هیئت فوتبال رودان است و سایپا برای مصاف با پویندگان صنعت فجر شیراز راهی شیراز میشود.در گروه
دوم نیز پارس آرای شیراز در خانه میزبان هیئت فوتبال خراسان رضوی از تیم های صعود کننده به مرحله پلی آف است ،مس رفسنجان میهمان کیمیای اسفراین
است و پاالیش نفت آبادان نیز در خانه از رهیاب گستر تهران پذیرایی می کند.تیم های ملی حفاری اهواز و هیئت فوتبال اصفهان در هفته سیزدهم استراحت دارند.
تیم های ملی حفاری اهواز و ســایپا تهران از گروه اول و پاالیش و نفت آبادان و هیئت فوتبال خراسان رضوی با قرار گرفتن در رده های اول و دوم گروه های خود،
راهی دور بعدی این فصل از لیگ برتر فوتسال بانوان شده اند.

درخواست جدید؛

نه تهران نه منامه؛
کشوربی طرف
دادگاه بیــن المللــی ورزش با درخواســت
فدراســیون فوتبال ایران برای رسیدگی سریع
و فــوری و زمانی که فدراســیون فوتبال ایران
تعیینکرده بود؛ مخالفتکرد .طرح موضوع نیز
میزبانی منامه دربازی های باقی ماندهگروه C
است .اما این بدین معنی نیستکه این پرونده
از ســوی دادگاه بین المللی ورزش رسیدگی

ماجرای رای نیاوردن «عباس جدیدی» درقزاقستان
علیرضا دبیر معتقد اســت برخی گزارش هایی که
از سوی افراد داخلی به شورای کشتی آسیا ارسال
شده ،باعث رای نیاوردن عباس جدیدی شده است.
با اینکه فدراسیون کشتی ایران امیدوار بود با معرفی
عباس جدیدی برای عضویت درشورایکشتی آسیا
بتواند یکی از کرسی های مهم این شورا را از آن خود
کند ،اتفاقاتی غیرمنتظره در روز رای گیری رخ داد که
باعث شد جدیدی به عنوان یکی از قهرمانان سابق
کشتی آزاد جهان و المپیک حتی بین  7نفر برتر هم
قرار نگیرد .علیرضا دبیر ،رییس فدراسیون کشتی
که در روزهای اخیر در قزاقســتان بود و خودش در
این انتخابات حضور داشت ،در بازگشت از آلماتی در
گفت و گو با خبرگزاری صداوسیما مسائل مهمی را
بازگو کرده است.

نخواهد شد و حاال درخواست فدراسیون فوتبال
از CASرســیدگی به این پرونــده با هرتعداد
داوری استکه دادگاه بین المللی ورزش تعیین

یک خانم و یــک آقای ایرانی نگذاشــتند جدیدی

می کند .برای فدراسیون فوتبال مهم رسیدگی

رای بیاورد

به این پرونده پیش ازشروع بازی ها دربحرین

عباس جدیدی به نمایندگی از ایــران در انتخابات

است و به این بهانه حاضرشده دستمزد داوران

شورایکشتی آسیا شرکتکرد ،اما متاسفانه یک آقا

جدید این پرونده را پرداخت کند .بر اســاس

و یک خانمکه منفعت زیادی ازحضوردرمجامع بین
المللی برده اند با خیانت به کشــور خودشان باعث

را رو میکنم.

با سند دست مزدوران وطن فروش را رو می کنم

جالب اینجا بود که برای شــمارش آرا به جای آنکه

شدند تا جدیدی نتواند در این شورا رای بیاورد.

اســناد و مدارک این افراد را داریم و قطعا شــک
نداشته باشید که در آیندهای نزدیک دست آنها را
رو میکنم تا این خیانتی که در حق ورزش اول ما و
به ویژه کشورمان شد برای همه عیان شود .با سند
و مدرک دســت مزدوران وطن فروش را که باعث
شدند کرسی بین المللی کشــتی ما از دست برود

به شمارش مخفیانه آرا ،اعتراض کردم

مقابل چشم همگان رایها را بشمارند ،رفتند داخل
یک اتاق و زمانی که من اعتــراض کردم گفتند این
تصمیم مجمــع بوده که من به آنهــا گفتم مجمع
یعنی یک نفر ماننــد من ،من کی و چــه زمانی به
شــما این اجازه را دادم که آرا را به صورت مخفیانه
بشمارید؟

«طارمی» جاودانه شد
صفحه توئیتر لیــگ قهرمانان اروپا
هم مثل اکثر رســانه های جهان به
ســوپر گل مهدی طارمــی واکنش
نشان داد .ستاره ابرانی در دقیقه ۹۲
بازی با یک قیچی برگردان بی نظیر
دروازه چلسی را گشود .توئیتر لیگ
قهرمانان نوشــت :چه گلی! مهدی
طارمی اولین بازیکن ایرانی است که
در یک چهــارم نهایی لیگ قهرمانان
موفق به گلزنی میشود.

ناصرالخلیفی ،تکلیف نیمارو امباپه را روشن کرد
ناصر الخلیفی امیدوار اســت باالخره به رویایش یعنی قهرمانی در اروپا با پاری سن ژرمن دست یابد.
پاریسن ژرمن با وجود متحمل شدن شکست  0-1مقابل بایرن مونیخ ،به لطف پیروزی  2-3درآلیانتس
آرنا و گل زده بیشتر در خانه حریف ،راهی
نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا شد.ناصر
الخلیفی ،مدیرعامل پاری سن ژرمن پس
از راهیابی به نیمه نهایــی لیگ قهرمانان
برای دومین ســال پیاپــی در مصاحبه با
اسکای ایتالیا گفت :شب فوق العاده ای
داشــتیم .می توانستیم ســه یا چهار گل
بزنیم اما با این حــال بازهم صعود عالی
بود .به بازیکنان تیم افتخار می کنم .حاال
هدف ما فتح لیگ قهرمانان اروپاســت و
چیزی برایش کم نداریم .دومین سالی اســت که به نیمه نهایی می رسیم و این موفقیت بزرگی است.
نیمار؟ او برای مدتی طوالنی در تیم ما می ماند .او و امباپه ،دلیلی برای ترک پاری سن ژرمن ندارند.

خبرهای رســیده از راهروی فدراسیون فوتبال

«هانسی فلیک» قطعا به تیم ملی آلمان میرود

مکاتبات رسمی و حقوقی با دادگاه بین المللی

مدت هاست که رسانه های آلمانی از هانسی فلیک به عنوان گزینه اصلی جانشینی یواخیم لوو در

ورزش به منظور تعیین داور دوم و ســوم برای
این پرونده ادامه دارد و بعد از مشخص شدن
داور دوم و ســوم برای رســیدگی به شکایت
فدراسیون فوتبال ایران از کنفدراسیون فوتبال
آســیا به خاطر اعطــای میزبانی بــه بحرین،
مستندات بررســی و رای نهایی صادر خواهد
شد که به نظر می رسد زمان تعیین شده برای
انتخاب قاضیان جدید پرونده کمتر از دو هفته

عکس روز

فوتبالجهان

باشــد .آیا میزبانی از بحرین سلب می شود؟
پاسخ به این سوال در این برهه از زمان سخت
است .اگر مســتندات و دفاعیات فدراسیون
فوتبال ایران مــورد قبــول دادگاه بین المللی

تیم ملی آلمان نام می برند ،اما طی این مدت بایرن مونیخ و هانســی فلیک بارها این موضوع را
تکذیب کرده اند.پس از حذف بایرن مونیخ از مرحله یک چهارم لیگ قهرمانان اروپا ،لوتار ماتئوس،
کاپیتان اسبق تیم ملی آلمان و کارشناس اسکای آلمان ،نظرات جالبی در خصوص آینده نیمکت
بایرن مونیخ و تیم ملی آلمان بیان کرد :این آخرین بازی هانســی فلیک به عنوان سرمربی بایرن
مونیخ در لیگ قهرمانان اروپا بود .او انتخاب اول فدراسیون فوتبال آلمان برای جانشینی یواخیم
لوو است .فلیک درتابستان پیشنهاد تیم ملی آلمان را خواهد پذیرفت .مطمئنمکه فلیک فصل آینده
سرمربی بایرن مونیخ نخواهد بود .از ســوی دیگر بایرن مونیخ هم به یولیان ناگلزمن عالقه نشان
داده است .بازی با آگزبورگ در هفته پایانی بوندسلیگا ،آخرین باری است که فلیک روی نیمکت
بایرن مونیخ می نشیند .هانسی فلیک هم در خصوص آینده اش به اسکای آلمان گفت :با بایرن
مونیخ قرارداد دارم اما همیشه درباره اتفاقاتی که در آینده می تواند بیفتد ،فکر می کنم .فارغ از این
که چه تصمیمی بگیرم ،خانواده من همیشه حامی من است.

ورزش قرار گیرد شــاید  CASرای به این دهد

برچسب غیرقابلفروش روی ستاره همیشه مصدوم!

اتفاقی که درسال های اخیر در بازی های لیگ

ادن هازارد از زمان انتقال به رئال مادرید دائما با مصدومیت های پیاپی دست و پنجه نرم کرده و این

که بازی در یک کشــور بی طرف برگزار شــود.
قهرمانان آسیا هم مرســوم بوده است .نمونه
اش به تازگی بازی فوالد با العیــن امارات در
مرحله پلی اف بود که در کشور عربستان برگزار
شد .بعد ازدرخواستکنفدراسیون فوتبال آسیا
ازتیم های حاضردرگروه  Cتنها ایران و بحرین
برای میزبانی اعالم آمادگی کردند که در نهایت
هیئت رییسه کنفدراســیون فوتبال آسیا شهر
منامه را به عنوان میزبــان انتخاب کرد که این
موضوع مورد اعتراض ایران قرارگرفت.

موضوع به شکل جدی او را آزار داده اســت .هازارد که چندی پیش  15دقیقه مقابل الچه به میدان
رفت و امیدوار بود که بازگشت قدرتمندی داشته باشد ،پس از آن دوباره مصدوم شد تا بد شانسی
های عجیب و غریب او همچنان ادامه داشته باشد.باشگاه رئال مادرید ادن هازارد را با یک سرمایه
گذاری بزرگ به خدمتگرفته و پیشبینی میشدکه این ستاره برزیلیکه بتواند جایگزین مناسبی
برای کریستیانو رونالدو باشد که در ســال  2018به یوونتوس منتقل شده بود .با این حال همانطور
که گفته شد آسیبدیدگی های متوالی هازارد به او اجازه نداده که فرم فوقالعاده چلسی را در لوس
بالنکوس نیز تکرار کند.در این بین وضعیت بدی که ادن هازارد طی یکی دو فصل اخیر تجربه کرده
باعث شده که شایعاتی پیرامون احتمال فروش او توسط رئالمادرید به گوش برسد .در واقع برخی
گزارشات حاکی ازآن استکه امکان دارد ستاره بلژیکی قربانی یک خریدکهکشانی توسط فلورنتینو
پرز شود؛ اما اکنون کواترو مدعی شده که رییس باشگاه رئال مادرید هیچ برنامه ای برای فروش او
ندارد و روی این بازیکن برچسب غیر قابل فروش قرار داده است.

بامسئولان
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رشد  ۵۰درصدی تعداد متوفیان اصفهان درسال گذشته
مدیر عامل سازمان آرامستانهای شهرداری اصفهان اظهار کرد :درست در زمانی که شعلههای کرونا
رو به خاموشی میرفت ،متاسفانه شیوع و افزایش مجدد این بیماری ،زنگ خطر را برای همه ما

آغاز مرحله ششم عملیات مرمت ایوان کاخ چهلستون؛

به صدا درآورد و این موضوع از روزهای پر خطر ،دردناک و غمانگیز دیگری حکایت دارد.احمدرضا
مرادی تصریح کرد :هنوز داغ و غم از دســت دادن بسیاری از عزیزان مان در سال گذشته فراموش

جالی دوباره در انتظار شاهکارمعماری دوره صفویه

نشــده و صدمات روحی ،روانی و اجتماعی آن همچنان گریبانگیر مردم است که خیز چهارم کرونا
ویروس ،روزهای سخت ،تلخ و اندوهناک دیگری را درفراروی ما قرارخواهد داد.مدیرعامل سازمان
آرامستانهای شهرداری اصفهان ادامه داد :فارغ از این که سهم هر کدام ما در ایجاد شرایط به وجود
آمده فعلی چقدر است ،جدیترین توصیه به همشهریان این است که با رعایت دستورالعملهای
بهداشــتی و فاصله گذاری اجتماعی و استفاده از ماســک و دقت و اهتمام در رعایت توصیههای
ارائه شده در مراقبت از همنوعان خود تالش ویژه کرده و سالمتی را به یکدیگر هدیه کنند.وی گفت:
خانوادههای بسیاری هســتند که هنوز در غم فقدان عزیزان خود در بهت و حیرت هستند و با این
رنج و اندوه دست و پنجه نرم میکنند ،خانوادههایی که هیچ گاه پیشبینی نمیکردند در این برهه
از زمان داغدار عزیزان خود باشــند و آمادگی برای تحمل چنین روزهایی را در ذهن نمیپروراندند،

کاخ چهلستون یکی از این بناها ی تاریخی است

که مرمت بخش ها ی مختلف آن در طول سا لیان
اخیر صورت گرفته و به گفته مدیر کل میراث فرهنگی،

گردشگری و صنایع دستی استان هم اکنون ششمین
مرحله عملیات مرمت ایوان این کاخ آغاز شده است

اما متاســفانه ویروس کرونا همچنان ناباورانه جان میگیرد و در این مسیر زن و مرد ،پیر و جوان
نمیشناسد و با سرعت به پیش میتازد.
مرادی با بیان این که تعداد متوفیان در سال  ۹۹نسبت به سال  ۹۸رشد حدود  ۵۰درصدی داشته
است ،افزود :پیش بینی میشود درموج جدیدکرونا ویروس ،وضعیتی به مراتب سختترو ناراحت
کنندهتر و غیرقابل پیش بینی را شاهد باشیم.

نصب عالئم ترافیکی و چراغهای مورد نیازبرای زیرگذرهای حصه
معاون حمــل و نقل و ترافیک شــهردار اصفهان گفت :با توجه به درخواســت شــهروندان ،نصب
عالئم ترافیکی و چراغهای مورد نیاز برای روشنایی و ایمنســازی سه زیرگذر حصه در دستور کار
شهرداری قرار گرفته است.مســعود بندهخدا اظهار کرد :در محدوده حصه شمالی و حصه جنوبی
ســه زیرگذر وجود دارد که نیاز به نصب تابلوها و عالئم راهنمایی و رانندگی برای تأمین ایمنی تردد
شهروندان دارد.

مرحله ششــم عملیات مرمت ایوان کاخ

از کشورها با جدیت و حساسیت ویژه ای دنبال می شود؛ در این میان

هسته نخستین کاخ چهل ســتون را ایجاد کرد .این میراث تاریخی از

چهلســتون اصفهان آغاز شد .آن طور که

اهمیت دادن به این موضوع مهم و محوری درکشورما نیزطی سال های

جمله مشهورترین و محبوبترین مکان های دیدنی اصفهان محسوب

مدیر کل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی استان گفته این

اخیر روند مثبت و سریعی به خود گرفته است .کالن شهر اصفهان نیز

میشــود که با وجود آســیبهای وارد شــده ،هنوز هــم زیباییهای

عملیات مرمتی که وسعت آن بیش از  110متر مربع است شامل آسیب

که با آثار تاریخی فراوان به عنوان یکی از مقاصد مهم گردشگری داخلی

خیرهکنندهای برای عرضه به دیدگان گردشگران و بازدیدکنندگان دارد.

شناسی ،مرمت و موزون ســازی رنگی سقفی ایوان ســتون دار کاخ

و خارجی در ایران محسوب می شــود از این مهم غافل نبوده و مرمت

مجموعه جهانی کاخ چهلستون اصفهان از جمله منحصر به فردترین

چهلستون بوده و قرار است با توجه به برنامهریزیهای صورت گرفته

بناهای تاریخی در دستور اداره کل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع

بناهای تاریخی کشــور اســت که دارای بیشترین نقاشــی دیواری به

در مدت چهار ماه به پایان برسد.

دستی استان قرار گرفته است.

صورت سالم است .تاالر مرکزی کاخ که اختصاص به ميهمانان خارجی

آثار تاریخی و به جــای مانده از مردمان گذشــته در حقیقت جزو نهاد

کاخ چهلستون یکی از این بناهای تاریخی است که مرمت بخش های

و شخصیتهای کشورهای ديگر داشت ،حاوی نقاشیهایی است که

ها و عناصر فرهنگی کشورهاســت که بیتوجهی بــه آن ،رخوت ،از هم

مختلف آن در طول سالیان اخیر صورت گرفته و به گفته مدیر کل میراث

وقايع تاريخی دورههای مختلف را بيان میکنند .اين سالن باشکوه که

گســیختگی و در نهایت نابودی فرهنگی و تاریخی جوامع بشری را به

فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی استان هم اکنون ششمین مرحله

بر گنبدی منقوش استوار اســت ،با لچکیهای رنگارنگ و طرحهای

استمرارتعطیلی ناژوان تا اطالع ثانوی

دنبال دارد؛ بر همین مبنا حفظ و حراست از آثار تاریخی ملموس و غیر

عملیات مرمت ایوان این کاخ آغاز شده است.

طاليی و شــفاف ،از شــاهکارهای هنری آن عصر محسوب میشوند.

ملموس در اولویت سیاســتگذاری های فرهنگــی و حتی اقتصادی

آن طور که فریــدون الهیاری دربــاره این مرحله از مرمــت ایوان کاخ

نقاشیهای موجود در تاالر مرکزی کاخ که برخی از آنها در عصر قاجار

مدیر طرح ساماندهی ناژوان گفت :پیرو مصوبه ستاد کرونا در استان اصفهان ،تمام راههای ورودی

کشورها قرار دارد ،زیرا انتفاع از برکات اجتماعی و سود آوری مالی آن

چهل ستون تاکید کرده است ،استادکاران برجســته استان با نظارت

نقاشی شدهاند ،شرح پذيرایی شاهعباس اول و دوم و شاهطهماسب

نرگس طلوعی

بر کسی پوشیده نیست.

کارشناسان ارشد این اداره ،این عملیات مرمتی را انجام میدهند.

از امرای ترکســتان و همايون هندی و نيز جنگ شــاه اسماعيل اول با

مرمت و نگهداری درست و علمی از آثار و ابنیه های تاریخی یک ملت که

کاخ چهل ســتون یکی از نمونه باغهای سلطنتی به جای مانده از دوره

ازبکان است.

نمایانگرو نمایشگاه حقیقی تاریخ ،فرهنگ و هویت مللی مختلف است،

صفوی در شهر اصفهان است که با نام کاخ چهلستون یا باغ موزه چهل

کاخ موزه چهل ســتون با بیش از  ۶۷هزار متر مربع وســعت در دوره

جزو شاخص های مهم توسعه یافتگی کشورها به شمار می رود که این

ستون نیز شــناخته میشــود .در واقع ،این باغ بخش کوچکی از باغ

صفوی بنا و  ۱۵دی  ۱۳۱۰با شــماره  ۱۰۸در فهرست آثار ملی کشور قرار

اصل از سده ها قبل در کشورهای اروپایی آغاز شد و اکنون در بسیاری

وسیع جهاننماست که شــاه عباس اول با احداث کوشکی در میان آن

گرفت و سال  ۱۳۹۰هم ثبت جهانی شد.

شهرداری
میزبانی مجازی اصفهان ازبرنامههای هفته فرهنگی
چندین ســال اســت که دومین ماه بهار ،با برپایی برنامههای ریز و درشــت هفته فرهنگی اصفهان
گرهخورده؛ برنامههایی که به گفته معاون فرهنگی ســازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری
اصفهان ،در سایه شیوع گسترده ویروس کرونا ،امسال از سوم تا نهم اردیبهشتماه ،در بستر مجازی
اجرا میشوند.
مهدی تمیزی میگوید :آنچه برای اجرایی شدن در هفته فرهنگی اصفهان مد نظر داشتیم ،ترکیبی از
برنامههای عرصه محوربا رعایت تمام شیوهنامههای بهداشتی و برنامههایی درفضای مجازی بود اما
متاسفانه شیوع افسارگسیخته ویروس کرونا که دامنگیر ایران و بیش از هر جای دیگر ،اصفهان شد،
بخش قابلتوجهی ازبرنامههای عرصه محورما را به حاشیه راند.
وی لغو اجرای تئاترهای صحنهای و خیابانی وکنسرتهای زنده فیزیکی را پیرو همین مسئله میداند
و توضیح میدهد :براین اساس ،برنامههای هفته فرهنگی اصفهان درحوزههای فرهنگی ،اجتماعی،
ورزشی و تفریحی صرفا درفضای مجازی به سمع و نظرشهروندان خواهد رسید.
معاون فرهنگی سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه جزییات این
برنامهها هفته آینده اعالم خواهد شد ،بخشی از مهمترین رویدادهای آن را اینگونه معرفی میکند:
راهاندازی تورمجازی برای بازدید ازموزه هنرهای معاصرو حمام علی قلی آقا ،اجرای زنده هفتگروه
موسیقیکه برای نمونه سه شب آن توسط هنرمندان معلول و جانبازو سالمند وکودک اجرا و به این سه
قشرجامعه تقدیم میشود و هرکدام با درنظرداشتن جایگاه ملی و بینالمللی اصفهان دراین سه زمینه
برنامهریزیشده است ،برپایی رقابتهای شطرنج مجازی بین اصفهان و سن پترزبورگ و رقابتهای
بســکتبال با ویلچر معلوالن بین فرایبورگ و اصفهان که هر دوی این شــهرها خواهرخوانده اصفهان
هستند ،برپایی اختتامیه دومین دوره مســابقه ملی نقاشی و مجسمهسازی «کمانک» و نخستین
جشنواره ملی «کارآوا» همزمان با انتشارسلسله پادکست «رادیو آوایکار» ،همچنین ،انتشارسلسله
ویدئوهای نوجوانان با نام «همودو» ،انتشــار ویژهنامه «اصفهان در اشعار شاعران معاصر» ،برپایی
نمایشگاه اطلس آمایش اجتماعی اصفهان و آیین بارگذاری محتوای الکترونکی «کالس شهر» در
کانال ملی شاد ،از جمله برنامههای مهم سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان در
ایام هفته فرهنگی اصفهان است.
تمیزی ،برنامه هایی راکه درقالب «رونمایی» برگزارمیشود ،اینگونه شرح میدهد :رونمایی ازتازههای
نشردفترتخصصی سینما ،رونمایی ازپایگاه اطالعرسانی اصفهان شناسی و تازههای نشرمرکزاصفهان
شناسی ،رونمایی از پورتال کتابخانههای شهرداری اصفهان ،رونمایی و انتشار پادکستهایی در حوزه
ادبیات ،معماری و هنرهای تجسمی ،رونمایی ازآلبوم مداحیهای زندهیاد حاج احمد معظم ،رونمایی
از مستند دکتر فضلا ...صلواتی ،رونمایی از تازههای نشر خانه کودک ،رونمایی از سه مستند در حوزه
فرهنگی با عنوان اصلی «احوال شهر» ،رونمایی و انتشارمجموعه «پابه پا»که بستهای آموزشی برای
والدین دارای فرزند نوزاد تا  ۴سال است ،رونمایی و انتشار «کودک اصفهان» با هدف معرفی مراکز
فرهنگی هنری شهرداری اصفهانکهکودکان و نوجوانان مجری این ویدئوها هستند ،رونمایی و انتشار
موزیک ویدئوهایی برای پیشــگیری از کرونا با اجرای کودکان و نوجوانان به نام «صورت و دســت و
فاصله» ،رونمایی و انتشارمستند «خانه جوان» به همراه بستههای آموزشی این خانه ،رونمایی و انتشار
بستههای آموزشی درحوزه رسانه ،رونمایی ازتازههای نشردرحوزه اجتماعی و شهروندیکه شامل ۷۰
عنوان کتاب کودک و نوجوان و  ۱۰عنوان کتاب طالیی است ،همچنین رونمایی از پوستر سومین دوره
ازجشنواره ملی «شهرمن».
وی یادآور میشــود که به دلیل تقارن هفته فرهنگی اصفهان با ماه مبارک رمضان ،سازمان فرهنگی
اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان بخشی ازبرنامههای خود درفضای مجازی و همچنین تبلیغات
شهری را به این ماه مبارک اختصاص خواهد داد.
معاون سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شــهرداری اصفهان ،ابراز امیدواری میکند که با اجرای
برنامههای فرهنگی دراین هفته ،مردم نسبت به وضعیت حادگسترش ویروس آگاهی بیشتری پیدا
کنند و بهتبع آن پای بندی بیشتری به رعایت شیوهنامهها داشته باشند.

خبر ویژه

وی تاکید کرد :در چند مرحله عالئم و سیستمهای روشــنایی مورد نیاز در زیرگذرهای حصه نصب
شده و پس از مدتی توسط برخی افراد تخریب یا سرقت شده است.معاون حمل و نقل و ترافیک
شهردار اصفهان ادامه داد :از نیروی انتظامی انتظار داریم با همکاری بیشتر ،امنیت بیشتری را در
این منطقه برقرارکنند تا سرمایههای اجتماعی شهرازبین نرود.وی با بیان اینکه علل تخریب تابلوها
و عالئم ترافیکی زیرگذرهای مذکور باید آسیبشناسی شود ،گفت :الزم است فرهنگسازی شود
که این تجهیزات و امکانات از اموال شــهر و متعلق به شهروندان است و حفاظت از آنها یک وظیفه
همگانی است.

به این مجموعه بسته شده و تعطیلی مراکزگردشگری ناژوان نیزتا اطالع ثانوی ادامه خواهد داشت.
سید رسول هاشمیان اظهار کرد :بر اساس مصوبه ستاد کرونا در استان ،کنارگذر پارک میرزا کوچک
خان تا اطالع ثانوی بسته است و پارک هر گونه وســیله نقلیه در حاشیه پارکهای ناژوان ممنوع
است.وی تاکید کرد :با توجه به شیوع ویروس کرونا از شــهروندان تقاضا داریم پیرو مصوبه ستاد
کرونا از حضور در بوستانها و فضاهای تفریحی شهر به خصوص ناژوان خودداری کنند.مدیر طرح
ساماندهی ناژوان گفت :ناژوان طبیعتی به وسعت یک هزار و  ۲۰۰هکتار است که  ۳۰۰هکتار آن در
اختیار شهرداری بوده و مابقی در اختیار باغداران است.

سواد رسانهای را از«همودو» بیاموزید

عضو شورای شهر :

در خانه نوجوان دانســت و اظهار داشت :آموزش

شــهرداری اصفهان و با دعــوت از پلیــس فتا با

فن بیان و مجریگری ،فیلــم ،تئاتر ،ادبیات و ...

برگزاری جلساتی با مشــارکت نوجوانان به جمع

اسنادی که جزو هویت
اصفهان است ،به شهر
بازگردانده شد

از جمله دورههای آموزشــی کانونهــای به وقت

بندی مطالب رسیدیم.

نوجوانی بود و برای اینکــه نوجوانان فعال در این

خشــوعی با بیان اینکه مســائل فضــای مجازی

کانونها بتوانند خروجی کار خود را ببینند ،تصمیم

یکی از مباحــث مبتالبــه نوجوانان اســت که به

فریده روشــن ،رییس کمیســیون فرهنگی

گرفتیم برنامــهای بســازیم که خــود نوجوانان

شــدت آنها را درگیر کرده ،تصریح کرد :برای تولید

ورزشی شورای اسالمی شهر اصفهان با اشاره
به آیین رونمایی ازاقداماتکتابخانه مرکزی در
صفحه اینستاگرام خود نوشت :تمدن اسالم
مبتنی بر کتاب اســت و تنها دینی اســت که
معجزه اش کتاب است و شــروع آن با کلمه
«اقراء» بود .آنجا که گفت« :اقراء باسم ربک
الذی خلق خلق االنسان من علق اقراء و ربک
االکرم الــذی علم بالقلم علم االنســان ما لم
یعلم» خداوند به انسان آنچه راکه نمیدانست
با قلم آموزش داد و این آغازدین ما بود و نشان
میدهد که مطالعــه به ویــژه در جامعه رو به
رشــد ما چقدر اهمیــت دارد.کتابخانه محلی
برای انباشــت دانش و تجربیات گذشتگان و
وقایع پیش آمده در تاریخ و مکانی برای رشد
خردورزی است .از این رو در این دوره از شورا
اهتمام ویژهای به این مهم شــد.طرح توسعه
کتابخانه مرکزی از ابتدای دوره پنجم پیگیری
شد و بودجه مناسب به آن تخصیص و مصوب
شد و برای سال  ۱۴۰۰نیز سه میلیارد تومان به
کتابخانه مرکزی تخصیص داده شد .درمناطق
پانزده گانه شهر اصفهان کتابخانه مادر و کودک
راه اندازی شــد که اقدامی بجا و شایسته در
راستای عنوان شهر دوســتدار کودک است و
گامی اســت جهت نهادینه کردن مطالعه در

برنامــه اینترنتی «همودو» بــا محوریت آموزش
سواد رســانه ای به نوجوانان ،پنجشــنبه های هر
هفته ساعت  21در فضای مجازی منتشر می شود.
«همودو» عنوان برنامه اینترنتی اســت که تالش
میکند از زبان نوجوانان به مسائل مهمی در حوزه
سواد رسانهای از جمله فیشینگ ،کسبو کارهای
اینترنتی ،سایتهای شــرط بندی و فیکنیوزها
بپردازد.
رییس اداره فرهنگی ســازمان فرهنگی اجتماعی
ورزشــی شــهرداری اصفهان تولید این برنامه را
محصول فعالیت کانونهــای «به وقت نوجوانی»

عکس روز

کودکان شهر.توافق نامه ارزشمندی باکتابخانه
ملی جمهوری اسالمی ایران منعقد شد و باعث

پرسه های کرونا
درشهر

محقق و اسنادی که جزو هویت اصفهان است

روزهای اخیر بــا وجود وضعیت

بازگرداندن نشریات و اسناد قدیم اصفهان به
این شهر شــد و بدین گونه مطالبه مطبوعات
به این شهربازگردانده شد.
با توجه به پیشرفت های سریع تکنولوژی ما
نمیتوانیم همچنان روشهای سنتی را ادامه
داده و شرایط و امکانات خود را به روز نکنیم و
پورتالکتابخانه های شهرداری اصفهان اقدامی
بجا و مناسب و به روز شده و به ویژه در شرایط
کرونایی مفید و موثردرترویج فرهنگ مطالعه
است و شاهد رونمایی ازاین پورتال هستیم.

هشــدار کرونا ،عــادی انگاری و
رعایت نکــردن فاصله اجتماعی
و نزدن ماســک ازســوی برخی
از مــردم ،بدون توجه به شــیوع
مجدد بیمــاری و مــوج جدید
ویروس کرونــا در اصفهان قابل
مشاهده است.

تولیدکننده آن بوده و به معنای واقعی در ســاخت

برنامه همــودو تالش کردیم بــه موضوعاتی ورود

آن مشــارکت کنند که تولید برنامــه «همودو» بر

کنیم کــه امروزه نوجوانــان را بیشــتر درگیر خود

همین اساس شکل گرفت.

کرده است.

سیدصالح خشــوعی افزود :جلسات پیشتولید

وی بیــان کــرد :در حــال حاضــر ضریــب نفوذ

این برنامه از حدود ســه ماه پیش بــا حضور این

اینستاگرام در کشورمان بســیار باالست و تقریبا

نوجوانــان برگزار شــد و فصــل نخســت برنامه

خانوادهای وجود ندارد که از اینســتاگرام استفاده

همودو در چهار قســمت به موضوع سواد رسانهای

نکند.

اختصاص یافت.

از طرف دیگر بهترین جایی کــه برای پرداختن به

وی ادامه داد :موضوع سه قسمت اول این برنامه

موضوع ســواد رســانهای و فضای مجازی وجود

به فیشینگ ،کسبو کارهای اینترنتی و سایتهای

داشت اینستاگرام بود .البته از پلتفرمهای دیگری

شرط بندی اختصاص داشــت که این قسمتها

مانند سایت آپارات و فرهنگسرای مجازی سازمان

منتشر شده و قســمت چهارم نیز پنجشنبه هفته

فرهنگی اجتماعی ورزشــی شــهرداری نیز برای

جاری حوالی ســاعت  21با موضــوع فیکنیوزها

انتشار این برنامه استفاده کرده ایم.

منتشر خواهد شد.

گفتنی اســت؛ عالقه مندان برای تماشای برنامه

وی درباره انتخاب موضوعات برنامه همودو گفت:

اینترنتــی «همــودو» میتوانند بــه صفحه این

در سند شــهروندی فرهنگی موضوعاتی مشخص

برنامه در اینســتاگرام به نشانی (،)hamodow

شده که باید در این حوزهها به تولید محتوا بپردازیم

صفحه خانه نوجوان ســازمان فرهنگی اجتماعی

که یکی از این موضوعات ،ارتقای ســواد رسانهای

ورزشی شــهرداری اصفهان به نشانی (_khane

اســت که در همین زمینه با همکاری فرهنگسرای

 )nojavan_esfو آپارات فرهنگســرای مجازی

رسانه وابسته به سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی

مراجعه کنند.

صاحب امتیاز :شرکت توسعه رسانه برتر زایندهرود

مدیرمسئول :محمدرضا شواخیزواره
رتبه4:

پنجشنبه  26فروردین  2 / 1400رمضان  15 / 1442آوریل  / 2021شماره 3228

جانشین مدیرمسئول :بهمن زینالدین

ضریب کیفی روزنامه45 :

نشانی :اصفهان ،خیابان ارتش ،جنب پل حسین آباد ،ساختمان  ،119واحد 3
تلفن 031-36284167-8 :فکس36284166 :

چاپخانه :شاخه سبز آدرس :جاده قدیم قم -کاشان ،خیابان امیرکبیر دوم ،بوستان سوم ،آخرین کارخانه سمت راست ،چاپخانه شاخه سبز

آشپزی

نکاتی تعجب برانگیزدرمورد چپ دست ها که نمیدانستید
مطمئنا نمی توان گفت که چپ دســت بــودن به معنای

حساسیت بیشتری به میگرن دارد :زندگی یک فرد چپ

خب این ادعا آنچنان که فکر می کنید دوام نداشت چون

تافته جدا بافته بودن است ،آنها نیز در زندگی خود شاید با

دست همیشه هم خوب نیست .همچنین به نظر می رسد

در سال  2010مطالعه دیگری ادعا کرد که خالف این است.

معایب چپ دست بودن مواجه شده باشند و چپ دست

افرادی که چپ دست هستند دو برابر بیشتر از افراد راست

مــردان چپ دســت :تفــاوت هــای جنســیتی در یک

کنگرپلو با رشته

ها احتماال این را می دانند .بــا این حال موارد دیگری نیز

دست مبتال به میگرن می شوند.

نظرسنجی چپ دستی از سال  2008نشان داد که مردان

مواد الزم :برنج  ۲پیمانه،کنگرپاک شده ۳۰۰گرم،رشته

خــواب نــاآرام :همــه مــا بعضــی اوقــات در خواب

بیشتر از زنان چپ دست هستند .محققان داده های 144

حرکت می کنیــم  ،اما این اتفــاق در افراد چپ دســت

فرد چپ دست را بررسی کردند و دریافتند که مردان بیشتر

بســیار بیشــتر اســت .پدیده اختــال حرکتــی دوره

چپ دســت هســتند  ،به طور دقیق :در مردان  23درصد

هســتند  ،اما این درصد به آرامی در حال افزایش است.

ای انــدام ( )PLMDدر میان افراد چپ دســت بســیار

بیشتر از زنان شاهد آن هستیم.

اگرچه در بیشتر کشورها چپ دست بودن به مدت طوالنی

بیشتر است.

مورد پذیرش قرار گرفته  ،اما هنوز کشــورهایی هستند که

 PLMDحالتی اســت که در آن اندام ها به طور غیر ارادی

آوری شــده توســط کنسرســیوم تحقیقــات ایلینــوی

کسی را به عنوان چپ دســت نمی پذیرند .خوشبختانه

هنگام خواب حرکت می کنند .مطالعه ای در ســال 2011

نشــان می دهد افراد چپ دســت در انجام چنــد کار (

این امر به طور فزاینده ای پذیرفته شــده است و بنابراین

نشان می دهد که  94درصد افراد چپ دست گاهی از این

چند وظیفه بودن ) بهتر از افراد راســت دســت هستند.

درصد افرادی که چپ دستی خود را دوست دارند در حال

رنج می برند در حالی که  69درصد افراد راســت دست با

همچنیــن بــه نظر مــی رســد که افــراد چپ دســت

این مشکل مواجه هستند.

می تواننــد چیزهــا را بهتــر از افراد راســت دســت به

وجود دارد که ممکن است در مورد افراد چپ دست ندانید.
ما اینها را برای شما لیست می کنیم.

 12درصد :تنهــا  12درصد از جمعیت جهان چپ دســت

افزایش است.

آلرژی :چپ دست هســتید و در بهار به آلرژی مبتال می
شــوید؟ جای تعجب نیست کتاب تســلط مغزی :بنیاد

اما جدا ازاین مسئله چپ دست بودن مزایایی نیزدارد که

درادامه به آن اشاره خواهیم کرد :

انجام چنــد کاربــه طــورهمزمــان :داده هــای جمع

خاطر بسپارند.

بهترمی توانند زیــرآب را ببینند :ما واقعــا نمی دانیم که

آنها باهــوش ترند :بله  ،چپ دســت بودن نیــز می تواند

چگونه تحقیق شــده اســت  ،اما ظاهرا یــک متخصص

هســتند  11برابر بیشــتر در معرض آلرژی هســتند .آنها

مزایایی داشته باشــد .مطالعه ای که در سال  2007انجام

مغــز و اعصاب کشــف کرده کــه دید افراد چپ دســت

همچنیــن  2.5برابر احتمال ابتال به بیمــاری خود ایمنی

شد نشان می دهد که افراد چپ دست به طور کلی ضریب

هنگام زیر آب بودن ســریع تر و بهتر از دید افراد راســت

را دارند.

هوشی باالتری دارند.

دست است.

زیست شــناختی نشــان می دهد افرادی که چپ دست

(پلویی) ۲۰۰گرم،زعفران دمکرده ۶قاشق سوپ خوری،پیاز ۲عدد،مرغ
چهاریا پنج تکه،گردو ۲۰۰گرم،کشمش ۲۰۰گرم،نمک و روغن به مقدارالزم

طرزتهیه :کنگرهای پاک شده را به صورت خاللهای پهن و بزرگ خردکنید.دریک تابهگود
مقداری روغن بریزید و روی حرارت قراردهید .یک عدد پیازرا نگینی خردکنید و داخل تابه بریزید.
هنگام سرخکردن پیاز،کنگررا هم اضافهکنید .مقداری نمک هم بریزید .برای اینکهکنگرها رنگ
و طعم بهتری بگیرند دو قاشق سوپ خوری زعفران دمکرده بهکنگرهای سرخ شده اضافهکنید.در
این فاصلهکهکنگرها همراه پیازدرحال سرخ شدن هستند ،پیازدوم را پوست بگیرید و خردکنید .در
قابلمه دیگری مقداری روغن بریزید و روی حرارت قراردهید ،سپس پیازخرد شده را اضافهکنید و
تفت دهید .بعد از ۱-۲دقیقه فیلههای مرغ را همراه با مقداری نمک اضافهکنید وکمی تفت دهید،
سپس بقیه زعفران دمکرده را اضافهکنید ،صبرکنید تا فیلهها با حرارتکم پخته و سرخ شوند.
یک قابلمه مناسب را با مقداری آب پرکنید و روی حرارت قراردهید تا جوش بیاید ،سپس
برنج را داخل آن بریزید .بعد ازآن رشتهها را اضافهکنید و بگذارید همراه با برنج نیم
پزشوند ،سپس مخلوط برنج و رشته را آبکشکنید .حاال مخلوط برنج و
درقابلمه را بگذارید و صبرکنید تا برنج
رشته را داخل قابلمه بریزیدِ ،
دم بکشد.کشمش وگردو را هم جداگانه درمقداری
روغن تفت دهید وکناربگذارید.

«زخم کاری» محمدحسین مهدویان با
جواد عزتی و رعنا آزادیور

حامد بهداد نخستین بازیگرفیلم
«پیرپسر»

جواد عزتی ،رعنا آزادیور ،هانیه توســلی و الهه حصــاری ،از جمله

پیش تولید فیلم سینمایی «پیر پسر» به نویسندگی و کارگردانی

بازیگران سریال «زخم کاری» محمدحســین مهدویان هستند که

اکتای براهنی و تهیه کنندگی بابک حمیدیان آغاز شد.این فیلم

بهتازگی کلید خورده است« .زخم کاری» به کارگردانی محمدحسین

قصه مردی استکه همه چیزرا تنها برای خودش می خواهد.حامد

مهدویان که نخستین تجربه سریالسازی او به شمار میآید ،در تهران

بهداد که این روزها با سریال «می خواهم زنده بمانم» بار دیگر مورد

در حال تصویربرداری اســت«.زخم کاری» ،یک نوآر ملتهب است که

توجه مخاطبان بسیاری قرارگرفته ،نقش اصلی «پیرپسر» را بازی می

داستانی پرتنش دارد و تا کنون تمام بازیگران آن جلوی دوربین رفتهاند.

کند .این فیلم نخستین همکاری بهداد و براهنی محسوب می شود.

آبرسانی به مجتمع  41روستایی تیران و کرون

مدیر عامل فوالد مبارکه:

روابط عمومی شرکت های وابسته به فوالد مبارکه باید درسیاست های
اطالع رسانی با این شرکت هماهنگ باشند

مدیرعامل فوالد مبارکه در آغازین روزهای سال جدید با مدیران عامل شرکت
های زیر مجموعه گروه فوالد مبارکه به صورت ویدئــو کنفرانس دیدار و گفت
وگو کرد.
حمیدرضــا عظیمیــان در این دیــدار دربــاره هلدینگ مالی شــرکت فوالد
مبارکــه گفــت :تاســیس و فعالیــت ایــن هلدینــگ کار بزرگــی اســت.
مــا بــه دســتاوردهای ایــن هلدینــگ بــرای شــرکت فــوالد مبارکــه،
تامیــن مالــی شــرکت هــای گــروه و در نهایــت کشــور دل بســته ایم.
امیدواریــم بتوانیــم چنیــن بــازوی توانمنــدی را طــی دو ســال آینــده
ایجاد کنیم.
وی همچنین با تاکید بر متمرکز و یکپارچه بــودن دو مقوله «روابط عمومی و
اطالع رسانی» و «حراســت» در گروه فوالد مبارکه اظهار کرد :روابط عمومی
شرکت های وابسته به فوالد مبارکه باید در سیاست های کلی اطالع رسانی با
این شرکت هماهنگ باشند.

عملیات اجرای مرحله سوم آبرسانی به مجتمع  41روستایی شهرستان تیران

عابدینی با بیان اینکه از سال  1384آبرسانی به مجتمع  41روستایی تیران

و کرون با اجرای  7کیلومتر خط انتقال آغاز شد .مدیر آبفای تیران و کرون با

و کرون در دســتور کار قرار گرفت ،خاطر نشان ســاخت :از آن زمان تا پایان

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

بیان اینکه اجرای این طرح در واپســین روزهای سال 1399آغاز شد ،اظهار

سال گذشته  34روستا در مجتمع  41روستایی تیران و کرون تحت پوشش

تامین اکسیژن رایگان فوالد مبارکه ،مانع ازتلفات زیاد کرونا شد

داشت :از دهم اسفند ماه سال گذشته عملیات آبرسانی به روستای قلعه ناظر

سامانه آبرسانی اصفهان بزرگ قرار گرفته اند.

که بخشی از مجتمع  41روستایی شهرستان تیران و کرون است ،آغاز شده و

وی بــا بیــان اینکــه بــا اجــرای  8کیلومتــر خــط انتقــال دیگــر ،تمام

تاکنون بیش از  3500متر از خطوط انتقال به اجرا درآمده است.

 41روســتاهای ایــن مجتمــع از آب طــرح اصفهــان بــزرگ بهــره مند

ســعید عابدینی ،هدف از اجرای این طرح را ارتقای کمی و کیفی آب شرب

می شــوند ،تصریح کــرد :با اجــرای این عملیــات ،روســتاهای کردعلیا،

ساکنان روستای قلعه ناظر برشمرد و اظهار داشت :هم اکنون آب شرب این

کرد ســفلی ،دولــت آبــاد ،دره بیــد ،گن هــران و تقــی آبــاد در مجتمع

روســتا از طریق منابع محلی تامین می شــود که با بهره برداری از این طرح

 41روســتایی تیــران و کــرون از ســامانه آبرســانی اصفهــان بــزرگ

آب شرب  2275نفر از ساکنان این روستا از سامانه آبرسانی اصفهان بزرگ

برخوردار می شوند.

تامین خواهد شد.

مدیرآبفای تیران و کرون با بیان اینکه مرحله سوم طرح آبرسانی به مجتمع

مدیر آبفای تیران و کرون با تاکید بر لزوم تامین پایدار آب شــرب روستای

 41روستایی ،با مشارکت دهیاری روســتای قلعه ناظر اجرایی شده است ،

قلعه ناظر اظهار داشــت :پیش بینی می شــود این طرح در خرداد ماه سال

ابراز امیدواری کرد با تامین اعتبارات الزم ،مرحله بعدی این طرح که آبرسانی

جاری به بهره برداری برسد.

به  6روستای باقی مانده در این مجتمع است نیز آغاز شود .

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت :اگر کمک های شرکت
فوالد مبارکه در تامین اکســیژن رایگان به مراکز درمانی رخ نمی داد ،قطعا
با مرگ ومیرهای زیادی مواجه می شــدیم.بهروز کلیدری اظهار داشــت:
شــرکت فوالد مبارکه با تامین اکســیژن رایــگان مراکز درمانــی و تامین
تجهیزات بیمارستانی همکاری تمام قدی با دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
داشته است.
وی افزود :شرکت فوالد مبارکه نه تنها در یک سال گذشته در حوزه سالمت
اســتان اصفهان اقدامات مهمی انجام داد ،بلکه به تعدادی از اســتان ها با
محوریت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،اکسیژن رایگان اهدا کرده است.
معاون درمان دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان تصریح کرد :اقدام ارزنده

درخشش مخابرات اصفهان درارزيابی معاونت امورمشتريان
مخابرات منطقه اصفهان موفق بهکسب رتبه اولکشوری درارزيابی معاونت امور

اندازهای تعيين شده از طرف شرکت مخابرات ايران به دست آمده است.گفتنی

مشتريان شد .طبقگزارش معاونت راهبردی و توسعهکسب وکارشرکت مخابرات

است رضايتمندی مشتريان ازخدمات و سرويس های ارائه شده يکي ازشاخصه

ايران و برمبنای ارزيابی معاونت های ستادی ازمناطق عملکرد مناطق مخابراتی

های مهم دراهداف تعيين شده ازسمت شرکت مخابرات ايران بوده و درمخابرات

طی سه ماهه سوم ســال  ،1399مخابرات اصفهان توانســت با کسب باالترين

منطقه اصفهان نيزپايش مستمررضايت مندی مشتريان به صورت ماهانه  ،دوره

امتياز ،رتبه نخست معاونت امورمشتريان را دربين استان هایکشورکسبکند.

ای و ساليانه در راســتای بهبود کيفيت خدمات و سرويس ها در واحد تحليل و

اين موفقيت درسايه ارائه خدمات و سرويس های بهينه و نيل به اهداف و چشم

سنجش مشتريان صورت می پذيرد.

شرکت فوالد مبارکه باعث شد مخازن اکسیژن رایگان بیمارستان ها هیچگاه
تخلیه نشود.
وی اضافه کرد :تامین اکسیژن رایگان توســط شرکت فوالد مبارکه کماکان
ادامه دارد و این اقدام ارزنده شایســته تقدیر و تشکر است.کلیدری گفت:
طی یک سال گذشــته ،با اقدام شایسته شــرکت فوالد مبارکه ،بیمارستان
های اســتان اصفهان هیچگاه دچار چالش جدی نشــدند؛ چراکه عالوه بر
مدیریت و برنامه ریزی و با در اختیار داشــتن اکسیژن مایع شرکت فوالد
مبارکه ،این بحران مدیریت شــد.وی در ادامه به تشــریح اهمیت اهدای
اکسیژن رایگان شرکت فوالد مبارکه به مراکز درمانی پرداخت و توضیح داد:

اصلی ترین درمان بیماران مبتال به کرونا اکسیژن است؛ بیمارستان الزهرا
به  ۳دستگاه اکسیژن ســاز مجهز اســت و با توجه به نیاز بیماران کرونایی
به اکسیژن قطعا این دســتگاه ها کفایت نمی کرد و با مرگ ومیر بسیاری
در استان مواجه می شدیم که به لطف همکاری شــرکت فوالد مبارکه این
اتفاق نیفتاد.

