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رییس دفتر آیت ا ...مکارم شیرازی:

وضعیت آیت ا ...مکارم رو به بهبودی است
رییس دفتر آیت ا ...مکارم شیرازی در خصوص علت بستری شــدن این مرجع تقلید شیعیان،

روایت واشنگتن پست از نقش مخرب اسراییل در رویکرد «بایدن» به ایران؛

گفت :ضعف مفرط و شدید جسمانی ایشــان تا حدی بود که بنابر توصیه پزشکان به بیمارستانی
در تهران منتقل شدند .دولتمند ،در خصوص آخرین وضعیت بیماری این مرجع تقلید شیعیان،

اول با نتانیاهو مذاکره کنید ،بعد با ایران!

اظهار داشــت :به لطف خدا و دعای عالقه مندان حضرت آیت ا ...مکارم ،وضعیت ایشــان رو به
بهبودی است.
وی در پاسخ به این سوال که زمان ترخیص آیت ا ...مکارم شیرازی از بیمارستان مشخص شده
است؟ گفت :گرچه پزشــکان از روند درمان و بهبودی ایشان رضایت دارند ،اما هنوز زمانی در این
خصوص اعالم نشده است.

«روزنامه واشــنگتن پست» در گزارشــی ،به نقش مخرب اسراییل در
چهارچوب سیاست خارجی دولت بایدن دررابطه با ایران پرداخته و تاکید

با اشاره به نشست روز پنجشنبه در وین؛

عراقچی :بدون تهیه لیست تحریمها اتفاقی نخواهد افتاد
معاون وزیر امور خارجه ایران بر ضرورت تهیه لیستی از تحریمها توسط ایاالت متحده تاکید کرد
و گفت :بدون آن «هیچ اتفاقی نخواهد افتاد».
سید عباس عراقچی ،معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران پس از نشست روز پنجشنبه در وین،
اظهار داشت :هیئت ایرانی در جریان گفت وگوهای روز پنجشــنبه توافق هستهای به کشورهای
اروپایی وظایف خود برای اعمــال تحریمهای به اصطالح حقوق بشــری و نادیده گرفتن حمله
تروریستی به سایت هستهای ایران را یادآور شد.
عراقچی خاطر نشان کرد :این تحریمها به منظور تضعیف گفت وگوها در مورد برنامه جامع اقدام
مشترک (برجام) و توافق کلی است.
وی گفت :اروپاییها نه تنها این اقدام مهم خرابکارانه را نادیده گرفتند ،بلکه آنها ســرگرم اعمال
تحریمهای جدید علیه ایران بودند و این کامال غیرقابل قبول بود.
مذاکــره کننده ارشــد ایران گفــت :ما بــه آنها گفتیــم که حتــی تحریمهای حقوق بشــری
شــما که چند روز پیــش اعمال کردیــد ،ما آنهــا را به عنــوان تحریمهــای مرتبط بــا توافق
هســتهای در نظر میگیریم ،زیرا درســت در اواســط مذاکرات (وین) شــما تصمیــم گرفتید
که تحریمهایــی را وضع کنیــد و این قطعا [بــه معنای] تضعیــف مذاکرات فعلــی و تضعیف
برجام است.

کرده که انجام اقداماتی از سوی اسراییل نظیر حمله اخیر به تاسیسات
اتمی نطنز،کامال درنقطه مقابل منافع ملی آمریکا دررابطه با ایران قراردارد
و میتواند معادله هستهای ایران را ،بیش ازپیش پیچیدهکند.
واشنگتن پست دراین رابطه مینویسد« :حمله اخیربه شبکه توزیع برق
تاسیسات هســتهای نطنز در ایران ،واکنشهای مختلفی را برانگیخته
است .مقامهای ایرانی قویا بر این باورند که اسراییل ،چهره اصلی پشت
پرده درحمله اخیر (حمله در روز یکشــنبه  ۲۲فروردین ماه اتفاق افتاده
است) به تاسیسات نطنزبودهکه براساس برخیگزارش ها ،آسیبهایی
را به سانتریفیوژهای ایران واردکرده است .سه شنبهگذشته ،وزیرخارجه
ایران «جواد ظریف» دریک موضعگیریگفتکه حمله اخیربه تاسیسات
نطنز ،یک «حماقت تروریستی» بوده که فقط و فقط ،دست ایران را در
مذاکرات هستهای جاری در وین ،تقویت خواهد کرد و موجب میشود
اینکشور ،با قدرت بیشتری درمذاکرات مذکورحضوریابد.
حمله اخیر به تاسیســات اتمی ایران ،تــا حد زیادی جــو و فضا را در
چهارچوب مذاکرات هستهای جاری در وین ،تغییر داده است .پیش از
این حمله ،ایران و طرفهای بین المللی برجام ،ازتوافقات ابتدایی و اولیه
جهت احیای برجام و تشکیل دو کارگروه در این رابطه خبر داده بودند .با
این حال ،جو کنونی مذاکرات تا حد زیادی تحت تاثیر ماجراجوییهای
رژیم اســراییل و انجام اقدامات اخیر آن علیه ایران نظیر حمله به یک

فارن پالیسی:

آمریکا قصد ندارد همه تحریمها را لغو کند
یک نشریه آمریکایی نوشت که انتظار می رود واشنگتن طرحی را به ایران پیشنهاد دهد که به ازای
کاهش برخی تحریمها ،تهران به تعهدات برجامی خود بازگردد.
«جو بایدن» رییس جمهور آمریکا قصد احیای توافق هســتهای سال  ۲۰۱۵با ایران را دارد و روز
پنجشــنبه با آغاز مجدد گفت وگوهای کمیسیون مشــترک برجام« ،رابرت مالی» نماینده ویژه
آمریکا در امور ایران به دنبال توسعه نقشه راهی جهت دستیابی به این هدف است.
نشریه آمریکایی فارن پالیسی با اشاره به مطلب فوق نوشت که منابعی نزدیک به مذاکره کنندگان
آمریکایی و اروپایی خبر دادهاند که انتظار میرود رابرت مالی به تهران توافقی را پیشنهاد دهد که
بر اساس آن به ایران کاهش تحریمها به ازای بازگشت تهران به توافق هستهای داده شود ،اما این
کاهش تحریمها به اندازهای نباشــد که دولت بایدن نیز از سوی سیاستمداران افراطی در داخل
آمریکا از جمله تعدادی از هم حزبیهایش مورد حمله قرار بگیرد.
یک مقام آمریکایی نیز گفت که روند جدا کردن و توافق برای لغو یا کاهش برخی تحریمهایی که
«دونالد ترامپ» رییس جمهور سابق علیه ایران اعمال کرده بسیار پرزحمت است.

کشتی ایرانی دردریای سرخ ،حمالت مکررموشکی به سوریه و نیروهای
ایرانی مستقر در این کشور و در آخرین مورد ،حمله تل آویو به تاسیسات
اتمی نطنزبوده است.
آمریکا و اســراییل پیش از این بارها در بحث حمله به تاسیسات اتمی
ایران ،با یکدیگر رایزنیهایی داشــته اند .به طور مثال در جریان حمله
سایبری که بیش از یک دهه قبل به تاسیسات اتمی نظنز (با استفاده از
ویروس استاکسنت) انجام شد ،آمریکا و اسراییل همکاری عمیقی با
یکدیگرداشتند .با این حال ،درجریان حمله اخیر ،دولت بایدن به وضوح
ازطراحی و انجام این حمله توسط اسرائیل اظهاربی خبریکرده است.
بدون تردید «بنیامین نتانیاهو» نخســت وزیر اسراییل با توافق برجام،
عمیقا مخالف است و مایل نیســت دولت بایدن به توافقی بازگردد که
دونالد ترامپ ،دولت آمریکا را از آن خارج کرد .از این منظر ،بســیاری از
ناظران و تحلیلگران براین باورندکه وی (نتانیاهو) خوشحال خواهد شد
اگر بتواند هرکاری انجام دهد تا توافق برجام را نابود و تا جای ممکن به
ایران ،انزوا تحمیل کند .نتانیاهو اندکی پس از حمله اخیر به تاسیسات

کمیته جهانگیری ،ظریف و زنگنه برای انتخابات
بهگزارش ایلنا ؛ عضو شورای مرکزی حزبکارگزاران،گفت :اصالحطلبان یک جبه ه دارای ظرفیتهای فراوان انسانی هستند و پتانسیل بسیارباالیی دارند .درانتخابات
پیشرو قرار نیســت هیچ ائتالفی میان اصالحطلبان و اصولگرایان میانهرو اتفاق بیفتد.حسین مرعشی ،سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی درخصوص معرفی
کاندیداهای حزب کارگزاران در انتخابات ریاست جمهوری با توجه به ســازوکار معرفی کاندیدا در جبهه اصالحات ،گفت :گزینههای ما هنوز جدی هستند و امیدوار
هستیم که ثبتنام کنند .ما به عنوان حزب از شخصیتهای موردنظر خودمان برای ثبتنام دعوت خواهیم کرد و بعد آنها را به جبهه اصالحات معرفی میکنیم ،به
ی ها این باشد که کاندیدای جبهه اصالحات باشند.مرعشی در پاسخ به این سوال که «با توجه به عدم کاندیداتوری سید حسن
این علت که ممکن است ظرفیت بعض 
خمینی ،آیا الریجانی شانسی برای جلب حمایت اصالحطلبان خواهد داشت؟» گفت :اصالحطلبان یک جبهه دارای ظرفیتهای فراوان انسانی هستند و پتانسیل
بسیار باالیی دارند .در انتخابات پیشرو قرار نیست هیچ ائتالفی میان اصالحطلبان و اصولگرایان میانهرو اتفاق بیفتد .قرار است اصالحطلبان کاندیدای خودشان
را داشته باشند و در میان افرادی که برای کاندیداتوری اسم برده میشوند ،یک الی سه نفر هســتند که ممکن است کاندیدای اجماعی باشند.عضو شورای مرکزی
کارگزاران سازندگی در خصوص فعالیت یک کمیته در دولت با عضویت اسحاق جهانگیری ،بیژن زنگنه و محمدجواد ظریف درباره انتخابات و بررسی شرایط کشور،
اظهار داشت :تا آنجاکه من مطلع هستم این کمیته هنوز به فعالیت خود ادامه میدهد به این علت که نسبت به آینده ایران حساس هستند.وی در پایان در خصوص
کاندیداتوری محمدجواد ظریف ،گفت :سخنگوی ایشان نیستم ،ولی پیشبینی من این است که آقای ظریف ثبتنام نمیکند.

نطنز ،در جریان یک کنفرانس خبری مشــترک با «لوید آستین» وزیر

رویههای رژیم صهیونیستی موجب شده اند تا اکنون دولت بایدن با اوج

دفاع آمریکا ،بار دیگر ادعاهای خود علیــه ایران را تکرار کرد« :در منطقه

گیری روند غنی سازی در ایران تا مرز  ۶۰درصد رو به رو شود .از سویی،

خاورمیانه ،هیچ تهدیدی جدی تر ،خطرناک تر ،و فوریتر از اقدامات و

اقدام اسراییل در حمله به تاسیسات نطنز و متعاقبا افزایش میزان غنی

رویههای ایران نیست» .در جبهه مقابل ،لوید آستین با سکوت در رابطه

سازی درایران ،بسیاری را درایران نسبت به اینکه باید به راهبرد «مقاومت

با حمله به تاسیسات اتمی نطنز ،صرفا براین مسئله تاکیدکردهکه دولت

حداکثری» در برابر دولت آمریکا ادامه داد و تا جای ممکن ،اهرمهای

آمریکا به همکاریهای نزدیک خود با اسراییل،کامال متعهد است.

مذاکراتی خود را دربرابرآن تقویتکرد ،رهنمون خواهدکرد.

در این چهارچوب ،یک دیپلمات اروپایی به واشــنگتن پست میگوید:

نشریه «فارین پالیسی» نیز در همین رابطه نوشت :در زمان اوباما نیز،

«انجام اقداماتی نظیر حمله به تاسیســات اتمی نطنز ،از بســیاری از

نگرانیهای زیادی در مورد حمله احتمالی اسراییل به تاسیسات اتمی

جهات ،غیرسازنده هستند .آنها موجب تشدید بدبینی به غرب درمیان

ایران وجود داشت .دورانی که در بحبوحه آن ،توافق «برجام» به امضای

سیاستمداران ایرانی میشوند و به طورخاص این مسئلهکه آمریکا همواره

ایران وگروه پنج به عالوه یک رسید« .دنیل شاپیرو» سفیرسابق آمریکا

متعهد به منافع اسراییل است نیز ،برشدت این بدبینی میافزاید و عمال

در اسراییل ،اخیرا به رادیو ملی عمومی آمریکا گفت« :نگرانی طرفهای

این موضوع ،درتضاد با منافع ملی آمریکا هم است.

بین المللی ،ازاقدامات نظامی و خرابکارانه احتمالی اسراییل علیه ایران،

نیت و هدف نتانیاهو مبنی بر تشــدید خصومتها علیــه ایران و ایجاد

همواره یکی ازمحرکها اصلی دراقبال به دیپلماسی درچهارچوب معادله

اختالل در روند «مذاکرات هســتهای وین» ،تنها بخش از چالشهایی

هستهای ایران بوده است».

اســت که در پیرامون مذاکرات هســتهای ایران وجود دارند .رویههای

در برهه کنونی ،اسراییل عمال در حال ایفای نقشی مخرب در چهارچوب

غیرسازنده طرفهایی نظیراسراییل عمال موجب میشود تا درانتخابات

معادله برجام است .برای اسراییل ،درگیری همیشگی با ایران ،یک امر

آتی ایران ،همزمان با تعمیق بدبینیها به غرب (در ایران) ،شکلگیری

مفروض است .در این راستا ،هیچ گونه تنش زدایی قابل تصور نیست و

هرگونه تعامل میان ایران و غرب درمسئله هستهای اینکشور ،مشکلتر

عمال اسراییل سعی دارد با انجام اقدامات خرابکارانه علیه توانمندیهای

و بحرانیترشود.

هستهای ایران ،فضای تنش را همچنان علیه تهران حفظکند.

خبر روز
سید حسن خمینی:

به ولیعهد عربستان سعودی را رد کرد.با داغ شدن بحث البیگریهای غیرقانونی نخستوزیران

حجت االسالم و المسلمین سید حسن خمینی

انگلیس ،دولت این کشور مداخله در یک قرارداد به ســود «محمد بنسلمان» ولیعهد عربستان

ضمن تشریح وضعیت کنونی کشور به مسئله
حضور خــود در انتخابات پیش روی ریاســت
جمهوری پرداخت و تاکید کرد :همه نسبت به
مملکت ،آینده ،فرزندان مان و گذشته تاریخی
مان مســئولیت داریم؛ تلقی مــن هم این بود
شخص بنده دیگر امکانش فراهم نیست ،اما
نه به این معنا که به عنوان یک کنش گر ،فعال،
توصیه کننده و همدل حضور نداشــته باشــم؛

به گزارش برنا ؛ نایب رییس کمیسیون امنیت ملی

بررسی اســت و باید توســط نهادهای اطالعاتی و

بلکه درعرصه حضورخواهم داشت.سیدحسن

و سیاســت خارجی مجلس گفت :حادثــه نطنز با

دیپلماسی مشخص شــود که چه جریان سازمان

خمینی گفت :ما در برهه بسیار مهمی از کشور

همکاری رژیم صهیونیســتی و برخی کشــورها و با

یافته ای دست به چنین اقدامی زده است .وی ادامه

قرار داریم؛ نه از این باب که همیشه میگویند،

اســتفاده از تکنولوژی غرب اتفاق افتاد«.شــهریار

داد :حادثه نطنزقابلگذشت نیست و ایران حق خود

«برهه حســاس کنونی»! بلکــه واقعیت این

حیــدری» ،در رابطه با حادثه خرابکاری در ســایت

را درانتقام محفوظ میداند .ایران برای محکومکردن

اســت که امروز وضع معیشــت مردم در دوره

هسته ای نطنزاظهارکرد :حادثه نطنزبا همکاری رژیم

این اقدام از ظرفیت بین المللی خود اســتفاده می

صهیونیستی و برخیکشورها و با استفاده ازتکنولوژی

کند .اگر پاســخ این اتفاقات را ندهیم مانند جریان

غرب اتفاق افتاد ،رژیم صهیونیستی به تنهایی چنین

داعش ،این خرابکاری ها شیوع پیدا میکند .حیدری

تکنولوژی را ندارد ولی استفاده از تکنولوژی را خوب

گفت :رژیم صهیونیستی همواره درموضوعات هسته

بلد است مانند آنچه که در حادثه ترور شهید فخری

ای ایران بــه دنبال خرابکاری و توقف بوده اســت و

زاده شاهد آن بودیم ســاحی که استفاده شد برای

فقط در دو اقدام در سایت هسته ای نطنز ،موفق به

آمریکا بود .حادثه نطنز با اســتفاده از هوش جریان

خرابکاری شده و درسایرموارد توسط وزارت اطالعات

الکتریســیتی رخ داد .ابعاد مختلف آن در دســت

با شکست مواجهه شده است .اسراییل به دنبال البی

علیه جمهوری اسالمی است و هرکجا ظرفیتی باشد
آن را تقویت می کند ،اثرگذاری رژیم در برجام منجر
به خروج ترامپ از برجام شــد .ثابت شدن حقانیت
جمهوری اسالمی ایران دربرجام شرایط را برای رژیم
صهیونیستی سخت کرده است .نماینده مردم قصر
شــیرین گفت :در دولت جدید بایــدن تالش های
اسراییل در برجام اثرگذاری نداشت و به همین علت
این رژیم دست به چنین اقداماتی زد.

عکس روز

بسیار سختی است .البته ما هنوز به فقر نسلی
بر نخــورده و به فقر فرهنگی هم نرســیده ایم،
ولی اگر فقر اقتصادی تا یکی دو نســل ادامه
یابد ،کار ممکن اســت به فقر فرهنگی کشــد.
سیدحسن خمینی ادامه داد :درچنین شرایطی

ایوانــکا ترامپ ،با انتشــار
توئیتــی اعــام کــرد کــه
واکســن کرونــا را دریافت
کرده و دیگران را نیز به این
کار ترغیب کرد.

نخستوزیر انگلیس ،البیگری برای خرید یک باشگاه فوتبال انگلیسی توسط کنسرسیوم وابسته

سعودی را تکذیب کرد.به نوشته خبرگزاری «اسپوتنیک»« ،مکس بالین» سخنگوی نخستوزیر
انگلیس با رد گزارش رسانهها در این زمینه گفت« :نخستوزیر از لرد [ادی] لیستر ،دستیار ارشدش
درخواستکرد پیشرفت این مذاکرات را بهعنوان یک سرمایهگذاری خارجی بالقوه دربریتانیا بررسی
کند».سخنگوی «بوریس جانسون» نخستوزیر انگلیس افزود« :او درخواست نکرد مداخلهای
صورت گیرد .دولت در هیچ نقطهای از این مذاکرات دخالت نکرد».

رییسجمهورآمریکا این بارنام «پوتین» را اشتباه تلفظ کرد
رییسجمهورآمریکا هنگام صحبت درباره تماس تلفنی اخیرش با «والدیمیرپوتین» همتای روس
خود ،نام وی را اشتباه تلفظکرد.رییسجمهورآمریکاکهگافهایکالمیاش به منبع شوخی و طنزدر
شبک ههای اجتماعی تبدیل شده و درعین حال این نگرانی را ایجادکرده که شاید او برای این منصب
فرد مناسبی نباشد ،در جدیدترین گاف خود هنگام صحبت درباره سیاست آمریکا در قبال روسیه و
تحریمهای جدید این کشور علیه مسکو ،نام خانوادگی رییسجمهور روسیه را به اشتباه «کلوتین»
تلفظ کرد؛ اما به سرعت اشــتباه خود را تصحیح کرد.به گزارش خبرگزاری روسی «تاس» ،بایدن
هنگام توضیح درباره تماس تلفنی اخیرش با والدیمیرپوتینگفت :برای او رییسجمهور«کلوتین»
روشن کردم که-پوتین -ایاالت متحده در حمایت از متحدان و شرکای ما در اروپا مصمم است .وی
پیشتر در اولین نشست خبری خود که کمحواشی به لحاظ اشتباهات این چنینی از سوی وی نبود،
نام «اشرف غنی» همتای افغانستانی خود را به اشــتباه «کیانی» گفت .کاخ سفید در انتشار متن
رسمی این نشست ،اشتباه بایدن را تصحیح و نام صحیح رییسجمهورافغانستان را درآن درجکرد.

طبقه متوســط ما مدام ضعیفتر میشود و در

بخت باالی «مارکوس زودر» برای جانشینی مرکل

این شرایط هر شعار پوپولیستی میتواند موج
ایجاد کند و این امر برای کشور بسیار خطرناک
است .قبال عرضکرده ام و البد شنیده ایدکه راه
حل مشکل اقتصادی کشور اقتصادی نیست.
یعنی مشــکل اصلی ما اقتصادی است ،ولی
راه حل سیاسی دارد.وی گفت :تا وقتی نتوانیم
بر تحریمهــا فائق بیاییم وضع همین اســت.

«ایوانکا ترامپ»
واکسن کرونا
تزریق کرد

«جانسون» البیگری به نفع بنسلمان را رد کرد

حکومت یکدست افراطی
برای کشورخطرناک است

که شاید بتوانیم کاری کنیم که این امر در مورد

اسراییل ازچه تکنولوژی درحادثه خرابکاری نطنزاستفاده کرد؟

اخبار

دوستان اقتصاددان همواره گفته اند که اگر در
ایرانکاالی استراتژیک «نفت» ازگردونه خارج
شود ،تفاوت بین بهترین دولت و بدترین دولت،

نظرسنجیها نشان میدهد رییس حزب سوسیال مسیحی آلمان نســبت به دیگر نامزدهای اتحادیه
احزاب مسیحی ،بخت بیشتری برای معرفی به عنوان جانشین «آنگال مرکل» دارد.درحالیکه زمان اندکی
برای معرفی نامزد اصلی احزاب سوسیال و دموکرات مسیحی آلمان جهت صدراعظمی باقی مانده است،
نظرسنجی های جدید «مارکوس زودر» نخست وزیر ایالت بایرن را در رقابت با «آرمین الشت» رییس
حزب دموکرات مسیحی دارای بخت بیشتری می دانند.خبرگزاری د.پ.آ .آلمان روز جمعه با اعالم این
مطلب نوشت :براساس نظرسنجی انجام شده ازسوی شبکه اول تلویزیون آلمان و موسسه infratest
 dimapدر حال حاضر  ۴۴ ،درصد ازشهروندان آلمانی و  ۷۲درصد ازطرفداران اتحادیه احزاب مسیحی،
زودررا به عنوان مناسب ترینگزینه برای هدایت احزاب اتحادیه درانتخابات فدرال معرفی میکنند.

فقط  ۲۰درصد است .پس برای حل مشکل ما

رویارویی جنگنده روسی با هواپیمای جاسوسی آمریکا

امروز غربیها ما را گیر انداخته اند و خوب هم

وزارت دفاع روسیه با اشاره به نزدیک شدن یک فروند هواپیمای جاسوسی آمریکا به حریم هوایی

باید عزت مندانه مشکل مان را با دنیا حلکنیم.
از وضع ما اطــاع دارند.سیدحســن خمینی
اظهارکــرد :از این طرف خودمــان هم بعضا در
داخل اشــتباهات مهمی را مرتکب میشویم و
مثال به اشــتباه درواقعهای مثل رخداد اخیردر
نطنز ،اطالعات سری را دررسانهها میگوییم.

این کشــور ،گفت برای رهگیری این هواپیما ،جنگنده «میگ »۳۱-اعزام کرده اســت.در بحبوحه
افزایش تنشهای سیاسی بین روســیه و آمریکا ،هواپیماهای نظامی دو کشور نیز در آسمان به
رویارویی با یکدیگر پرداختند .وزارت دفاع روسیه اعالم کرد که برای دور کردن یک فروند هواپیمای
جاسوسی نیروی هوایی آمریکا ،مجبور به اعزام جنگنده شده است.به نوشته خبرگزاری «رویترز»،
در این بیانیه آمده اســت که یک فروند جنگنده «میگ ،»۳۱-هواپیمای جاسوســی استراتژیک
«آرسی »۱۳۵-متعلق به آمریکا را بر فراز اقیانوس آرام و نزدیک سواحل کامچاتکا رهگیری کرده
است.

کافهاقتصاد
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رییس اتحادیه صنایع لبنی اصفهان:

قیمت مصوب محصوالت لبنی درماه رمضان افزایش نمییابد
رییس اتحادیه صنایع لبنی اصفهان گفت :لبنیاتی که قیمت مصوب دولتی دارند شامل پنیر  UFدر

توسعه کسبو کارهای دانشبنیان و  ۳برابر شدن فروش محصوالت فناور اصفهان در شرایط تحریمی؛

وزنهای مختلف ماست دو و نیمکیلو پرچرب وکم چرب ،شیرنایلونی ،ماستکم چرب و پرچرب در

وقتی تحریم ،تسلیم می شود

وزنهای مختلف ،شیربطریکم چرب ،نیم چرب ٣ ،درصد چربی ،شیرکامل ،شیرخام درب دامداری
و کره حیوانی  ،افزایش قیمت نخواهند داشت.هومان امیری اظهار کرد :هر گاه دامداران قیمت شیر
خام را که بین  ۵۰تا  ۷۰درصد بر قیمت محصوالت لبنی تاثیرگذار است افزایش دهند ،قیمت لبنیات
نیزافزایش خواهد یافت .درشرایطکنونی قیمت شیرخامیکه دامداران ارائه میدهند بین  ۲۰۰تا ۳۰۰
بودند که در سال  ۱۳۹۷به  ۵۱۹شرکت ،سال  ۱۳۹۸به  ۵۴۱شرکت و سال
 ۱۳۹۹به  ۵۸۲شرکت رسیدند.همچنین تعداد نیروهای انسانی متخصص
شاغل درواحدهای فناورمستقردرشهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان طی

تومان با قیمت مصوب دارای اختالف استکه تاثیرچندانی درافزایش قیمت محصوالت لبنی ندارد.

تولیدکننده اصفهانی ازکمیاب وگران شدن جوجه یک روزه خبرداد؛

مرغ دوباره گران می شود

چهار سال گذشــته  ۱۱درصد افزایش یافت و از  ۶هزار و  ۸۳۹نفر در سال
 ۱۳۹۶به هفت هزارو  ۵۸۲نفردرسال  ۱۳۹۹رسید.

یک تولیدکننده مرغگفت :با وجود قیمت مصوب  4200تومان ،جوجه به قیمت  6هزارتومان هم پیدا
نمیشود و این زنگ هشداری برای افزایش دوباره قیمت مرغ در بازار است.سعیده مشایخی ادامه

افزایش  ۳برابری گردش مالی شرکتهای فناوراصفهان
تجاریسازی فناوری و ثروتآفرینی یکی از اهداف اساسی شکلگیری
شــرکت های دانش بنیان اســت و این واحدها به دلیل برخورداری از
محصوالت و خدمات حاصل از تجاریســازی دستاوردهای فناوری به
ش مالی و توان اقتصادی باال محسوب
عنوان مجموعهای اقتصادی باگرد 
میشوند.نگاهی به آمارشهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان نشان می دهد
که گردش مالی واحدهای فناور مســتقر در آن طی چهار سال گذشته با
رشد سه برابری همراه بود و ازیک هزارو  ۳۹۱میلیارد تومان درسال ۱۳۹۶
به سه هزار و  ۶۵۲میلیارد تومان در سال  ۱۳۹۹رسید.

شرکت های دانش بنیان مستقر در شــهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان در
شــرکتهای دانش بنیــان و فنــاور اصفهان در چهار ســال گذشــته با
حمایتهای دولت و شــهرک علمی و تحقیقاتی با وجود مشــکالت و

توسعه شرکت های دانش بنیان در کشور شکل گرفت که از نخستین آنها

محدودیتها موفق به توســعه کســب و کارها و افزایش میزان فروش

می توان به شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان اشارهکردکه فعالیت اجرایی

محصوالت و خدمات و گردش مالی خود شدند.به گزارش ایرنا ،شرکت

خود را به طورجدی ازســال  ۱۳۸۰با راهاندازی اولین مرکزرشــد فناوری

های دانش بنیان و فناور امروزه یکی از عوامل اصلی توســعه و پیشرفت

آغاز کرد و امروز پس از گذشت  ۲دهه بیش از ۵۸۰شرکت فناور را در خود

کشورها و نیل به اقتصاد دانش محورهستند و دراین پیوند دولت یازدهم

دارد.شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان به عنوان نخستین سازمان دولتی

و دوازدهم تالش بســیاری برای توســعه و حمایت از آنهــا با مجموعه

موسس مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری در کشور با هدف حمایت و

اقداماتی مانند پشتیبانی های مالی ،فعالسازی خطوط اعتباری ازطریق

هدایت شرکتهای فناور با ایدههای نوآورانه و به عنوان حلق ه واسط میان

صندوق نوآوری و شکوفایی ۱۱۰ ،برنامه تسهیلگرو حمایت ازصندوقهای

دولت ،صنعت و دانشگاه درجهت توسعه اقتصاد مبتنی بردانش و تبدیل

پژوهش و فناوری غیردولتی انجام داده است«.شــرکت دانشبنیان»

علم به ثروت فعالیت میکند و دارای سه پارک علم و فناوری ،هشت مرکز

موسسهای خصوصی یا تعاونی است که به منظور افزایش علم و ثروت،

رشد فناوری ،پنج مرکزنوآوری و شکوفایی و مرکزعلم و فناوریکودکان و

توسعه اقتصادی برپایه دانش ،تحقق اهداف علمی و اقتصادی درراستای

نوجوانان در ۵۲۰هکتاراست.این شهرک با استقرارهستههای فناوردردوره

گسترش اختراع و نوآوری و درنهایت تجاریسازی نتایج تحقیق و توسعه

رشد مقدماتی ،شرکتهای فناور نوپا در مراکز رشد فناوری و شرکتهای

شــامل طراحی و تولید کاال و خدمات در حوزه فناوریهای برتر با ارزش

فناور رشــدیافته در پارکهای علم و فناوری ،زمینه شکلگیری و توسعه

افزوده فراوان تشکیل میشود.تاسیس شرکتهای دانشبنیان به طور

تعداد زیادی از شــرکتهای دانش بنیان را در زمینههای مختلف فراهم

جدی از دهه  ۸۰در کشور از جمله در استان اصفهان مورد توجه قرار گرفت

کرده است به طوری که نگاهی به آمار چهار سال گذشته نشان می دهد که

و اکنون بیش از  ۹هزار شرکت فناور و دانش بنیان در سراسر کشور فعال

تعداد شرکت های فناوردراین مجموعه  ۱۵درصد افزایش یافت.تعداد ۵۰۷

اســت که پنج هزار و  ۴۰۰واحد از میان آنها به طور رسمی به عنوان شرکت

شرکت فناور در سال  ۱۳۹۶در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان مستقر

ذره بین
تهدید معیشت کارگران با مرخصی کرونایی بدون حقوق؛

سنگینی سایه غم نان برسرترس جان

رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی گفت :در برخی از واحدها برای مقابله با کرونا ،کارگران
را به مرخصیهای اجباری میفرســتند بدون آنکه حقوق این ایام به آنها داده شــود از این رو با
توجه به آنکه معیشت کارگران وابسته به کار و درآمد آنهاست ،ترجیح میدهند کرونا بگیرند ولی
کارشان را از دست ندهند.
فتح ا ...بیات ،درباره ضرورت دورکاری کارگران در شــرایط حاضر کرونایی اظهار کرد :متاسفانه
طی روزهای اخیر شاهد حوادث تلخی در کشور بودیم و بیماری منحوس کرونا با بی رحمی جان
هموطنان عزیزمان را میگیرد و خانوادههای آنها را داغدار میکند.
وی افزود :این امر به نــوع نظارتها و برنامهریزی هــا در این خصوص بر میگــردد که باید از
ترددهای بی مورد و زائد جلوگیری شــود و تعطیلی نیروهای کار در دستور کار قرار گیرد اما بحث
اصلی ،بخش کار و تولید است؛ بســیاری از نیروهای کار در بدترین شرایط کرونایی هم حاضر به
از دست دادن شغل نیستند و با وجود آنکه اعالم شــده کشور در وضعیت سیاه قرار خواهد گرفت
باز هم به کار خود در مجموعههای اقتصادی ادامه میدهند در حالی که ممکن اســت آمار تلفات
و بیماران باال برود.
رییس اتحادیه کارگران قــراردادی و پیمانی ،نقــش ادارات کار را در ورود به این مســئله حائز
اهمیت دانســت و گفت :آن بخشهایی که میتواننــد دورکاری کنند عمدتــا نیروهای اداری و
کارمندی هســتند که مصوبه دورکاری به آنها ابالغ شده اســت منتها در بخش کارگری ،کارگران
امکان دورکاری ندارند و باید ســاعتهای طوالنی در واحدهای تولید یــا مونتاژ حضور فیزیکی
داشته باشند که طبعا مورد خطر و آسیب قرار میگیرند و ممکن است بیماری به سراغ آنها بیاید
و خانوادههایشان را درگیر کند .کارفرمایان باید کارگران را تا حد امکان از حضور در محیطهای کار
منع کنند.
بیات خاطرنشان کرد :وقتی مصوبه یا دســتورالعملی از سوی ستاد مقابله با کرونا صادر میشود
همگی وظیفه داریم تبعیت کنیم و فرقی بیــن کارگر و کارفرما یا دکتر و مهندس وجود ندارد چون
هرگونه سهل انگاری یا کوتاهی در قبال آن میتواند به بیماری و حادثه کار منجر شود.
وی با تاکید بر لزوم برخــورداری کارگران از حمایتهــای اجتماعــی در دوران کرونا اظهار کرد:
عملکــرد ما در قبــال بیماری کرونــا باید به گونهای باشــد که اگــر کارگری به کرونا مبتال شــد
بتواند از پوشــشهای اجتماعی بهره مند شــود .ممکن اســت کارفرما در محیط کار ماســک و
دســتکش و مواد ضدعفونی در اختیار کارگر گذاشــته باشــد ولی این کار به منزله آن نیســت
که کارگران در معرض کرونا نیســتند چون مــا از وضعیت ایاب و ذهــاب مجموعههای کارگری
اطالع نداریم.
این مقام مسئول کارگری افزود :اکثر کارگران خودروی شــخصی ندارند و با وسایل حمل و نقل
عمومی ،مترو یا ســرویسهای کارخانه سر کار حاضر میشــوند که همین امر میتواند احتمال
آلودگی یا بیماری را افزایش دهد و با آلودگی یک نفر کل مجموعه دچار مشکل شود به همین این
دلیل حساسیت و تاکید بر اجرای مصوبات ستاد مقابله با کرونا داریم تا کارگرانی که میتوانند از
امکان دورکاری استفاده کنند سر کار حاضر نشوند و اگر نمیتوانند ،مرخصی استحقاقی بگیرند.
بیات تصریح کرد :متاســفانه در برخی از واحدها برای مقابله با کرونــا ،کارگران به مرخصیهای
اجباری میروند بدون آنکه حقوق این ایام به آنها داده شــود از طرفی بخش اعظمی از کارگران
دارای قرارداد کوتاه مدت هســتند و نگرانند با گرفتن مرخصی اتمام کار بخورند ،از این رو ترجیح
میدهند کرونا بگیرند ولی کار خود را از دست ندهند.
به گفته رییــس اتحادیه کارگران قــراردادی و پیمانی ،کارگــران مثل کارمندان دولت نیســتند
که حقوق ســر برج داشــته و از مزایای دولتی برخوردار باشــند؛ معیشــت آنها وابســته به کار
و درآمد آنهاســت و ترجیــح میدهند حتی در شــرایط بــد کرونایــی تعطیل نشــوند و به کار
ادامه بدهند.

هزار تومان هم پیدا نمیشود و این زنگ هشداری است که اگر چنین وضعی ادامه یابد ،قیمت مرغ
دوباره به شدت گران خواهد شد .وی که یک مرغداری  30هزار قطعهای دارد ،میگوید :هزینه خرید
جوجه  6هزار تومان بسیار زیاد اســت و به این دلیل نتوانستیم برای جوجهریزی اقدام کنیم.وی با
استناد به صحبتهای چند روز اخیر وزیر جهاد کشاورزی که گفته بود جوجه به خارج از کشور قاچاق
میشود ،گفت :چرا مسئوالن در این مورد نظارتی نمیکنند ،جوجه زیربنا یا به نوعی بستر اولیه تولید
مرغ است که هرکدام از آنها پس از  45روز به مرغ  2.5کیلویی تبدیل میشوند .مشایخی همچنین
گفت :عالوه بر گفته های وزیر درباره قاچاق ،تولید جوجه هم کم شــده اســت؛ در ماههای گذشته
بسیاری از مرغداران نهادهها را تحویل گرفتند اما جوجه تولید نکردند و تبعات آن اکنون نمایان شده

افزایش  ۳برابری فروش و صادرات محصوالت شرکت های فناور
دانش بنیان ثبت شدند.در این پیوند ،مراکزی نیز برای حمایت از ایجاد و

داد :جوجه در بازار بسیار کم شده و بهرغم اینکه دولت نرخ  4200تومان مصوب کرده ،اما به قیمت 6

چهار سال گذشته موفق به افزایش سه برابری میزان فروش محصوالت و

است .وی با بیان اینکه جوجهریزی درکشورکاهش یافته است،گفت :مثال دراستانی مثل اصفهان در
دیماه  12میلیون قطعه جوجه ریزی ثبت شده بودکه این رقم درفروردین به  6میلیون هم نمیرسد و
اثرات اینکاهش جوجه ریزی درماه بعد مشخص خواهد شد.این تولیدکننده اصفهانیگفت :تعداد
کارخانههای جوجهکشیکشورکمتراز 40کارخانه است و نظارت برآنهاکاردشواری نیست .مسئوالن

خدمات فناورخود شدند به طوریکه این شاخص از ۵۸۳میلیارد تومان در

نظارتی میتوانند آنها را کنترل کنند تا جوجه تولیدی آنها به جای قاچاق به مرغداریها هدایت شود.

ارزش مالی قراردادهای پژوهشی و فناوری شرکت های دانش بنیان مستقر

آغازفرآیند توزیع هوشمند کاالهای اساسی دراستان اصفهان

سال  ۱۳۹۶به یک هزار و  ۷۵۸میلیارد تومان در سال  ۱۳۹۹رسید.همچنین
در این مرکز با بخش های مختلف دولتی و خصوصی در چهار سال گذشته
چهار برابر شد و از ۱۹۴میلیارد تومان در سال  ۱۳۹۶به  ۸۱۷میلیارد تومان در
سال  ۱۳۹۹افزایش یافت.عالوه براین ،میزان صادرات محصوالت و خدمات
فناورشرکت های مستقردرشهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان درچهارسال
اخیرمعادل سه برابررشــد یافت و از ۱۲.۷میلیون دالردرسال  ۱۳۹۶به ۳۷
میلیون دالردرسال  ۱۳۹۹جهش یافت.بهگفته جعفرقیصری ،رییس شهرک
علمی و تحقیقاتی اصفهان ،صادرات در سال های  ۹۷و  ۹۸به دلیل تحریم
های ظالمانه با سختی همراه بود وکاهش یافت ؛اما سال  ۹۹با تالش بیشتر
شرکت ها این شاخص اقتصادی دراصفهان افزایش یافت و نسبت به سال
 ۹۸هفت برابرشد.بهگفته قیصری ،شرکت های دانش بنیان مستقردراین
مرکزبا روند رو به رشدکسب وکارخود موفق به تحقق اقتصاد دانش بنیان و
غیرنفتی شدند و ثابتکردندکه حتی درشرایط دشوارنیزمی توان با تکیه بر
نیروهای متخصص و توان و استعداد آنها و با بهره گیری از قوانین و حمایت
های موجود درکشوردرجهت رونق تولید و رشد اقتصادیگام برداشت.

معاون امور بازرگانی سازمان صنعت ،معدن و تجارت اســتان اصفهان گفت :این سازمان بهصورت
شبانهروزی در تالش است تا فرآیند توزیع کاالهای اساسی در این ماه مبارک به نحو احسن انجام
شود و به این منظور در اســتان اصفهان بهعنوان تنها استان در سطح کشــور فرآیند توزیع هوشمند
کاالهای اساسی آغازشده و تا پایان هفته آینده درمورد تمام کاالهای اساسی توزیع به طور هوشمند
صورت خواهدگرفت.اسماعیل نادری درخصوص برنامههای سازمان صمت استان برای رفع دغدغه
مردم و تنظیم بازار در ماه رمضان امسال اظهار داشــت :نظارتها بر عرضه و قیمت مایحتاج مردم
با استفاده از ظرفیت نیروهای حوزه بازرسی سازمان صمت ،بازرسی اتاق اصناف و بازرسی بسیج
اصناف در این ماه تشدید خواهد شد.معاون امور بازرگانی سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان
اصفهان افزود :براساس برنامه های این سازمان جهت تنظیم بازاردرماه رمضان ،با تشدید نظارتها
و توزیع کاالهای اساسی مانند شــکر و روغن با قیمت مصوب تالش میکنیم مردم مشکلی برای
این ایام در زمینه تامین مایحتاج نداشته باشند.وی ،تعیین قیمت برای کاالهای پرمصرف در این
ماه را دیگر برنامه این سازمان اعالم کرد و گفت :برای زولبیا و بامیه ،حلیم و آش قیمتهای مصوب
اعالم میشود.

خبر روز

افزایش قیمت به مناسبت ماه مبارک!

امام جمعه اصفهان:

به عنوان رؤسای ستادهای تنظیم بازار استانها ابالغ شــد .کاالهایی که در ماه رمضان مورد مصرف ویژه قرار میگیرند مشخص شده و سطح عرضه آنها افزایش

دولتها نسبت به مسئله
تولید توجه کافی نداشتهاند
امام جمعه اصفهان با بیان اینکه تولیدکنندگان
یاورحقیقی دولتها هستند،گفت :رهبرانقالب
سالهاســت بر مســئله تولید تاکید دارند؛ اما
متاســفانه دولتها بیدارنمیشوند و نسبت به

مدیرکل دفتر امور بازرگانی وزارت صمت در مورد وضعیت تنظیم بازار ماه رمضان اظهار کرد :دستورالعمل تنظیم بازار ماه مبارک رمضان به استانداران سراسر کشور
پیدا کرده است ۱۸۰ .هزار تن روغن برای مصرف ماه رمضان خانوارها ،اصناف و صنایع در نظر گرفته شده است ،چون برای تولید زولبیا ،بامیه یا آش و حلیم میزان
مصرف روغن افزایش مییابد ،این  ۱۸۰هزارتن برای یک ماهکلکشوربوده و برش استانی آن هم مشخص است.صدیف بیک زاده ،درادامه خاطرنشانکرد :میزان
توزیع روغن میان استانها بر اساس ضریب جمعیت ،میزان مصرف و نیاز تقسیمبندی شده و در اختیار کارگروه تنظیم بازار استانها قرار گرفته است و آنها این
موضوع را مدیریت میکنند .برخی از این برنامهریزیها برای قبل از ماه مبارک و برخی برای طول ماه رمضان است چراکه برخی از اقالم باید قبل از ماه رمضان در
دست اصناف باشد ،برخی از این برنامهها هم در دست انجام است.وی با اشاره به دیگر اقالم گفت :در مورد شکر ،گوشت ،گوشت منجمد ،برنج برنامهریزیهایی
شده است .موضوع مرغ هم به قرارگاه ساماندهی بازار مرغ در وزارت جهاد کشاورزی سپرده شده و سطح عرضه آن حتما افزایش مییابد.

موضوع تولید توجهکافی ندارند.

دفاع «فوالدگر »از پروژههای انتقال آب به اصفهان:

آیتا ...ســید یوســف طباطبایی نژاد در دیدار

باتالق گاوخونی،کانون مخرب محیط زیست شده است

معاون اموراجتماعی و استان های ستاد اجرایی
فرمان حضرت امــام(ره) با تاکید بر مســئله
حمایت ازتولید اظهارداشت :رهبرمعظم انقالب

مسئوالن و نمایندگان مجلس را با واقعیتهای بیآبی

اسالمی سالهاســت که نســبت به ضرورت
حمایت از تولید و آثار مثبــت آن روی اقتصاد
کشــور تاکید دارند؛ اما متاسفانه آن کسانی که
باید فرمایشات ایشان را به مرحله اجرا دربیاورند
درغفلت هســتند و ازخواب بیدارنمیشــوند؛
متاسفانه دولتها نسبت به مسئله تولید توجه
کافی ندارند.
وی با بیان اینکه تولیدکننــدگان به نوعی کارگر
دولت هســتند ،افزود :تولیدکنندگان با ایجاد
اشتغال ،افزایش صادرات ،کاهش هزینه تولید
و پرداخت مالیات بهترین یــاور برای دولتها
هســتند؛ اگر دولتها با در اختیار قــرار دادن
زمین ،آب و برق رایگان ،اجرای معافیت مالیاتی
چندساله و پرداخت تســهیالت ارزانقیمت از
تولیدکنندگان حمایت کننــد ،پس از راه اندازی
خطوط تولیــد ،همین تولیدکننــده با پرداخت
مالیات و ارزآوری که برای کشــور دارد ،حامی
خوبی برای دولت خواهد بود.
امام جمعه اصفهان با اشاره به ضرورت پرداختن
به مســائل بنیادی و اساسی کشــور بیان کرد:
خوشبختانه ستاد اجرایی فرمان حضرت امام
راحل کارهای اساســی را در سطح کشور دنبال
میکند؛ یکی از مســائلی که باید دنبال شــود
گسترش فرهنگکارو مانعزدایی ازمسیرتولید
اســت برای مثال وجود بانکهای خصوصی
مانعی برای تولید محســوب میشــود چراکه
بانکها با ایفــای نقش مخــرب در اقتصاد از
طریــق خریدوفروش ســکه و خریدوفروش
زمین و پرداخت ســودهای کالن مانع از ورود
سرمایههای مردمی دربخش تولید میشوند.

نماینــده ادوارمجلس با دفاع ازپــروژه های انتقال
آب به اســتان اصفهان گفت :وقتی جریان آب قطع
میشــود ،بیشــترین تخریب این اتفاق به محیط
زیســت وارد میشــود.حمیدرضا فوالدگر  ،بااشاره
به اقدام زهرا شــیخی ،نماینده اصفهان برای بازدید
رییس دو فراکسیون مجلس ازمنطقه شرق اصفهان
اظهار داشت :در بحث آب جا دارد از ابتکار خوب خانم
شــیخی تشــکر کنیم که رییس فراکسیون محیط
زیســت و زنان مجلس را به منطقه شــرق اصفهان
دعوتکرده و باحضورمسئوالن استانی ازمنطقه ورزنه
بازدید داشتند .از نظر من این نوع اقدامات میتواند

که روزی مهد کشاورزی و ایجاد اشتغال بودهاست،

دراصفهان و مشکالتیکه مردم اصفهان به ویژه مردم

ابتکار خیلی خوبی است و به خاطر این اقدام از خانم

شرق بهواسطه مشکل بیآبی پیدا کردهاند ،از نزدیک

شیخی تشکرمیکنیم.نماینده ادوارمجلس با اشاره

آشناکند و نمایندگان دوره یازدهم مجلس تالشهای

به حضور قابل قبول نمایندگان اصفهانی در مجلس

نمایندگان در دورههای قبل را با کیفیت بهتری ادامه

یازدهم بیان کرد :نمایندگان اســتان و شهرســتان

دهند.وی ادامه داد :فراکسیون محیط زیست یکی

اصفهان مجموعا در مقایســه با نمایندگان کل کشور

از فراکســیونهای مهم مجلس بوده و خوب است

در مجلس یازدهم درسطح متوسط روبهباال هستند،

اعضای این فراکسیون از نزدیک ببینند وقتی جریان

دو رییسکمیسیون ،دو عضو هیئت رییسه ،تعدادی

آب قطع میشود ،بیشــترین تخریب این اتفاق به

سخنگوی کمیســیون از نمایندگان استان اصفهان

محیط زیست وارد میشــود .همانگونه که خشک

و ازبین نمایندگان شهرســتان اصفهان نیز رییس،

شــدن باتالق گاوخونی مخرب محیط زیست بوده و

نایب رییس و دو ســخنگوی کمیسیون در مجلس

برای همین انتقال آب بهنوعی احیای محیط زیست

داریم و اینها نشاندهنده سطح متوسط رو به باالی

است البته نحوه انتقال آب هم باید بهگونهای باشدکه

استان اصفهان درمجلس است و نمایندگان استان و

مسائل زیست محیطی رعایت شود ،حضور رییس

شهرستان اصفهان مجموعا فعالیت قابل قبولی دارند

فراکســیون محیط زیســت یا زنان در منطقه ورزنه

البته طبیعتا انتظاربیش ازاین است.

عکس روز
همراهی اصناف
اصفهان با
محدودیتهای
موج چهارم کرونا
همراهــی اصنــاف اصفهــان با
محدودیتهای موج چهارمکرونا
در یک هفتهای کــه از اعمال آن
میگذرد اگرچه  ۱۰۰درصد نیست؛
اما امیــد را برای کاهش شــمار
مبتالیان زنده نگه داشته است.
عکس :ایرنا

خبر خوان

بامایران
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معدوم سازی  ۱۵۰تن ماهی درمزارع شیالت لردگان
سرپرست ادارهکل دامپزشکی چهارمحال و بختیاری گفت :بر اثر مسمومیت ۱۵۰ ،تن ماهی مزارع

فاکتورهای امیدآفرینی در فضای مجازی

شیالت لردگان معدوم شد
محمد اسدی افزود ۲۰ :تن ماهی صید شده از این مزارع نیز در سردخانههای استان موجود است.
اسدی اضافه کرد :ماهیهای تلف شده از ســه مزرعه پرورش ماهی در فاز سوم منطقه سندگان
لردگان بود.

 ۷درصد ازپهنه تپه درازگوش به کاربریهای تفریحی،
خدماتی اختصاص مییابد
معاون معماری و شهرســازی شهرداری شــهرکرد اظهار داشت :براســاس مصوبه شورای عالی
شهرســازی و معماری مقرر شــد شــهرداری حداکثر  ۷درصد از پهنه را به کاربریهای تفریحی،
خدماتی مورد نیاز طرح اختصاص دهد.
مرجان دادایی با اشاره به تهیه طرح راهبردی تپه درازگوش خاطرنشان کرد :واحد شهرسازی پس

ا گر بخواهیم در فضای مجازی کار کنیم الزمه آن

از تهیه شرح خدمات و آنالیز برآورد ریالی پروژه در سه سطح جانمایی ،کاربریها و پهنهها ،طراحی

خودسازی ،تقوا و حیاست چرا که این ویژگیها

شهری و آماده سازی محدوده  ۱۳۰هکتار را انجام دهد.

با مسئولان

در فضای مجازی مفقود هستند و ا گر به این سه

دادایی با اشاره به اجرای طرح ممیزی افزود :براساس چارت سازمانی و تبصره بودجه مصوب سال

فاکتور در فضای مجازی دست پیدا کنیم ،بهراحتی

 ۹۸شهرداری شهرکرد این مهم را در حوزه اختیارات معاونت توسعه مدیریت و منابع شهرداری و

رمضانکنیم
حق4دعوت
اسفندرا به
یکدیگر
 17 /1442آوریل  /2021شماره 3229
/ 1400
توانیم28
میشنبه

زیرمجموعه آن (واحد نوسازی) قرار داده است.
وی تصریح کرد :این طرح امسال به صورت جدی پیگیری و اجرا خواهد شد.
دادایی با اشاره به طرح جامع شهرکرد بیان کرد :پارسال  ۸جلسه مشترک با مشاور طرح جامع و
راه و شهرسازی و سازمانهای تابعه شهرداری برگزار و مقرر شد هماهنگی الزم بین مشاورین طرح

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟:

جامع ،ترافیک ،راهبردی و بازآفرینی شهر به عمل آید.

کشف  ۱۰۰کیسه آرد دولتی قاچاق درچهارمحال و بختیاری
معاون بازرســی ،نظارت و مبارزه با کاالی قاچاق ســازمان صنعت ،معدن و تجارت چهارمحال و
بختیاری گفت ۱۰۰ :کیسه آرد دولتی قاچاق به وزن چهار هزار کیلوگرم در این استان کشف و ضبط
شد.

مســئول دفتر فضای مجازی ســراج چهارمحــال و بختیاری گفت:

دیگر اقشار جامعه تنبلی نکرده و در این حوزه به درآمد پایدار برسند،

حق و صبر یکدیگر ســفارش کردهاند که یکی از مهمترین کارها برای

اگر بخواهیم در فضای مجازی کار کنیم الزمه آن خودســازی ،تقوا و

امیدآفرینی صورت میگیرد.

کمرنگ کردن اثر بار روانی ایجاد ناامیدی در جامعه توســط دشمن،

حیاست چرا که این ویژگیها در فضای مجازی مفقود هستند و اگر به

وی یکی از اقدامات را در حوزه فضای مجازی دشمنشناسی دانست

شــنیدن حرف مردم ،دعوت به ایســتادگی ،خسته نشــدن و تنبلی
عکس :؟؟؟

غالمرضا قائدامینی افزود :این میزان آرد از ســوی بازرســان ســازمان صنعت ،معدن و تجارت

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

این سه فاکتور در فضای مجازی دست پیدا کنیم ،بهراحتی میتوانیم

و ادامه داد :این مقوله ســبب باال بردن بصیرت اســت و در این زمان

نکردن است.

یکدیگر را به حق دعوت کنیم.

میتوان به صبر و حق توصیه کــرد و مصداق این دو فاکتور آیه ســه

وی ادامه داد :دشــمن با ایجاد تحریمها و فشــار اقتصادی موجب

یزدان یگانگــی در خصوص نقش فضای مجــازی در امیدآفرینی در

سوره عصر اســت ،اگر این دو موضوع مهم در میان مومنان قطع شود

ایجاد ناامیــدی و خســتگی در مردم شــده اســت ،بههمین دلیل

جامعه ،اظهار کرد :هنوز برخی از افراد به این نکته پافشاری میکنند که

خطرناک است ،بهطوری که ایجاد حس تنهایی اراده را از افراد سلب

توصیه کردن بــه یکدیگر باید صورت بگیرد تا زنجیــره امید در جامعه

میدان فضای مجازی ،مربوط به دشــمن است و بههمین دلیل خود

کرده ،جرات اقدام را کاهــش میدهد و در نتیجــه هدفهای عالی

قطع نشود.

کمرنگ میشوند.

مسئول دفتر فضای مجازی سراج چهارمحال و بختیاری اضافه کرد:

مســئول دفتــر فضــای مجــازی ســراج چهارمحــال و بختیاری

باید به مردم نزدیک شد ،حرف دل آنان را شنید ،مردم باید احساس

کشف محموله مرغ گرم خارج ازشبکه توزیع درشهرکرد

مسئول دفتر فضای مجازی سراج چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه

گفــت :ا گــر بخواهیــم در فضــای مجــازی کار کنیــم الزمــه

کنند که در فضای انقالب هنوز انســانهایی هســتند که به فکر آنان

دشمن ضعف خود را از طریق ناامید کردن مردم ایران نشان میدهد،

آن خودســازی ،تقوا و حیاســت چرا که ایــن ویژگیهــا در فضای

بوده و در دل کار میتوان تکنیکهای روانی دشمن را خنثی و امید را

فرمانده انتظامی شــهرکرد گفت :عوامل گشت یگان امداد شهرستان شــهرکرد حین گشت زنی

یادآور شــد :معاندان امیــد مردم را نشــانه گرفتهانــد ،بنابراین باید

مجــازی مفقــود هســتند و اگــر به ایــن ســه فاکتــور در فضای

به جامعه تزریق کرد ،اگر در فضای مجازی حــرف خود را بزنیم تاثیر

مقابله به مثل از داخل کشــور و تواصی به صبر صورت بگیرد تا جامعه

مجازی دســت پیدا کنیــم ،بهراحتــی میتوانیم یکدیگــر را به حق

خود را در حد اعال نداشته و باید در فضای مردمی نیز حضور پیدا کرد.

دستخوش تغییر نباشد.

دعوت کنیم.

یگانگی با تاکید بر کار رســانهای هنرمندانه خاطرنشــان کرد :جریان

یگانگی بر لزوم داشــتن سواد رســانهای بهمنظور تقویت امید تاکید

یگانگی با بیان اینکه دشمن توانسته است با استفاده از تکنیکهای

رســانهای فضای مجازی باید تالشهای افراد ناشــناس را به اطالع

و تصریح کرد :باید توجه به اســتقالل دیجیتال و راهاندازی کســب و

عملیات روانی و پمپاژ سنگین اطالعاتی بر حوزه فضای مجازی فایق

مردم برساند زیرا رشادتهای مردم نه تنها در حدود جنگ هشتساله

کار در فضای مجازی مورد توجه قرار بگیرد ،بهنحوی که اگر جوانان و

آید ،خاطرنشان کرد :به همین دلیل رهبر معظم انقالب بارها به تواصی

بود که تا امروز نیز ادامه دارد.

چهارمحال و بختیاری با همکاری ماموران نیروی انتظامی استان کشف و ضبط شد.
قائدامینی اضافه کرد :متخلفان این تعداد کیسه آرد قاچاق را به قصد فروش در بازار آزاد بارگیری
کرده بودند که با هوشیاری و رصد بازرسان ســازمان صنعت ،معدن و تجارت ،این محموله هنگام
انتقال به محل نامعلوم کشف شد.
وی ادامه داد :پرونده تخلف این محموله قاچاق تشــکیل و برای ســپری شدن مراحل قانونی و
برخورد با متخلفان به تعزیرات حکومتی چهارمحال و بختیاری ارسال شد.

این فضا محروم میکنند که این نگاه سلبی بوده
را از حاضر شــدن در
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
و باید عوض شود.

در سطح شهر ،به یک دســتگاه خودرو پژو  ۴۰۵با پالک یکی از استانهای همجوار مشکوک و با
هماهنگی قضایی آن را متوقف کردند.
سرهنگ کورش بهرامی افزود :در بازرسی خودرو مشخص شــد که حامل  ۴۰۰کیلوگرم مرغ گرم
خارج از شبکه توزیع و به مقصد خارج استان است که با هماهنگی قضایی خودرو توقیف و راننده
خودرو دستگیر شد.

؟؟؟

فراخوان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد جهت به کارگیری نیروی پرستار
معاون توسعه مدیریت منابع و برنامه ریزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشــتی ،درمانی چهارمحال و بختیاری گفت :این دانشگاه با توجه به موج چهارم
بیماری کووید ۱۹جهت تکمیل کادر پرستاری بخشهای درگیر با بیماری کرونا از تمامی دارندگان مدرک دانشگاهی رشته پرستاری که دارای گواهی پایان خدمت
قانون پزشکان و پیراپزشکان یا معافیت از طرح باشند ،دعوت به همکاری میکند.
علی ضامن صالحی فرد افزود :عالقه مندان میتوانند از تاریخ  ۲۶فروردین  ۱۴۰۰ضمن مراجعه به سایت دانشگاه به آدرس  www.skums.ac.irنسبت به ثبت نام
اقدام کنند.معاون توسعه مدیریت منابع و برنامه ریزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی چهارمحال و بختیاری گفت :این دانشگاه با توجه به موج
چهارم بیماری کووید ۱۹جهت تکمیل کادر پرســتاری بخشهای درگیر با بیماری کرونا از تمامی دارندگان مدرک دانشگاهی رشته پرستاری که دارای گواهی پایان
خدمت قانون پزشکان و پیراپزشکان یا معافیت از طرح باشند ،دعوت به همکاری میکند.وی افزود :عالقه مندان میتوانند از تاریخ  ۲۶فروردین  ۱۴۰۰ضمن مراجعه
به سایت دانشگاه به آدرس  www.skums.ac.irنسبت به ثبت نام اقدام کنند.

خبر روز
کشف اخالل ۴۲
میلیاردی درنظام
اقتصادی درچهارمحال
و بختیاری
فرمانده انتظامــی چهارمحال و بختیاری
اظهار کرد :در پی اعالم شــکایت ســازمان
بازرسی استان مبنی بر اینکه شش شرکت
بازرگانی ،با وجود فروش نهادههای دامی

پیشرفت فیزیکی  ۸۷درصدی پروژه فوالدسازی
سفیددشت
مدیر توسعه و تکنولوژی شرکت فوالد سفیددشت

و ایمیــدرو بابت کمک بــه تامین تجهیــزات این

گفت :یکی از جرثقیلهای ســقفی سنگین پروژه

پــروژه و همچنین قدردانی از زحمــات پیمانکاران

فوالدسازی در اســفندماه  ۱۳۹۹با وجود مشکالت

پروژه(کنسرســیوم فوالد پایا و  )MMEو مشــاور

ناشــی از کرونا و عدم حضور کارشناســان خارجی

پروژه ادامه داد :هم اکنون پروژه فوالدســازی این

شــرکت ســازنده ،توســط متخصصان داخلی راه

شــرکت با پیشــرفت  ۸۷درصدی همراه است و

اندازی شد.

پیش بینی میشــود در ابتدای نیمه دوم امســال

جمشــید علی بابایی افــزود :با راه انــدازی این

به بهره برداری برسد.علی بابایی یکی از مهم ترین

جرثقیل ،تجهیزات سنگین کوره قوس الکتریک از

اهداف شرکت فوالد سفیددشت را راه اندازی واحد

جمله قسمتهای  Lower، Upper، Roofو سوپر

فوالد سازی برشمرد و گفت :با راه اندازی این واحد

استراکچر به وزن بیش از ۱۸۰تن در روزهای ابتدایی

میتوان بــه ظرفیت ســالیانه تولیــد  ۸۰۰هزارتن

امسال نصب شد.

اســلب دست یافت.شــرکت فوالد ســفید دشت

علی بابایــی اضافه کرد :با نصب ایــن تجهیزات به

چهار محــال وبختیاری ،يكی از طرحهای هشــت

زودی عملیات اجرای پایپینگ و برق این قسمت

گانه فوالد استانی است كه در  35كيلومتری جاده

نیز شروع خواهد شد.

شهركرد به بروجن قرار دارد که عملیات اجرايی آن

وی ضمن تقدیر و تشــکر از شــرکت فوالد مبارکه

درتيرماه  1386درزمينی به مساحت 250هکتارآغاز

در ســامانه بازارگاه و مهلــت یک هفتهای
جهت ارســال و تحویل بار به مصرف کننده
نهایی ،از ارسال بار به چهارمحال و بختیاری
امتناع کردهاند ،رســیدگی بــه موضوع به
صورت ویژه در دســتور کار ماموران پلیس
امنیت اقتصادی استان قرار گرفت.
ســردار منوچهر اماناللهی افــزود :در این
شد.شرکت فوالد سفیددشت جزو  ۷طرح استانی
فوالد و پیشتازدرپیشرفت پروژه فوالد سازی دربین
این طرحهاست.
اجــرای برنامــه های پيش بينی شــده توســعه
اقتصــادی به منظور رســيدن به جايگاه مناســب
توليد فوالد در كشــور به ميــزان  55ميليون تن در
ســال ،كاهش واردات بی رويه فوالد و رســيدن به
خودكفايی دراين صنعت ،بومی سازی صنعت توليد
آهن و فوالد در كشور و ايجاد اشتغال زايی مناسب
در استان های محروم و  ...از جمله موارد ضرورت
اجرای اين طرح است.

راســتا ضمن انجــام اقدامــات اطالعاتی
طی همکاری با تعاونیهــای مرغداری و
دامداری ،انبارهای ارسال بار و شرکتهای
حمل و نقل و باربری نهادهای دامی را مورد
رصد قرار دادند.
فرمانــده انتظامی اســتان ادامــه داد :با
اخذ مســتندات تخلفات این شــرکتها
و هماهنگــی قضایی ،پرونــده اخالل در
نظام اقتصادی برای هر یک از شــرکتها
تشــکیل و با پیگیریهای انجام شده ،در
نهایت انواع نهادهای دامی شــامل ذرت،
ســویا و کنجاله ،جمعا به وزن  ۶۴۷تن و
 ۷۰۰کیلوگرم جذب و بــه خریداران واقعی

فقدان سند مالکیت
 1/33خانم ربابه صادقی ممدی فرزندجعفر به استناد  2برگ استشهادیه محلی که
هویت وامضاء شهود رسماگواهی گردیده مدعی است که سند مالکیت ششدانگ
پالک ثبتی  428 / 149واقع درروســتای محمدیه بخــش  9ثبت اصفهان به
شماره ســریال  559109درصفحه  137دفترامالک جلد  312ذیل ثبت شماره
 41824به نام نامبرده ثبت وســندمالکیت صادر وتســلیم گردیده است وسپس
مفقود شده اســت  .بنابراین چون نامبرده درخواست صدور سند مالکیت المثنی
نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده  120آییــن نامه قانون ثبت مراتب آگهی
میشود که هرکس مدعی انجام معامله نســبت به ملک موصوف و یا وجود سند
مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهی تا  10روز به این اداره مراجعه
و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا
مراتب صورت جلسه و اصل سندمالکیت به ارائه دهنده مسترد گردد .ودر صورت
انقضای مهلت مذکور و عدم وصول اعتراض و یا وصول اعتراض بدون ارائه اصل
سند مالکیت المثنی ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد .
تاریخ انتشــار – 1400 / 1 / 26 :م الف 1122824 :حسین زمانی علویجه
رئیس اداره ثبت اسناد وامالک فالورجان

تحدید حدود اختصاصی
 1/34شماره نامه 1400/01/22-140085602024000495 :چون تحدید حدود
ششدانگ یک باب خانه پالک  4348/2924واقع در بخش  5ثبت اصفهان که
طبق پرونده ثبتی به نام آقای عباس قیصری فرزند حسین نسبت به چهار دانگ
مشاع و خانم مهین کالنتری دهقی فرزند شکراله نســبت به دو دانگ مشاع در
جریان ثبت است و به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنا به
دستور قسمت اخیر ماده  15قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک
مرقوم در روز شنبه مورخ  1400/2/25ساعت  9صبح در محل شروع و به عمل
خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و
ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین
مطابق ماده  20قانون ثبت از تاریخ تنظیم صــورت مجلس تحدیدی تا  30روز
پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره  2ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های
معترضی ثبت معترضین ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره
با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به
این اداره تسلیم نمایید .م الف 1121849 :اعظم قویدل رئیس منطقه ثبت
اسناد و امالک جنوب اصفهان

تحویل داده شد.
وی در ادامــه گفت :پس از کارشناســی
پرونده ،میزان اخالل در نظــام اقتصادی
توسط این شــرکتها ،جمعا  ۴۲میلیارد و
 ۸۳۵میلیون و  ۲۰۰هزار ریال اعالم شد.

با مسئولان
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان:

 ۶۸درصد ازسهامداران چهارمحال و بختیاری درسامانه
سجام ثبت نام کردند
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی چهارمحال و بختیاری با اشاره به دارایی شش هزار میلیارد تومانی
شرکتهای ســرمایهگذاری ســهام عدالت در چهارمحال و بختیاری ،اظهار کرد :این سرمایه در
شرکت سرمایهگذاری اســتان میتواند آثار اقتصادی و اجتماعی ویژهای در زمینه توسعه استان
داشته باشد ،بنابراین ضروری است که مشموالن ســهام عدالت که روش غیر مستقیم مدیریت
ســهام را انتخاب کردهاند در انتخابات هیئت مدیره شرکت سرمایهگذاری استان مشارکت فعال
داشته باشند .تهمتن عبداللهی ور ادامه افزود :انتخابات تعیین هیئت مدیره شرکتهای سرمایه
گذاری سهام عدالت در استان از اواسط اردیبهشــتماه تا نیمه اول خردادماه سال جاری برگزار
میشود و با توجه به پراکندگی سهامداران و همچنین شــرایط کرونا و به دلیل اینکه حقوق تمام
سهامداران محفوظ باشد ،انتخاب هیئت مدیره به صورت الکترونیکی برگزار میشود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه شــرط شــرکت در انتخابات
احراز هویت سهامداران در سامانه سجام است ،خاطرنشان کرد :تاکنون  ۶۸درصد از سهامداران
غیرمستقیم سهام عدالت استان در سامانه ســجام ثبتنام کردهاند ،الزم است سایر مشموالنی
که روش غیر مستقیم مدیریت ســهام را انتخاب کرده در فرصت باقی مانده در سامانه سجام به
نشانی sejam.irثبتنام کنند.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان:

نرخ سرعت شیوع اعتیاد درجامعه دانش آموزی چهارمحال
و بختیاری کنترل شده است
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر چهارمحال و بختیاری اظهار داشت :یکی از مهم ترین
موضوعات بحث احیاگران زندگی در محیط دانش آموزی است که با درایت و همراهی آموزش و
پرورش به خوبی به مرحله اجرا در آمد.
سیدقدیر مرتضوی بیان داشــت :براســاس تحقیقاتی که وزارت آموزش و پرورش انجام داده
است خوشبختانه نرخ سرعت شیوع اعتیاد در جامعه دانش آموزی کنترل شده که این ناشی از
بالندگی ،شعور و فهم بسیار باالی دانش آموزان و مراقبت والدین است.
دبیر شــورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر چهارمحال و بختیاری گفــت :نقاط خاص در برخی
شــهرها توجه خاص میطلبند ،باید توجه کرد که زمینه و فضا را برای افراد ســوداگر و کسانی که
در این چرخه هستند تنگ کرد ،متاسفانه هدف آنها بیشتر جوانان هستند نباید فضا برای اینها
امن شود.مرتضوی تاکید کرد :طرحهای عملیاتی مشخص و مدونی باید تدوین شود تا بتوان در
مجموعه استان روی این موضوعات کار کرد و به تصمیمهای خوب و جدی برای اجرا رسید ،نکته
حائز اهمیت اجرای خوب است.
دبیر شــورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد :هر طرحی و
برنامهای اگر درست تدوین و اجرا شود مطمئنا رضایتمندی بیشتر مردم را به همراه خواهد داشت.
وی بیان داشت :باید به افراد خاص و آســیب دیده یا به تعبیر دیگر فرد آسیب دیده خاص مثل
دانش آموزان ،بانوان ،نوجوانان و جوانان به صورت ویژه توجه شود .امید است در مراکز بهداشتی
درمانی با شناسایی ،مداخله و کنترلهای الزم صورت گیرد.
وی افزود :با کنترل و اصالح ،امید است افراد  ،درگیر مشکالت بیشتری نشوند که اگر این اتفاق
افتاد مطمئنا دایره این آسیب گسترده خواهد شد و دامان افراد دیگر را میگیرد.
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر چهارمحال و بختیاری گفت :طبق برنامه مشخص 40
درصد از مدارس شهرستان سامان باید تحت پوشش یاریگران زندگی قرار میگرفت که مدل و
مفهوم اجرای آن بحث توسعه و اقدامات پیشگیرانه بود.
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معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان میگوید مرگ و میرهای واقعی موج جدید درراه است؛ اما مشاهدات نشان می دهد رفت و
آمد و تجمعات درشهرهمچنان ادامه دارد؛

زندگی سفید در شهر قرمز!

کمک کردیم.
در شهر اصفهان  ۷مرکز باید کلینیک حاد تنفسی داشته باشند که
خوشبختانه راه اندازی شده است.
ظرفیت بیمارستان غرضی تامین اجتماعی کامال در اختیار بیماران
کووید قرار گرفته است .قسمتی از بیمارستان شریعتی نیز به بیماران
کووید اختصاص داده شــده و بقیه ظرفیت در قسمت جنوبی شهر به
عنوان سانتر اورژانس غیر کرونایی باقی مانده است.
 ۱۰۰تخت بیمارستان خورشــید برای بیماران کووید و بقیه ظرفیت
برای اورژانس هایی درنظر گرفته شــده که باید در این مرکز بستری
شوند .بیمارستان کاشانی را برای بیماران تصادفی حفظ کرده ایم که
متاســفانه بیش از  ۹۵درصد ظرفیت این بیمارســتان اشغال است.
همچنین بیمارســتان امین را برای خدمات اورژانســی غیر کرونا و
قسمتی از جراحی ها برای بیماران اورژانسی در شمال شهر حفظ کرده
ایم.
در شهرستان های اســتان هیچ بیمارســتان آزادی نداریم و همه
ظرفیت های بیمارستانی تکمیل شده است.
نقاهتگاه بیماران کووید در اصفهان تجربه خوبی نبود چون نیروی

میر بیماران را اعالم کنیم.
بهروز کلیدی ،بــرآورد تــاب آوری سیســتم درمانی اصفهــان را تا
 ۳هزار تخت بیمارســتانی اعالم کــرد و گفت :با تکمیــل این تخت
ها عــاوه بر بیمــاران کووید ،خدمات رســانی به بیمــاران اورژانس
غیرکرونایــی هــم تحــت تاثیر قــرار می گیــرد .متاســفانه فاصله
زیادی تا رســیدن به این نقطه نداریم مگر اینکه شــتاب تولید بیمار
کاهش یابد.
در ادامه گزیده صحبت های کلیدی در این نشست را می خوانید:
تقریبا تمام نقاط اســتان قرمز رنگ اســت و بار زیادی از بیماران

انسانی نیاز داشــت و از ســوی دیگر بیماران تمایلی برای ماندن در

سرپایی و بستری به مراکز درمانی وارد شده است.
نزدیک به  ۹هــزار و  ۴۰۰مرگ طی این دوران  ۱۴ماهه در اســتان
داشته ایم که  ۴هزار و  ۵۰۰نفر از آنها تســت کووید مثبت داشته اند و
بقیه احتماال مبتال بوده اند ،اگرچه تست های آزمایشگاهی ابتالی آنها
را تایید نکرده ،اما یافته های بالینی دیگر دال بر کووید بوده است.
بیش از  ۵هــزار و  ۲۰۰نفر در مراکــز درمان طی دو هفته گذشــته
بستری شدند که تقریبا  ۲برابر کل بســتری ها در اسفندماه بود .آمار
بســتری هــا طــی یــک شــبانه روز در هفتــه آخــر
اسفند  ۱۰۰نفر بود.
هنوز برای اعالم مرگ و میرهای واقعی این موج زود است و طی
دو تا سه هفته آینده می توانیم میزان مرگ و میر بیماران را اعالم کنیم.
تنها طی  ۲هفته گذشته  ۳۳۶بیمار در استان فوت کردند که کمتر از ۵۰
درصد آنها دارای کرونای مثبت بودند ؛اما عالئم بالینی حاکی از بیماری

شهرستانها
طرح نظارت بررعایت پروتکلها و کنترل ورودیها در
نایین تشدید شد
فرماندار نایین از تشــدید طرح نظارت بر رعایت پروتکلهای بهداشــتی و کنترل ورودیها در این
شهرستان خبرداد .محمدحسین نصرتی درجلسه ستاد مدیریت بیماریکرونا این شهرستانگفت:
 ۲۹تست مثبت کرونا داشتیم و از ابتدای اپیدمی این بیماری ،در شهرستان نایین چهار هزار و ۵۸۸
تست کرونا گرفته شــده که یکهزار و  ۷۳۸مورد از آنها مثبت بوده است.وی افزود :در حال حاضر۲۳
بیمارکووید ۱۹ -دراین شهرستان بستری هستندکه ازاین تعداد پنج نفربدحال بوده و درآی سی یو
به سرمی برندکه ازوخامت شرایط این بیماری درشهرستان نایین حکایت دارد .نصرتی تاکیدکرد :با
توجه به شرایط حاد و اسفناک بیماری ،هم اکنون ظرفیت تمام بیمارستان های استان تکمیل شده و
آمارشهرستان نایین نیزازمیزان پیک قبلی فراتررفته است.رییس ستادکرونا شهرستان نایین اعالم
کرد :با توجه به این شرایط کلیه اصناف(حتی مشاغل ســطح یک) غیر از داروخانه ها و آژانس هااز
ساعت  ۲۱:۳۰باید تعطیل باشند وکماکان ممنوعیت تردد ازساعت  ۲۲الی سه بامداد ادامه دارد.وی
ادامه داد :اصناف نایین بیش از  ۹۰درصد از پروتکل های بهداشتی را رعایت کرده اند که جای تشکر
دارد .نصرتی افزود :در روزهای اخیر نیز۲۲۵مورد بازدید ازاصناف این شهرستان در این راستا صورت
گرفتهکه سه متخلف به مراجع قضایی معرفی شدند.فرماندارنایین همچنین با اشاره به آسیب های
وارد شده به کسب و کار اصناف ناشی از اعمال محدودیت های کرونایی گفت :ما بر مشکالت اصناف
ی و ستاد استانی نیزانعکاس داده ایم.وی خاطرنشانکرد :هرگونه تجمع
واقفیم و آنها را به استاندار 
و برگزاری مراسم شادی ،عزا ،آیین های مذهبی ،نمازهای جماعت یومیه و نمازجمعه ممنوع است و
مساجد فقط برای طرح شهید سلیمانی اجازه فعالیت دارند.

رییس اداره پستکاشان:

مرسولههای پستی کاشان دردوران کرونا سه برابرافزایش یافت
رییس اداره پست کاشان از افزایش سه برابری شمار مرســولههای پستی این شهرستان در دوران
شیوع ویروس کرونا خبر داد و گفت :یک میلیون و  ۴۶۳هزار و  ۳۳۵مرسوله پستی ،سال  ۱۳۹۹در
کاشان ثبت شده است.حسین انصاریمقدم افزود :ازمجموع مرسولههای پستی سالگذشته شامل
سفارشی ،پیشتاز ،ویژه ،خرید و فروش اینترنتی و امانات ۵۹۴ ،هزارو  ۹۹۷فقره صادرو  ۸۶۸هزارو
 ۳۳۸فقره واردکاشان شده است.وی با اشاره به توزیع افزون برپنج هزارسیمکارت سرپرست خانوارها
به منظوراخذ وام حمایتی خانوارها و توزیع  ۴۳هزارو  ۴۶۷ابالغیههای دادگستری درسال  ۹۹ادامه
داد :پارسال  ۲۰هزارفقره عوارض اصناف شهرداری نیزتوزیع شد.رییس اداره پستکاشان با یادآوری
قبول و ارسال محصولهای بومی شاملگل وگالب و عرقیاتگیاهی درقالب افزون برسه هزارمرسوله
اظهارداشت :هفت هزارو  ۶۹۴فقره نتایج آزمایشهای مواد مخدرروانگردان قبول و توزیع شد.وی،
توزیع یک هزارو  ۶۴۰اظهارنامه مالیاتی خودرو و واگذاری افزون بر ۲۳۳فقره صندوقهای هوشمند
شخصی به متقاضیان را ازدیگراقدامهای اداره پستکاشان درسالگذشته برشمرد.

مدیر امور آزمایشگاههای دانشگاه علوم پزشکی کاشان خبرداد:

انجام روزانه  ۷۵۰تست کرونا درکاشان

مدیر امور آزمایشگاههای دانشگاه علوم پزشکی کاشان از انجام روزانه  ۷۵۰آزمایش تست مولکولی
تشخیص ویروسکرونا درآزمایشگاه مرجع تشخیصکووید  ۱۹این دانشگاه خبرداد.حسن احترام،
در نشســت خبری مجازی ،اظهار کرد :با توجه به افزایش آمار ابتال در منطقه کاشان ،انجام آزمایش
«پی سی آر» تشخیصکرونا دراین آزمایشگاه ،افزایش سه تا چهاربرابری داشته است ،به طوریکه
در روز  ۷۵۰تست انجام می شود .وی تصریح کرد :همچنان به شهروندان توصیه می کنیم که رعایت
پروتکل های بهداشتی ،حفظ فاصله اجتماعی و استفاده ازماسک درمحیط بیرون ازخانه ،مهم ترین
وکم هزینه ترین راهکارپیشگیری ازابتالی شهروندان به ویروسکروناست.

وابسته به بهداشت و درمان از ساعت  ۲۱:۳۰به مدت  ۱۰روز به منظور کاهش حجم سفرها تعطیل
هستند.

شبانه روزی در ایستگاههای ورودی به استان فعال شوند.

استان داشته باشــیم از مجموعه های مختلف در استان درخواست

موج زود است و طی دو تا ســه هفته آینده می توانیم میزان مرگ و

سخنگوی ستاد استانی مقابله با کرونا گفت :تمامی مشاغل گروه یک به جز داروخانهها و خدمات

استان مصوب شد همه دستگاههای اجرایی شــامل نیروی مقاومت بسیج ،راهداری و حمل و

هستند .برای اینکه بتوانیم حداکثر استفاده را از ظرفیت های درمانی

و در عین حال تاکید کرد :هنوز برای اعالم مرگ و میرهای واقعی این

مشاغل گروه یک دراصفهان تا قبل ازساعت  ۲۲باید
تعطیل شوند

نقل جادهای ،هالل احمر و ارتش با محوریت نیروی انتظامی و پشتیبانی فرمانداریها به صورت
کووید ۱۹را داشتند.

خبرنگاران داشت ،از آمار تلخی سخن گفت که در حال افزایش است

سخنگوی ستاد استانی مقابله با کرونا:

حجت ا ...غالمی تاکید کرد :با توجه به ضرورت کنترل شــدیدتر تــردد خودروهای غیربومی به

نزدیک به  ۵۵۰بیمار کووید در بیمارســتان الزهرا(س) بســتری

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در نشست خبری که با

بامسئولان

اقامتگاه نداشتند.
عمده ترین دغدغه کنونی در استان ،تخت های بیمارستانی است.
به شدت نیازمند اضافه شدن تخت هستیم که در این زمینه خیران نیز
حمایت های خوبی کرده انــد .در حال حاضر بیمارســتان صحرایی
اصفهان فعال شده و اگر نیاز باشــد؛ ظرفیت های بستری جدیدی را
اضافه خواهیم کرد.
به نظر می رســد شــرایط چنان شــکننده شــده و تاب آوری حوزه
درمان در حال ازدســت رفتن اســت که مســئوالن دیگــر نیازی به
خوب جلــوه دادن شــرایط و حتــی خــودداری از اعــام آمارهای
مرگ و میــر روزانه ندارنــد .در چنیــن وضعیتی که رنگ «ســیاه»
هم به رنگ بنــدی نقشــه کرونایی کشــور اضافه شــده ،اوضاع در
سراسر کشور به گونه ای اســت که زندگی سفید در شــهرهای قرمز
ادامه دارد.

وی افزود :در هفته گذشته  ۳۱هزار وسیله نقلیه جریمه دویست هزار تومانی تردد شبانه و هفت
هزار و  ۷۵۰خودرو جریمه پانصد هزار تومانی و یک میلیونی خودروی غیر بومی و  ۷۹مورد توقیف
ثبت شده است.

بروزسانحه برای یک فروند پهپاد دراصفهان
یک فروند پهپاد متعلق به شرکت صنایع هواپیماسازی ایران (هسا) از زیرمجموعه های سازمان
صنایع هوایی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در جریان یک پرواز آزمایشی در شاهین
شهر اصفهان سقوط کرد.
معاون فرماندار شاهینشــهر با تایید سقوط پهپاد در شاهین شــهر گفت :این پهپاد تحقیقاتی و
متعلق به شرکت هسا از زیر مجموعههای وزارت دفاع بوده است.
ناصر حســینی منجزی ادامه داد :این پهپاد به دلیل نقص فنی در سیستم ساعتی پیش سقوط
کرده؛ اما خوشــبختانه آسیب جانی نداشته اســت .وی افزود :گزارش تکمیلی و جزییات کامل
این حادثه از سوی هسا هنوز به فرمانداری شهرستان شاهین شهر و میمه ارسال نشده است در
صورت ارسال به اطالع عموم خواهد رسید.

سقوط مرگبارازکوه صفه
سخنگوی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان از حادثه سقوط مرد جوان از
کوه در اصفهان خبر داد.فرهاد کاوه آهنگران با اشاره به حادثه سقوط مرد جوان از کوه در محدوده
غربی کوه صفه ،اظهار کرد :این حادثه در ساعت حدود  ۲۳:۵۴به سامانه  ۱۲۵سازمان آتشنشانی
و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان گزارش شد که بالفاصله آتشنشانان راهی محل حادثه شدند.
وی با بیان اینکه نیروهای امداد و نجات از ایستگاه  ۱۲به همراه سرآتشیار مدیر منطقه دو عملیاتی
و سرپرست اکیپ امداد در ارتفاع سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان برای
امدادرسانی اقدام کردند ،اضافه کرد :اکیپ اعزامی در کمترین زمان ممکن در محل حادثه در کوه
صفه حاضر شدند ،اما یکی از افراد حادثه دیده قبل از رسیدن آتشنشانان در اثر شدت جراحات
وارده جان خود را از دست داده بود.
سخنگوی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شــهرداری اصفهان با اشاره به اینکه علت بروز
حادثه توسط عوامل انتظامی و قضایی در دست بررسی است ،افزود :در این حادثه  ۳نفر که توان
پایین آمدن از کوه را نداشتند ،نجات یافتند و متاسفانه یک مرد  ۲۷ساله به دلیل شدت جراحات
فوت شد که جسد به نیروهای انتظامی تحویل داده شد.
وی ادامه داد :به همشهریان توصیه میشود ،موارد ایمنی مرتبط با کوهنوردی و کوهپیمایی را رعایت
کنند ،زیرا عدم آشنایی به فنون کوهنوردی ،نداشــتن تجربه و تجهیزات الزم ،صعود از مسیرهای
صعب العبور و عبور ممنوع ،انتخاب زمان نامناســب برای صعود ،شــرایط جوی ناپایدار و انجام
رفتارهای پرخطر میتواند عامل اصلی سقوط از کوه باشد.

خبر روز

رییس اداره هواشناسی اردستان:

مدیرکل مدارس غیردولتی وزارت
آموزشوپرورش خبرداد:

رییس اداره هواشناسی اردستانگفت:کاهش قابل توجه باران طی  ۱۰سالگذشته باعث شده  ۵۶درصد مساحت این شهرستان درگیرخشکسالی شدید شود.جواد

توقف صدورمجوزجدید
تاسیس مهدکودک

مدیــرکل مــدارس غیردولتــی وزارت
آموزشوپــرورش گفت :تا زمان تشــکیل
ســازمان ملی تعلیم و تربیــت کودک ،همه
پروندههای دریافت مجوز جدید مهدکودک

 ۵۶درصد مساحت اردستان درگیرخشکسالی شدید است
رمضانپور با بیان اینکه شرایط خشکسالی در چند ماه آینده بسیار شدید خواهد بود ،اظهار کرد :کاهش قابل توجه باران در سال زراعی جاری باعث شده شهرستان
اردستان در شرایط خشکسالی نسبتا شدید قرار گیرد ،به طوری که شهر اردستان درگیر خشکسالی  ۱۰۰درصدی شده است.وی افزود :تاکنون شاهد کاهش ۲۹
درصدی بارندگی بلندمدت درشهرستان اردستان هستیم ،اما بررسی نقشه ها وضعیت بارش ها را در اردیبهشت ماه امسال نرمال تا فرانرمال نشان می دهد ،ولی
هرتغییری درمیزان بارش ها نمی تواندکاهش بارندگی های سال زراعی را جبرانکند.رییس هواشناسی اردستان خاطرنشانکرد :با توجه به شرایط دماییکه باالتر
از نرمال است ،امسال سال سختی در بخش آب کشاورزی و شهری داریم و بر همین اساس الزم است تامین آب از منابع مختلف مدیریت شود تا دچار مشکل
نشویم.رمضانپوربا تاکید براصالح الگوی مصرف مشترکان دربخشهای خانگی،کشاورزی و صنعتی،گفت :شهرستان اردستان درشرایط خشکسالی نسبتا شدید
است و زنگ خطر کم آبی و کاهش منابع آبی شهرستان در سال جدید به صدا درآمده و این موضوع ممکن است تبعاتی به دنبال داشته باشد.

متوقــف و مجوز جدیــدی برای تشــکیل
مهدکودک صادر نمیشود اما تا زمان تشکیل

یک فعال حوزه مشاغل خانگی در اصفهان:

سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک ،ضوابط

توسعه مشاغل خانگی درگرو ارائه تسهیالت است

تشــکیل مهدهــا و ادامه فعالیــت برعهده
دســتگاه صادر کننده مجوز است.ســعید
صالح درباره وضعیت صــدور مجوز ،اداره و
نظارت بــر پیش دبســتانیهای غیردولتی
برای ســال تحصیلی آتی با توجه به تشکیل
ســازمان ملی تعلیم و تربیت کودک ،اظهار
کرد :اواخر سال گذشته ،اساسنامه سازمان
ملی تعلیــم و تربیت کــودک تصویب و به
دســتگاههای مربوط ابالغ شــد؛ اما هنوز
سازمان مربوطه در مجموعه وزارت آموزش
و پرورش تشکیل نشده اســت.وی افزود:
البته در اساسنامه فرصت سه ماههای پس
از ابالغ ،در نظر گرفته شده تا وزارتخانه بتواند
این سازمان را راهاندازیکند.مدیرکل مدارس
و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش
در واکنش به برخی اظهــارات مبنی بر اینکه
پس از تصویب دستورالعمل سازمان تعلیم
و تربیت کودک عمــا اداره مهدهای کودک
به وزارت آمــوزش و پرورش انتقــال یافته

اشاره شده اســت که تا زمان ابالغ مقررات
و بخشــنامههای جدید توسط سازمان کلیه
مهدهای کودک ،پیش دبســتانیها و سایر
مراکز نگه داری کــودکان در بخش دولتی،
غیردولتی ،عمومی و خصوصی که تحت هر
عنوانی فعالیت میکنند طبق بخشــنامهها،
مقررات و دستورالعملهای قبلی به فعالیت
ادامه میدهند و پس از آن استمرار فعالیت
آنها بر اســاس ضوابــط و مقــررات ابالغی
سازمان امکان پذیر خواهد بود.

بین ارگان ها و دستگاه های متولی هستند.این فعال

صفحه مجازی بازاریابی ،فعال حوزه مشاغل خانگی

حوزه مشاغل خانگی در اصفهان افزود :مطابق قانون

نیازمند هزینه و اعتبار است.وی همچنین مهم ترین

درارائه تسهیالت و وام به فعاالن مشاغل خانگی اداره

فرصت ها و ظرفیت های مشاغل خانگی در استان را

به اعتقاد یک فعال مشاغل خانگی دراصفهان ،برای

کار ،اداره صمت و فرمانداری باید بعد ازبررسی مجوز

صنایع دستی عنوان کرد و افزود :ساخت زیورآالت،

حمایت و توسعه مشاغل خانگی اعطای تسهیالت

را صادر کنند ،اما متاســفانه بین این نهادها تعاملی

میناکاری ،قلم زنی ،قلم کاری و  ...زمینه مناســبی

در اولویت باالیی قرار دارد.مرضیه زاهدی اظهار کرد:

وجود ندارد.وی با بیان اینکه برای حمایت و توسعه

برای توسعه مشــاغل خانگی در اصفهان است.این

در حوزه فرش ،تابلو فــرش ،آموزش و خدمات این

مشاغل خانگی اعطای تســهیالت در اولویت باالیی

فعال حوزه مشاغل خانگی با اعتقاد براینکه تولیدات

رشته در حوزه مشاغل خانگی فعالیت می کنم.وی

قراردارد ،معتقد استکه ساخت شبکه های مجازی،

مشــاغل خانگی قابلیت فروش در خارج از شــهر،

درباره تاثیرقوانین و مقررات موجود برتوسعه مشاغل

بازاریابی و  ...با توجه بــه علم روزو آموزش می تواند

کشــور و حتی بازارهای جهانی دارد ،گفت :بسیاری

خانگی ،گفت :به شــخصه از نحوه اجــرای قوانین

توسط فعاالن مشاغل خانگی مهیا شود ،اما اعطای

از تولیدات مشاغل خانگی همچون فرش دستباف

رضایت ندارم ،به عنوان مثال فعاالن مشاغل خانگی

تســهیالت ،از دست شخص خارج اســت ،بنابراین

قابلیت صــادرات دارند و فرش بعــد ازنفت قابلیت

همواره در دریافت تســهیالت بانکی دچار مشــکل

فعاالن این حوزه نیازبه همراهی و همکاری بیشتری

ارزآوری باالیی دارد.

عکس روز

و مســئولیتی بر عهده دســتگاههای دیگر
نیست ،گفت :در تبصره  ۴ماده  ۵اساسنامه

هستند و به نوعی شاهد ســنگ اندازی و اصطکاک

دارند.زاهدی توضیــح داد :حتی بــرای ایجاد یک

سفرههای افطار
مسلمانان سراسر
دنیا
مســلمانان سراســر دنیــا،
ماه مبــارک رمضــان را روزه
میگیرند و تنوع ســفرههای
افطــار کشــورهای مختلف،
نشــان از فرهنــگ غذایــی
مسامانان سراسر جهان دارد.

مستطیلسبز

ورزش
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آمارخیرهکننده مدافع ذوب آهن درضربات ایستگاهی
در چهارچوب هفته بیستم رقابتهای لیگ برتر فوتبال ،فرشــاد محمدی مهر مدافع ذوبآهن
موفق شد در دقیقه چهار بازی تک گل سبزپوشان در برابر شهرخودرو را از روی ضربه ایستگاهی

هفته دوم لیگ قهرمانان آسیا؛

به ثمر برساند.محمدی مهر در هفته نوزدهم هم موفق شده بود با یک ضربه ایستگاهی سنگین
و مهلک دروازه صنعت نفت آبادان را باز کند .ذوب آهن با تک گل محمدی مهر به سه امتیاز بازی

نبرد سه تیم ایرانی با رقبا

با صنعت نفت آبادان دست یافت.مدافع راست ذوب آهن ،در هفته هفدهم لیگ برتر فوتبال هم
گل دوم ذوبآهن به ماشینسازی تبریز را با یک سوپرکاشته استثنایی وارد دروازه کرد تا خیال
مجتبی حسینی را بابت کسب سه امتیاز بازی راحت کند.

صعود ذوب آهن درجدول پس از 15هفته
شاگردان مجتبی حسینی توانستند بعد از مدتها از جمع  3تیم پایین جدول خارج شوند.گاندو
ها با کســب این امتیاز و با توجه به شکست سایپا مقابل مس رفســنجان توانستند یک پله در
جدول صعود داشته باشند و باالتر از این تیم در جایگاه سیزدهم جدول بایستند.ذوبیها در هفته
پنجم لیگ برتر و در بازی دور رفت مقابل همین پدیده به شکست  2بر صفر تن دادند و بعد از آن

پرسپولیس تاکنون  ۲بار برابر الریان در مرحله گروهی

لیگ قهرمانان در فصل  ۲۰۱۷قرار گرفته است .سرخ
پوشان با هدایت برانکو توانستند تیم الریان را در قطر

به رتبه چهاردهم جدول سقوط کردند و تا این هفته دیگر نتوانســته بودند از جمع  3تیم پایین

با نتیجه  ۳بر یک شکست بدهند و  ۲تیم در آزادی هم

این روزها با نتایج خوبی که زیر نظر کادرفنی جدید خودش کسب میکند توانسته اوضاعش را

مرحله بعد این رقابتها صعودکردند

جدول جدا شوند و این اتفاق بعد از  15هفته برای شاگردان مجتبی حسینی رخ داد.ذوب آهن
در جدول تغییر دهد و حتی فرصت صعود به رتبههای باالتر را هم دارد.

به تساوی دست یافتند و در نهایت شاگردان برانکو به

پرسپولیس اختیارصفحات مجازی خود را هم ندارد؟!
انتشار یک پست نامتعارف و تشبیه حضور پرســپولیس به لشکرکشی در هند ،ناراحتیهایی را
برای هندیها به وجود آورده که باعث شکایت به  AFCشــد .این موضوع ممکن است جریمه
سنگینی برای پرســپولیس به همراه داشته باشد؛اما این چالشــی که برای پرسپولیس ایجاد
شده بازهم به قرارداد جنجالی با کارگزار برمیگردد .طبق این قرارداد مدیریت صفحات باشگاه
با کارگزار است و اعضای رسانهای پرسپولیس اختیاری در انتشار مطالب ندارند و حاال هم باید
تاوان این قرارداد سوال برانگیز را بدهند.پیشــتر در دوره مدیریت انصاریفرد که این قرارداد با
کارگزار امضا شــد ،مدیر روابطعمومی این تیم به دلیل اینکه اعضای رسانه ای بدون هماهنگی
اقدام به انتشار مطالب میکردند از پرسپولیس جدا شده بود.

مهاجم تیم فوتبال مس رفسنجان:

هفته دوم رقابت های باشــگاهی قاره کهن

سمیه مصور

امروز با برگزاری ســه دیدار بــرای تیم های

ایرانی آغازمی شود ،پرسپولیس ازساعت  21:30به مصاف تیم الریان قطر
می رود ،تراکتورازساعت  22:30مقابل تیم شارجه قرارمیگیرد و تیم فوالد
نیز از ساعت  22:30دربرابر تیم الوحدات صف آرایی می کند.هفته نخست
لیگ قهرمانان آسیا درمنطقه غرب ،به صورت متمرکزدرسهکشورعربستان،
هند و امارات برگزار شد که نتایج هفته نخست برای تیمهای ایرانی بسیار
خوب بود و هر چهار نماینــده ایران عملکرد قابل قبولــی را از خود به جای

برای رسیدن به جایگاه فعلیمان خیلی تالش کردیم

گذاشتند .در بازیهای این هفته استقالل و پرسپولیس به پیروزی دست

مهاجم تیم فوتبال مس رفسنجان تاکید کرد ،او و دیگر بازیکنان و عوامل این تیم مغرور نخواهند

یافتند و بدون هیچ مبالغهای ،تراکتورو فوالد شایستهکسب سه امتیازمقابل

شــد و برای موفقیتهای بزرگتر میجنگند.فراز امامعلی درباره پیروزی تیمش برابر سایپا در
هفته بیستم لیگ برتر اظهار داشت :سه امتیاز این بازی برای ما خیلی مهم بود ،چون میدانستیم
که در صورت برنده شــدن به جمع باالنشینها اضافه خواهیم شد .ســایپا هم تیم خوبی است
و برای جدا شــدن از انتهای جدول میجنگید .معموال این بازیها برای هر تیمی سخت است،
ولی خدا را شکر میکنم که در نهایت سه امتیاز مهم در زمین خودمان گرفتیم تا موقعیتمان در
جدول بهتر شود.وی در مورد قرار گرفتن تیم مس در رده پنجم جدول لیگ برتر خاطر نشان کرد:
ما برای رسیدن به این جایگاه از اول فصل خیلی تالش کردیم و آقای ربیعی و همکارانش واقعا

رقبای نامدارو باتجربه خود بودند .درنهایت ،چهارنماینده ایران درروزنخست
این مسابقات ۸ ،امتیاز به دست آوردند که به طور میانگین  ۲امتیاز به ازای
هربازی است .این عملکرد بهترازنتایج تمامکشورهای منطقه غرب دراین
منطقه است .این اتفاق در شرایطی رقم خورده که تیمهای ایرانی با مربیان
بومی در این مســابقات حضور دارند و مجموع بازیکنان خارجی چهار تیم
ایرانی ۶ ،بازیکن است .این تعداد بازیکنکمترازمیانگین بازیکنان خارجی
حاضردراین مسابقات است.

در این چند ماه زحمت کشیدند .با توجه به اینکه مس در این فصل لیگ برتری شده است ،شاید
بازیکنان هم تالش کردند تا خواستههای کادر فنی را در زمین مسابقه به بهترین شکل اجرا کنند.

لیگ ستارگان قطر قرار دارد.شجاع خلیل زاده  ،چهره ویژه این بازی است

تیم پاختکار به تساوی پر گل سه بر سه دست یافتند .تیم شارجه ،نماینده

چراکه این بازیکن با حاشیههای زیادی ازسرخ پوشان جدا شد و به الریان

میزبان در این مسابقات ،تیمی است که  6بار قهرمان لیگ امارات شده و 8

قطر پیوست .خلیل زاده باید برابر تیم سابقش قرار بگیرد و جدال او با هم

بار هم جام حذفی این کشور را باالی سر برده است .نکته جالب توجه این

تیمیهای سابقش دیدنی و جذاب خواهد بود .تیم الریان قطر تاکنون ۸

است که مسعود شجاعی بازیکن و رسول خطیبی سرمربی تراکتور سابقه

مرتبه به عنوان قهرمانی لیگ قطردست یافتهکه آخرین آن درسال  ۲۰۱۶بوده

حضوردرتیم اماراتی را درکارنامه دارند .الجزیره ،العین ،النصرو االهلی تیم

است.گابریل مرکادو (آرژانتین) ،یاسین براهیمی (الجزایر) و یوهان بولی

های اماراتی هســتند که تراکتور برابر آن ها به میدان رفته است .در تاریخ

(فرانسه) ازستارههای اصلی تیم الریان محسوب میشوند و شجاع خلیل

جدال های تراکتور با تیم های اماراتی  5برد 3 ،تســاوی و  4شکست ثبت

زاده و ترائوره زوج خط دفاعی این تیم قطری هستند.لوران بالن ،ستاره اسبق

شده است.

تیم ملی فرانسه هدایت الریان قطررا برعهده دارد و تقابل او باگل محمدی به
عنوان مدافعان اسبق تیمهای ملی فرانسه و ایران روی نیمکت فنی تیمهای
الریان و پرسپولیس جذاب و دیدنی خواهد بود.تیم پرسپولیس تاکنون  ۲بار
برابرالریان درمرحلهگروهی لیگ قهرمانان درفصل  ۲۰۱۷قرارگرفته است.
سرخ پوشان با هدایت برانکو توانســتند تیم الریان را در قطر با نتیجه  ۳بر
یک شکست بدهند و  ۲تیم درآزادی هم به تساوی دست یافتند و درنهایت
شاگردان برانکو به مرحله بعد این رقابتها صعودکردند.
تراکتور -الشارجه

پرسپولیس  -الریان

خیلیها تصور نمیکردند این نتایج را بگیریم ،ولی خوشــبختانه زحمات کادر فنی نتیجه داد و

قرارمیگیرند .تیم الریان قطربا  ۲۲بازی وکسب  ۳۵امتیازدرجایگاه سوم

شــاگردان یحیی گل محمدی در دومین دیدار خود مقابل تیم الریان قطر

شــاگردان رســول خطیبی در شــرایطی در دومین دیدار خود مقابل تیم
الشارجه امارات به میدان می روند که در اولین دیدار خود در این رقابت ها

دو بازیکن والیبال استان اصفهان به خانه خود بازگشتند.امیر غفور و مسعود غالمی ،دو بازیکن کاشانی و اصفهانی والیبال به سپاهان پیوسته اند .قرار داد این دو
بازیکن توسط محمدرضا ساکت منعقد شد تا این دو ملی پوش باتجربه بعد از سالها به خانه بازگردند.مدیرعامل سپاهان با جواد معنوی نژاد هم مذاکراتی انجام
داده ،ولی گویا جواد به لهستان خواهد رفت .تا به اینجا ،اما جدایی اصغر مجرد و توانا از سپاهانیها قطعی است.

«توماس باخ» آب پاکی
را روی دست مخالفان
المپیک ریخت
رییس کمیته ملی المپیک به ورزشــکاران
المپیکی اعالم کرد که زمــان زیادی تا آغاز

حکایت غم نان و شوق کسب مدال
قهرمــان دو و میدانــی پارالمپیک ،از مشــکالت
و دغدغههایــش در آســتانه اعزام به مســابقات

و تیم تمرینی که دارم ،انجام میدهم.

پارالمپیــک توکیو میگوید«.شــرایط ســختی را

این قهرمان دو و میدانــی پارالمپیک ،یادآور می

میگذرانیم ».علیرضا مختار همامی ،گفت و گوی

شود :اوایل اردیبهشــت ماه ،اردوهای ما در جزیره

خود را با ایسنا ،اینگونه آغاز می کند و بالفاصله می

کیش ادامه پیدا می کنــد و صحبت از رکوردگیری

گوید« :امیدوارم که با رفع معضل کرونا ،زندگی به

مجدد است.

حالت عادی خود برگردد ».این ،خالصه ای از حال

باید خودم را برای این شــرایط آماده کنم و از نظر

این روزهای اوست؛ ورزشکاری که برای حضور در

تمرینی شرایط خوبی دارم اما انتظارم از مسئوالن

پارالمپیک توکیو آماده می شود ،شوق کسب مدال

اســتانی بیشــتر اســت .مگر ما چند نماینده در

را دارد اما غم نان هم رهایش نمی کند.

المپیک و پارالمپیک داریم؟ آیــا نباید به صورت

مختار همامی ،درباره نحوه انجــام تمرینات خود

ویژه از ما حمایت کنند؟

اظهار می کند :بعد از رکوردگیری که مهر ماه گذشته

وی با اشاره به اینکه بعد از مسابقات  ۲۰۱۹امارات،

داشــتم و با وجــود در نظر گرفتن رکــورد  ۸متر و

مرتب در اردوهــای کوتاه مدت حضور داشــتیم،

 ۱۷ســانتیمتر ،توانســتم یک رکورد  ۸متر و ۲۷

ادامه می دهد :ما مثل کارگران موقت ،کنار میدان

سانتیمتری بزنم.

ها هستیم.

تمرینات ســخت و منظم را با تمام مشــکالت و

هر زمان که بــه اردو برویم حقوق داریــم اما اگر

سختیها ادامه دادم و در رکوردگیری مجددی که

اردویی نباشــد هیچ حمایتی نمیشویم! شرایط

اســفندماه در جزیره کیش بعد از اردو انجام شد،

ســال  ۱۳۹۹را که همه مــی دانیم ،امســال هم

توانستم رکورد  ۸متر و  ۵۱سانتیمتر را ثبت کنم .در

مسابقات پارالمپیک توکیو و سال آینده ،بازی های

فوالد -الوحدات
شاگردان جواد نکونام که با برتری در مرحله پلی اف ،راهی مرحله گروهی
شــدند در اولین دیدار خود در فصل جاری رقابت های باشگاهی قاره کهن
مقابل تیم السد قطر به نتیجه تســاوی یک بر یک رضایت دادند .فوالد در
دومین دیدار خود مقابــل تیم الوحدات قرار می گیــرد .الوحدات قهرمان
ســوپرجام اردن به لطف  40تیمی شــدن رقابت های لیگ قهرمانان آسیا
راهی این مسابقات شــد .این تیم اردنیکه سابقه  12عنوان قهرمانی لیگ
اینکشــوررا درکارنامه دارد ضعیف ترین تیمگروه محسوب می شود؛ اما
هیچ تیمی را نمی توان دســت کم گرفت و فوالد را برابــر این تیم از پیش
برنده دانست.

خبر روز

بازگشت «امیرغفور» و «غالمی» به خانه

حال حاضر نیز تمریناتم را در اصفهان زیر نظر مربی

عملکرد قابل توجهی را به نمایش گذاشــتند و با ارائه یک بازی زیبا مقابل

بازی هــا نمانده اســت و با روحیــه برای
حضــور در المپیک آمــاده شــوند.با توجه
به اینکــه ژاپن جشــن  ۱۰۰روز مانده تا آغاز
بازی های المپیک را گرفــت ،برگزاری این
رویداد وارد مرحله جدی تری شــده است.
اما در ایــن میان افزایش آمــار مبتالیان به
ویروس کرونــا در ژاپــن و نارضایتی مردم
آسیایی چین را در پیش داریم و اینجاست که نیاز
به حمایت نه فقط از سوی مسئوالن ورزشی بلکه از
سوی سایر مسئوالن استان ،برای تمام ورزشکاران
و مربیان جدی تر می شود.
مختــار همامی تصریح مــی کند :برای رســیدن
به نقطه افتخار آفرین کســب مدال توســط یک
ورزشــکار یا یک تیم ،مســئوالن هم نقشی دارند
که بایــد در مرحله آماده ســازی آن فــرد و گروه
ایفا کنند .درســت اســت که مربیان و تیم تمرین
در حال حاضــر هیچ هزینهای از مــن نمیگیرند،
اما آن ها هم باالخره وقت گذاشــته انــد و انتظار
جبــران دارنــد .اگــر شــرایط و دغدغههای من
این گونه ادامــه پیدا کنــد ،هدفی را کــه دارم به
خطر میاندازد.

عکس روز

این کشــور از برگزاری بازی ها ،این نگرانی
را به وجــود آورده کــه برگــزاری المپیک
توکیــو دوبــاره متوقف شــود .توماس باخ
،رییــس کمیتــه بیــن المللــی المپیک
پیامی را برای ورزشــکاران سراســر جهان
فرســتاد و به نوعی خواســت خیال آنها را
راحت کنــد کــه بــازی هــا در اول مرداد
افتتاح می شود.
باخ خطاب به ورزشکاران گفت :فقط  ۱۰۰روز
دیگر تا آغاز بازی ها باقــی مانده و این روز
های آخر آماده سازی ،بســیار مهم است و
من این را بر اساس تجربه خودم می گویم.
باخ کــه قهرمــان شمشــیربازی المپیک
مونترال است ،ادامه داد :مربی ما در  ۱۰۰روز
مانده به المپیــک توصیه خیلی خوبی به ما
کرد .او گفت که در مورد تمام مشــکالتی که
ممکن اســت در بازی ها با آن مواجه شویم
صحبت کرده ایم و اگر موردی پیش آمد که
قبال در مورد آن صحبت نکرده ایم ،مشــکل

بازدید صالحی امیری
ازاردوی تیم های ملی
وزنه برداری
رییس،دبیر کل کمیته ملی المپیک
و سرپرست کاروان ورزشی ایران در
بازی های المپیــک  ۲۰۲۰از اردوی
تیم ملی وزنه برداری بازدید کردند.

نیســت .بنابراین شــما ورزشــکاران نیز با
روحیه برای بازی ها آماده شــوید و ما قبال
در مورد همه چیز صحبت کرده ایم .ما در ۲۳
جوالی (اول مرداد) در اســتادیوم المپیک
توکیــو منتظر شــما خواهیم بــود.کاروان
المپیکی ایران نیز با نام « ستارگان پارسی»
با شــعار« همه برای ایران» در حال آماده
سازی خود برای حضور در این فسیتوال مهم
بین المللی هســتند .ورزشــکارانی تاکنون
موفق به کسب  85ســهمیه برای حضور در
این رقابت ها شده اند.

فوتبالجهان
شمارش معکوس بایرن برای بازگشت «لواندوفسکی»
روبرت لواندوفسکی احتماال از دیدار برابر ماینس ،قادر به همراهی بایرن مونیخ خواهد بود.روبرت
لواندوفسکی دو بازی سرنوشت ساز بایرن مونیخ در لیگ قهرمانان اروپا مقابل پاری سن ژرمن
را به دلیل مصدومیت از دســت داد؛ غیبتی که می توان گفت تاثیر زیادی در حذف مدافع عنوان
قهرمانی از چمپیونزلیگ داشت.
با توجه به وضعیت فعلی ،بایرنمونیخ مجبور اســت یک هفته دیگر بدون بهترین گلزن خود به
کار ادامه دهد .روبرت لواندوفسکی بعد از مصدومیت ،این هفته دوباره شروع به دویدن کرده اما
حضور او در دیدار برابر ولفسبورگ برایش خیلی زود خواهد بود.از طرفی احتماال ستاره لهستانی
دیدار برابر بایر لورکوزن را هم از دست خواهد داد و سپس برای تقابل با ماینس تیمش را همراهی
خواهد کرد.
این محتمل ترین برنامه ریزی برای لواندوفسکی به حساب می آید که در جریان بازی های ملی
و در ترکیب تیم ملی لهســتان دچار مصدومیت شــده بود.در صورت حضور لواندوفسکی مقابل
ماینس ،دوره غیبت او دقیقا همان چهار هفته ای خواهد بود که باشگاه بایرن مونیخ اعالم کرده
بود .این بدان معناست که بازیکنی با آمار  35گل در  25بازی بعد از یک وقفه می تواند دوباره به
ترکیب تیم هانسی فلیک بازگردد.

رونمایی «مسی» ازچهره جدیدش برای فینال جام حذفی
سایت فوتبالی نوشــت :بارســلونا و اتلتیک بیلبائو به زودی در فینال کوپا دل ری به مصاف هم
خواهند رفت و دیدار حساسی برای بارســلونا برگزار خواهد شــد .رونالد کومان با بارسلونا لیگ
قهرمانان اروپا را خیلی زود از دســت داد و از طرفی با باخت در ال کالسیکو شانس هایش برای
قهرمانی در اللیگا کمتر از قبل شــد؛ چرا که اکنون اتلتیکو مادرید و رئال مادرید باالتر از بارســلونا
قرار گرفتهاند.اکنون برای فینال کوپا دل ری تمامی نگاه ها به لیونل مسی خواهد بود چرا که فوق
ستاره آرژانتینی کسی است که میتواند ناجی بارسلونا در این شرایط باشد و کوپا دل ری را برای
آبی و اناری پوشان به ارمغان بیاورد .او از چهره جدید خود برای فینال کوپا دل ری رونمایی کرده
که این چهره بدون ریش است.
در واقع لئو مسی تمام ریش هایش را برای فینال کوپا دل ری تراشیده و حتی یک تار مو هم در
صورت خود باقی نگذاشته است.در واقع لیونل مسی برای بازی مقابل بیلبائو میخواهد با چهره
جدیدی نسبت به این مدت اخیر به میدان بیاید و باید دید که عملکرد او مقابل اتلتیک بیلبائو به
چه شکل خواهد بود اما چیزی که واضح است این است که لئو مسی بد جوری تشنه قهرمانی در
این جام است چرا که در دسترس ترین جام برای بارسلوناست.

چرا لیگ قهرمانان آسیا از VARاستفاده نمیشود؟
دبیر کل فدراسیون فوتبال عربســتان دلیل عدم استفاده از سیستم کمک داور ویدئویی در لیگ
قهرمانان آسیا را اعالم کرد.مســابقات لیگ قهرمانان فوتبال آسیا در حالی آغاز شده است که در
این رقابتها از سیســتم کمک داور ویدئویی ( )VARاستفاده نمیشود .این مسئله باعث شده
تا مشکوک بودن برخی از تصمیمات داوران در هفته نخست این بازیها اعتراض باشگاهها را به
دنبال داشته باشد.در حالی که گفته میشــد یکی از دالیل عدم استفاده از  VARمشکالت مالی
است« ،ابراهیم القاسم» دبیر کل فدراسیون فوتبال عربســتان این شایعه را رد و توضیحاتی در
این خصوص ارائه کرد.
ابراهیم گفــت :عــدم اســتفاده از  VARدر مرحلــه گروهی لیگ قهرمانان آســیا این اســت
که بعضــی از کشــورهای میزبــان در لیگ داخلی خــود از این سیســتم اســتفاده نمیکنند.
کنفدراسیون آســیا ترجیح میدهد از این فناوری در مراحل باالتر اســتفاده کند و بحث مشکل
مالی نیست.

بامسئولان

شنبه  28فروردین  4 / 1400رمضان  17 / 1442آوریل  / 2021شماره 3229

پروتکل همکاری های گردشگری اصفهان و گیونگ جو
شــهردار اصفهان در دیدار تصویری آنالین با شــهردار گیونگجو (یکی از شهرهای کره جنوبی) ،با
اشاره به اقدامات انجام شده در راستای کاهش شیوع کرونا در اصفهان اظهار کرد :با توجه به شرایط

مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان:

به وجود آمده در حال حاضر محلهای تجمع در شــهر تعطیل و ورود افــراد به این محلها ممنوع

شهرداری اصفهان اقدامات متنوعی را درماه مبارک رمضان انجام می دهد
ماه با محتوای معنوی نصب شده و همچنین طرح دیواره پازلی ارگ جهان
نما به ماه مبارک رمضان اختصاص یافته است.حجتی اضافهکرد :همچنین
برنامه «بشارت بهار» که شامل مســابقات قرآنی است نیز در دستور کار
مناطق مختلف قرار گرفته و همچنین مسابقات سراسری قرائت و ترتیل
از برنامههای مخصوص ماه مبارک رمضان است که با حضور شهروندان
از طریق مجازی به اجــرا در میآید .همچنین در برخــی مناطق با هدف
حمایت ازخانوادههای نیازمند و آسیب دیده ازشرایطکرونا توزیع بنهای
ارزاق با حفظکرامت انسانی این افراد تحت عنوان « سفرهکرامت» برنامه
ریزی شده است.حجتی با بیان اینکه شهرداری مناطق برای مناسبتهای
مختلف درماه رمضان نیزبرنامههای ویژه ای را درنظرگرفته اند ،افزود :از
جمله این برنامهها برگزاری برنامه شبهای قدر و مراسم احیا در فضای
باز ،برنامــه گردهمایی «مادر امت» به مناســبت وفات حضرت خدیجه
(س) و جشن قدسیان به مناسبت والدت امام حسن (ع) است که هر
کدام در تاریخ مربوط مناسبتها برگزار میشود.وی تصریح کرد :مسابقه
کتابخوانی فیض بندگی ،برنامه «مهمانی با صفا» شاملکاروان همدلی
در محالت و مسابقات جام رمضان که شــامل مسابقات ورزشی بانوان و
آقایان در رشتههای مختلف ،بازیهای فکری و کامپیوتری است ،برنامه
مدیرکل ارتباطات و اموربین الملل شهرداری اصفهان ،با اشاره به برنامههای

از ظرفیت تبلیغات شهری و گالریهای تبلیغات شهری استفاده کرده و

شــهرداری اصفهان برای ماه مبارک رمضان ،گفت :شــهرداری اصفهان

در گالری شهری با موضوع اسمای الهی ،ظرفیت سیصد تابلو شهروندی

در ماه مبارک رمضان امسال همانند ســال های گذشته در سطح مناطق

به درج  ۳۰نام مبارک و اسم اعظم خداوند و سی صفت مقدس پروردگار

برنامههای مختلفی را در دســت اقدام دارد.ایمــان حجتی در خصوص

متعال مزین شده و درکنارآن اشعاری ازشاعران فارسی ازگذشته تا امروز

تبلیغات و فضاسازی شهری ایام ماه مبارک رمضان ،اظهارکرد :فضاسازی

به عنوان پیام این طرحها در تابلوها نقش بسته است.وی با بیان اینکه به

معنوی این ایام درسطح شهرطی چند دسته برنامه ریزی شده است .در

همت حوزه اجتماعی سازمان فرهنگی ،اجتماعی شهرداری اصفهان ماه

سری اول ،طرحها به تبیین حال و هوای ماه مبارک اختصاص داردکه در

رمضان امسال مسابقه « بهار در بهار» اجرا میشود که به بهار قرآن و بهار

این زمینه  ۳۳مجموعه طرح فضای معنوی ماه رمضان را نشان میدهد.

طبیعت اشاره دارد ،افزود :این مســابقه به همین طرحهای اکران شده

وی افزود :این طرحها با جمالت و مفاهیمی از جمله رمضان ماه تزکیه،

در شــهر اختصاص دارد و شــهروندان میتوانند هر شب از طریق صفحه

ماه پاکی ،مــاه محبت ،ماه نیکوکاری و … در بیش از یکصد نقطه شــهر

«اصفهان فرهنگ» در فضای مجازی در این مســابقه شــرکت کرده و با

نصب شده است.وی ادامه داد :مجموعه بعدی طرحها به مناسبت میالد

تکمیل اشعارو انتخاب مصرع درست به قید قرعه برنده جوایزدرنظرگرفته

امام حسن مجتبی علیه السالم اختصاص دارد .در سری بعد فضاسازی

شده برای این مسابقه باشند.مدیرکل ارتباطات و اموربین الملل شهرداری

معنوی شهر به ایام شبهای قدر اختصاص خواهد یافت که در این زمینه

اصفهان افزود :درمناطق پانزدهگانه شهر اصفهان نیز برنامههای مختلفی

نیز  ۶مجموعه طرح ،طراحی و پیش بینی شده است .همچنین در لیالی

در این ایام به اجرا درمیآیدکه به خاطرشرایطکرونا رویکرد این برنامهها

قدر طرحهای مربوط به ضربت خوردن موالی متقیان حضرت علی (ع)

مجازی است و شهروندان میتوانند ازطریق فضای مجازی ازاین برنامهها

و شهادت حضرت درنقاط مختلف شهرنصب میشودکه دراین زمینه نیز

استفادهکنندکه برای اطالع ازکلیه این برنامهها میتوانند به صفحه اصفهان

 ۶مجموعه طرح ،طراحی شده اســت.وی در خصوص دیگر برنامههای

فرهنگ در شبکههای اجتماعی مراجعه کنند.وی ادامه داد :در محالت و

شهرداری اصفهان اظهارکرد :دررمضان امسال حوزه اجتماعی و شهروندی

میادین مختلف مناطق پانزدهگانه شهراصفهان نیزالمانهای مربوط به این

با جوایزنفیس درفضای مجازی و مسابقات دررشتههای مختلف ورزشی
نیز توسط معاونت ورزشی و تفریحی سازمان فرهنگی شهرداری اصفهان
برای گروههای ســنی مختلف در این ماه برگزار میشود.حجتی با بیان
اینکه مجموعه فرهنگی مذهبی تخت فوالد نیزدراین ماه اقدام به برگزاری
برنامههای متفاوتی کرده است ،گفت :آیین سحری خوانی ،پخش کالم
بزرگان و مشاهیر با صدای به جا مانده از برخی مشاهیر مدفون در تخت
فوالد و ویژه برنامه «بهشت اجابت» که معرفی شهدای عملیات رمضان
و مباحث معرفتی را شامل میشود و سحرگاههای ماه مبارک رمضان از
شبکه اصفهان پخش میشود ،از جمله این برنامه هاست.وی تاکید کرد:
همچنین ویژه برنامه «فرمول جاذبه» تخت فوالد از شــبکه دو سیما به
معرفی علما و مشاهیریکه سبک زندگی آنها فرمولی برای زندگی موفق و
سعادتمند است ،میپردازد و این مشاهیرو علما درطول ماه مبارک رمضان
ازشبکه دو سیما معرفی میشوند.وی ادامه داد :مجموعه تلویزیونی «شهر
قشــنگ» به کارگردانی مجید صدیقی ،کارگــردان اصفهانی با هنرمندی
جمعی از مفاخر هنری اصفهان نیز تا  ۹اردیبهشــت ماه از شبکه اصفهان
پخش خواهد شــد .این مجموعه از ســوی معاونت فرهنگی شهرداری
اصفهان با همکاری صدا و سیما تولید شده و از ۲۹فروردین تا  ۹اردیبهشت
ماه حدود ساعت  ۱۲ظهرازشبکه اصفهان پخش میشود.

خبر ویژه

خبر خوان
به مناسبت ماه مبارک رمضان؛

برگزاری مسابقه «بهاردربهار» با محوریت اسمای الهی
معاون اجتماعی سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شــهرداری اصفهان از اختصاص تابلوهای
گالری شهری به اسمای الهی و برگزاری مســابقه «بهار در بهار» خبر داد.مرتضی رشیدی با اشاره
به ظرفیــت تابلوهای گالری شــهری،
گفت :گالری تبلیغات شــهری با بیش
از  ۳۰۰تابلو شهری به عنوان یک ظرفیت
تبلیغاتی متناســب بــا موضوعات روز
جامعه طراحی شده که مورد استقبال و
توجه شهروندان قرار گرفته است.
وی افزود :معاونت اجتماعی ســازمان
فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری
اصفهــان همزمان با حلــول ماه مبارک
رمضان ،تمــام تابلوهای شــهری را به
طرحهایی با محوریت نامهای الهی اختصاص داده است .همچنین متناسب با نام و صفات باری
تعالی ،اشعاری از شاعران زبان فارسی ،از گذشته تاکنون ،نیز در پیام این طرحها نوشته شده است.
معاون اجتماعی ســازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شــهرداری اصفهان ادامه داد :با توجه به
فرارسیدن ماه رمضان که ماه بهار قرآن است و همزمانی آن با فصل بهار ،مسابقهای با عنوان «بهار در
بهار» برنامه ریزی شدهکه شهروندان میتوانند با مشاهده طرحهایکه درشهرنصب و درشبکههای
اجتماعی بارگذاری شده است ،هر شب در این مسابقه شرکت کنند.رشیدی تصریح کرد :هر شب
یکی از نامهای خداوند و اشعار به نمایش گذاشته میشود ،شهروندان میتوانند با انتخاب مصراع
دوم و تکمیل بیت در مسابقه شرکت کنند .هر شب به یک نفر به قید قرعه جایزه نقدی به ارزش ۵
میلیون ریال اهدا خواهد شد.
معاون اجتماعی سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان ،اضافه کرد :این مسابقه تا
پایان ماه رمضان هر شب ساعت  ۲۱در صفحه اینستاگرام  isfahanfarhangبرگزار میشود و سی
نفرازشهروندان دراین مسابقه به عنوان برنده معرفی میشوند.رشیدی خاطرنشانکرد :تمام تالش
معاونت اجتماعی سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان براین بوده تا نقش مهمی
درفضاسازی معنوی شهری و انسگرفتن همشهریان با اشعارمعنوی شاعران فارسی زبان ایفاکند.
امیدواریم بیان نامهای الهی ،بهره گیری از اشعار فارسی و همچنین برگزاری مسابقه در ماه مبارک
رمضان بتواند مشارکت شهروندان در فعالیتهای فرهنگی را ارتقا دهد.
ش

«باران رحمت» مخصوص عید سعید فطر ،مسابقه عکاسی ماه خدا همراه

اصفهان با  590اثر؛ رکوردارجشنواره «حماسه گویان»

استان اصفهان با  590اثر بیشترین آثار جشنواره ملی حماسه گویان را به خود اختصاص داده است.
مدیر دفتر فرهنگ و مطالعات پایداری حوزه هنری اســتان اصفهان با اعالم اینکه استان اصفهان
در بخش بزرگســاالن با  219اثر و در بخش دانش آموزی با  371اثر در این جشــنواره حضور دارد،
خاطرنشــان کرد  :از لحاظ تعداد آثار حاضر در جشنواره بعد از اصفهان ،اســتان های خوزستان و
خراسان جنوبی به ترتیب با  48و  41اثر در جایگاه بعدی قرار دارند .منصور قربانی در این خصوص
با اشاره به اینکه باید اهتمام بیشتری برای ثبت و روایت وقایع و تاریخ شفاهی هشت سال دفاع
مقدس و انتقال آن به نسل های بعد صورت پذیرد ،افزود :همانطور که استان اصفهان در سال های
دفاع مقدس حضور فعال در جبهه های حق علیه باطل داشت و رزمندگان این استان در هشت سال
جنگ تحمیلی توانستند در مقابل دشمن بایســتند ،در جشنواره ملی حماسه گویان نیز که به بیان
خاطرات حضور مردم و رزمندگان در این سال ها اختصاص دارد ،استان اصفهان با بیشترین شرکت
کننده در این جشنواره نشان داد در این خصوص نیز از ظرفیت باالیی برخوردار است.

درسالگذشته انجام شد؛

بهشت در دستور کار قرار گرفته است.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار اصفهان

مراجعه کردند کــه از این تعــداد  ۲۲درصد از
خودروها در فرآیند انجام معاینه مردود شده
و بیشــترین علت آن «آالیندگی» ثبت شده
است.مســعود بندهخدا افزود :سال گذشته
بیش از ۱۴۲هزارگواهی معاینه فنی دراصفهان
صادرشده و مراکزمعاینه فنی درسالجاری نیز
حدود پنج هزارمراجعهکننده داشتهاند.معاون
حمل و نقل و ترافیک شهردار اصفهان تصریح
کرد :ازابتدای ســال جاری ،تمام خودروهای
تولید داخل ســال  ۹۵و ماقبل ،خودروهای
وارداتی ســال  ۲۰۱۶و ماقبــل و خودروهای
عمومی تولید سال  ۹۸و ماقبل باید به مراکز
معاینــه فنی مراجعــه کنند.وی با اشــاره به
هزینههای انجام معاینــه فنی خودرو ،گفت:
هزینه مراجعه معاینه فنی خودروهای سبک
مبلغ  ۴۷هزار تومان و خودروهای ســنگین
 ۷۱هزار و  ۶۰۰تومان است.بندهخدا اظهار کرد:
خودروهای تاکسی با عمر ۱۰سال وکمترطبق
قانون و مصوبات دولت باید هر شش ماه یک

فنی خودروی خــود اقدام کننــد.وی با بیان
این که پذیرش ســه مرکــز معاینه فنی جی،

از جمله شفق ،لطیفی ،ارغوانیه و آتشگاه در دو
نوبت صبح و عصر از شنبه تا چهارشنبه آماده
خدماتدهی اســت.معاون حمــل و نقل و
ترافیک شهرداراصفهان خاطرنشانکرد :مرکز
معاینه فنی خودروهای ســنگین نیز روزهای
شنبه تا چهارشنبه دریک نوبت خدماترسانی
خواهدکرد.وی تصریحکرد :درحال حاضرآمار
مراجعه شهروندان به این مراکز پایین است و
شهروندان در حداقل زمان ممکن میتوانند از
خدمات این مراکزاستفادهکنند.

تصریحکرد :سابقه فرهنگی ایران درداستان «کوچنامه»کشورکره به خوبی تشریح و باعث آشنایی
کامل مردم آن شهر و کشور با سابقه فرهنگی اصفهان شده اســت؛ البته رابطه دو کشور ایران و کره
جنوبی نیز دیرینه بوده به طوری که سال آینده در آســتانه شصتمین سال برقراری روابط دو کشور
خواهیم بود.نوروزی با تاکید بر تالش در جهت تقویت روابط دو شــهر اصفهان و گیونگجو ،گفت:
انعقاد تفاهم نامه همکاری در خصوص احیای جاده ابریشم با جمهوری کره و با محوریت اصفهان،
امضای لوح تمایل به همکاری در جشنواره فرهنگی راه ابریشم در سال  ۲۰۱۴و امضای پیشنویس
تفاهمنامه خواهرخواندگی شــهر گیونگجو و اصفهان در سال  ۲۰۱۶جزو ســوابق همکاریهای
دوجانبه این دو شهر به شمار میآید.وی با بیان اینکه گیونگجو و اصفهان به لحاظ سابقه طوالنی
برای گردشگری دارای ویژگیهای خاصی هستند که میتواند روابط آنها را بیش از پیش گسترش
دهد ،اظهار کرد :اطمینان دارم شرایط ایجاد شده به واسطه شیوع کرونا که جهان را با چالشهای
زیادی مواجه کرده ،تمام خواهد شد و شرایطی که امروز برای ایران به دلیل اقدامات آمریکا ایجاد
شــده نیز پایان مییابد و زمینه برای روابط بهتر این دو شهر مســاعد خواهد شد.شهردار اصفهان
خاطرنشان کرد :اصفهان و گیونگجو شباهتها و اولویتهای یکسانی در زمینه توسعه گردشگری
به واسطه سبک گردشگری یکسان دو شهر یعنی سبک فرهنگی و تاریخی دارند ،از این رو پیشنهاد
میشود تا دو شهر پروتکل همکاریهای گردشگری را تنظیم و امضا کنند تا تعامالت آنها با استفاده
از نقشه راه ،تعیین اهداف و چشماندازعملیاتی شود.وی ادامه داد :همچنین پیشنهاد میشود پس
ازاینگفت وگو بیانیه مشترک دو شهردارتنظیم شود چراکه دیپلماسی شهری اصفهان وگیونگجو
میتواند به تعمیق روابط دو کشور کمک کند.

نوسازی تجهیزات و امکانات سازمان آتش نشانی اصفهان
مدیرعامل سازمان آتش نشانی شهرداری اصفهانگفت :دراین دوره مدیریت شهری برای بهسازی
و نوسازی تجهیزات و امکانات سازمان آتش نشــانی اقدامات خوبی شده است.آتشپاد محسن
گالبی اظهار کرد ۲۰ :دستگاه اطفائیه سبک با کاربریهای امداد و نجات در راه اضافه شدن به ناوگان
عملیاتی آتش نشــانی اصفهان اســت.وی تصریح کرد :اخیرا پیرو تالشها و پیگیریهای شده
و بهرغم شرایط خاص اقتصادی و تحریمهای ظالمانه ،تعداد  ۱۱دســتگاه خودروی مدرن تویوتا
 hiluxمدل  ۲۰۲۰به امکانات این سازمان اضافه شــد.مدیر عامل سازمان آتش نشانی شهرداری
اصفهان ادامه داد :این خودروهای تویوتا در جهت امدادرسانی سریعتر و مطلوبتر به شهروندان و
با نیت کاهش زمان رسیدن به موقعیت حریق و حوادث خریداری شده و خدمات آنها در اختیار
شــهروندان ایمنمدار اصفهانی قرار خواهد گرفت.وی افزود :با خرید و اضافه شــدن خودروها و
امکانات جدید ،سازمان آتش نشــانی اصفهان یکی از سازمانهای مجهز مطرح در سطح کشور به
شمار میآید.آتشپاد گالبی گفت :در این دوره مدیریت شهری با هدف بهسازی و نوسازی تجهیزات
و امکانات ســازمان آتش نشانی اقدامات خوبی شده اســت که امیدواریم هر ساله با پیش بینی
اعتبارات مورد نیاز شاهد استمرار آن باشیم.

بحــث ســاماندهی ترافیــک و جلوگیــری از
تخلفــات رانندگی صــورت گرفتــه ،اظهــار کرد:
خیابــان آتشــگاه جاذبههــای توریســتی و
گردشــگری پیدا کرده از این رو در ســاعات پیک
ترددها بــه ویژه هنــگام ظهر و شــامگاه در نقاط
مختلف این نقطه از شــهر شــاهد بــروز ترافیک
زیاد هستیم.
وی افزود :به منظور هدایت ترافیک و اطالعرسانی
به شــهروندان برای آگاهی از میزان ترافیک ،تابلو
 VMSحدفاصــل خیابان نبوی منــش و خیابان
بهشت در نظر گرفته شده که به رانندگان خودروها
با توجه به وجود ترافیک ،مسیر جایگزین (خیابان
بهشــت و خیابان قدس) را پیشــنهاد میدهد تا
جهت دسترســی به شمال غرب و شــمال شرق
انتخاب کنند.
مدیر منطقه  ۹شــهرداری اصفهــان تکمیل ادامه
خیابان بهشــت را یکــی دیگــر از پروژههای این
منطقه در سال جاری برشــمرد و خاطرنشان کرد:
تا پایان امســال فاز دوم آن نیز به پایان میرسد؛
البته  ۸۰۰متر باقی مانده در حال آزادسازی مسیر
و اجراست.وی با بیان این که خیابانهای بهستان

عکس روز

 comنیز به صورت نوبتدهی اینترنتی فعال
تاکسیرانی و راهور در نوبت صبح و سایر مراکز

بین این دو شهر برقرار کرده است.

جاری خبر داد و گفت :امسال تکمیل ادامه خیابان

ارغوانیه و شفق در سامانه fani.hamlebar.
اســت ،ادامــه داد :مراکز معاینــه فنی جی،

ویژگیهای فرهنگی و تاریخی موجود بین دو شهر ،زمینه همکاریها را افزایش داده و پیوند خوبی

نخست ســاماندهی ترافیکی این منطقه در سال

بار و خودروهای تاکسی با عمر باالی  ۱۰سال
هر سه ماه یک بار نســبت به دریافت معاینه

از جمله آل بویه ،ســلجوقیه و صفویه پایتخت کشــور ایران بوده اســت و این ویژگی در کنار سایر

مدیر منطقه  ۹شــهرداری اصفهــان از آغاز مرحله

علیرضــا رفیعی  ،با اشــاره بــه اقداماتــی که در

دستگاه خودرو به مراکز معاینه فنی اصفهان

شهر گیونگجو زمانی پایتخت شــیال بوده و این در حالی است که اصفهان نیز در سه دوره تاریخی

آغازمرحله نخست ساماندهی ترافیکی منطقه  ٩اصفهان درسال جاری

صدوربیش از ۱۴۲هزارگواهی
معاینه فنی دراصفهان
اظهار کرد :در سال گذشــته بیش از  ۱۸۰هزار

شده است.
قدرت ا...نوروزی با بیان اینکه این کالنشهر نقاط مشترک زیادی با شهر گیونگجو دارد ،ادامه داد:

منارجنبان ،نماد
مهندسی درتاریخ
اصفهان
منــار جنبان اصفهــان یکی از
نمادهای مهندســی در تاریخ
اصفهان محســوب می شود.
ایــن آثــار تاریخــی نصــف
جهــان در خیابــان آتشــگاه
واقع شده است.

و کوهانســتان احداث و ایمنســازی شده است،

مطرح شده ،اما هنوز تصویب نشده است.وی اظهار

تصریح کرد :احداث تقاطع در خیابان شهید نبوی

کرد :طرح پیشنهادی دیگر از طرف معاونت ترافیک

منش (مقابل کوچــه محمودی) به زودی اجرایی

مبنی بر اســتفاده از مسیر کمکی شــهید خرازی

میشــود همچنین مناسبسازی پیادهرو خیابان

که از پل امام خمینی(ره) مســیر جدا میشود و

آتشــگاه با تخصیص اعتباری بالغ بر  ۳۰۰میلیون

در راســتای خیابان قدس از منطقه دو شهرداری

تومان در حال اجراست.

عبور میکند و به خیابان قدس متصل میشــود،

رفیعی با اشــاره بــه رونــد ســاماندهی خیابان

برای کمک به رفع ترافیک خیابان آتشگاه در حال

شــهیدان تیموری (مقابل بوســتان مهر) ،گفت:

پیگیری است.

برای جایگزین کردن مســیر تردد خیابان آتشگاه

مدیــر منطقــه  ۹شــهرداری اصفهــان گفــت:

پیشــنهاداتی مطرح و در مرحله بررســی است از

خوشــبختانه خیابان حجــازی و ادامــه خیابان

جمله این که پیشــنهاد ادامه خیابان بهســتان به

مدرس نجفی در منطقه دو شــهرداری بار ترافیک

خیابان نبوی منش به صورت کمکی خیابان آتشگاه

خوبی گرفته است.

صاحب امتیاز :شرکت توسعه رسانه برتر زایندهرود

مدیرمسئول :محمدرضا شواخیزواره
رتبه4:

شنبه  28فروردین  4 / 1400رمضان  17 / 1442آوریل  / 2021شماره 3229

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

شغل های پراسترس جهان را بشناسید
اکثر مردم فکر میکنند شغل ســخت و پر استرسی دارند؛

کارمند اجتماعی :شــاید افرادی را دیده باشید که در شرایط

کنید .حتما متوجه شدهاید یک پرســتار چه کار سخت و با

البته این طبیعی است که برخی شغلها درآمد کمی داشته

اضطراری مثل خشــونت یا سوءاســتفاده بــه کمک افراد

جزئیاتی دارد .ازآنجاییکه پرستاران دائما با سالمتی بیماران

باشند ،شرایط رفاهی کمی داشته باشــند و یا ساعتهای

میآیند .ایــن افراد با عنوان شــغلی مددکار نیز شــناخته

سروکاردارند و باید به وضعیت بیماران درهرحالتی برسند.

زیادی را از فرد بگیرند ،اما شــغلهایی وجود دارند که واقعا

میشوند که زندگی خود را با مشکالت اجتماعی دیگران گره

پر استرس هســتند.ما در اینجا ســعی داریم با استفاده از

زدهاند .از آنجایی که مددکاران اجتماعی با مشــکالت افراد

تحقیقات متخصصان سراســر جهان شغلهایی که بیش

مختلف مواجه میشوند و سعی میکنند آنها را حل کنند،

پلیس در پروسهها و ماموریتهای هیجانی و پر استرسی

از ســایرین به فرد اســترس وارد میکنند را معرفی کنیم.

استرس زیادی را متحمل میشوند.

قرارمیگیردکه ممکن اســت جان خودش یا افراد دیگر در

توجه داشــته باشــید که این موارد به صورت متوســط در

روزنامهنگار :زندگی به عنوان یک روزنامهنگار اصال آســان

خطر باشــد؛ بنابراین پلیس بودن هم یکی دیگر از کارهای

جهان مطابقت دارند و ممکن است برای افرادی این شغل

نیست .این شغل ســاعتهای کاری نامشخص و طوالنی

پراسترس جهان است.

سزا نباشد.
استر 

معلم :بله ،همه ما میدانیم معلمها شغل سختی دارند ،اما

سختترینکارها ازنظرحجمکاری محسوب شود .برای یک

بیشــترمعلمها معموال دردورانکاری خود استرس زیادی

مغازه دارکار ۲۴ساعته معنا ندارد ،اما یک روزنامهنگارممکن

به جان صدها نفر ،بسیارپراسترس است .حتی خلبانهای

را تحمل میکنند .درســت است که تابســتان معلمها کار

است  ۲۴ساعت را بهکارکردن مشغول باشد.

حرفهای نیز باید با شــرایط مختلف مطابقــت پیدا کنند و

پاسخگوی اضطراری :زمانیکه با  ۱۱۵یا  ۱۱۰تماس میگیرید،

همیشه حواس جمع باشند .همچنین سبک زندگی خاصی

اهمیت شغلی این افراد ،اســترس زیادی به صورت روزانه

پاسخگوهای اضطراری تلفن را پاســخ میدهند و شرایط

که خلبانان رعایت میکنند ،ممکن است پرفشارباشد و آنها

به آنها وارد میشود .در هر جایی و با هر سیستم آموزشی

را بررسی میکنند و به عوامل پشتیبانی اطالع میدهند .از

حتما باید برای استرس خود راهحل پیداکنند.

معلم احساس اهمیت شغل خود را دارد و این همان نقطهای

آنجایی که این افراد همیشه پشت خط هستند و به گونهای

است که وی تالش میکند بهترین باشد و دانشآموزان یا

رفتار میکنند که انگار در شرایط اضطراری قرار دارند ،شغل

دانشــجویان را به طور کامل تفهیم کند؛ بنابراین معلم بودن

بسیارسخت و پراسترسی دارند.

داخل آتش یا نجات جان مددجویان بسیار پرفشار است و

یکی ازپراسترسترین شغلهای جهان است.

نمک و پودرپاپریکا به میزان الزم،گوجه  4عدد،آبلیمو یک قاشق
غذاخوری ،فلفل دلمه ای یک عدد،زعفران دمکرده به میزان الزم

طرزتهیه:سینه مرغ و ران مرغ را باهم چرخ میکنیم .پیازرنده شده و فلفل دلمه خرد شده را درون
غذاسازریخته و سپس آب لیمو را اضافه میکنیم و بعد نصف زعفران دمکرده موجود را افزوده و در
آخرمقداری فلفل سیاه  ،پودرپاپریکا و زردچوبه را اضافه میکنیم و میکس میکنیم و به حالت پوره
درمی آوریم.مواد میکس شده را به مرغ چرخ شده اضافهکرده و سپس نمک را اضافه میکنیم و بعد از
آنکره ذوب شده را تا ازخشک شدنکباب جلوگیریکند .مواد راکامال باهم ورزمی دهیم و بعد ازاینکه
مواد یکدست شد روی آن را با یککیسه فریزرپوشانده و به مدت یک ساعت درون یخچال قرارمی
دهیم.بعد ازگذشت یک ساعت مواد را به طورمرتب و یکسان درون ماهیتابه پهن میکنیم .بعد
ازاینکه سطح مواد صاف شد با استفاده ازکارتک آشپزی ،موادکباب را به اندازه های دلخواه
تقسیمکنید و سپس نصف زعفران دمکرده را به وسیله قلم روی مواد پخشکنید .تابه را
روی حرارت باال قراردهید و درب تابه را بگذارید تاکباب ها به اصطالح آب بیندازد و

آتش نشان :آتشنشانان شغلی را انتخابکردهاندکه فقط با
شرایط اضطراری و نجات جان افراد سر و کار دارد .دویدن به

پرستار :درباره آخرین باریکه به بیمارستان رفتید خوب فکر

گرم،پیاز یک عدد بزرگ،کره ذوب شده  50گرم ،فلفل،زرد چوبه،

خلبان هواپیما :ساعتها یا کیلومترها پرواز روی آسمان با

وسیلهایکه خیلی مطمئن نیست و داشتن مسئولیت نسبت

نمیکنند و حقوق دریافت میکنند ،اما با این وجود به دلیل

مواد الزم :سینه مرغ  250گرم ،ران مرغ 250

افسرپلیس :افسران پلیس با جان و مال مردم سروکاردارند

و ممکن است گاهی به شدت تحت فشار باشند .یک افسر

دارد و همچنین سر شــلوغیهای آن باعث میشود یکی از

کباب
تابه ای با مرغ

آشپزی

بعد ازاینکه این اتفاق افتاد درب تابه را بردارید و زیرشعله راکمکنید تا یک
طرفکبابکوبیده مرغ به خوبی بپزد.حاال آنها را برگردانید و
اجازه دهید طرف دیگرآن نیزبه خوبی بپزد .

ممکن است هرشخصی را خستهکند.

فیلمبرداری «شهرک» با بازی ساعد سهیلی
متوقف شد

ساخت دکور«بهشت تبهکاران» جعفری
جوزانی به پایان رسید

فیلمبرداری فیلم ســینمایی شــهرک به کارگردانی علی حضرتی و

اصغر رحمانی ،طراح صحنه ،ساخت دکور فیلم سینمایی «بهشت

تهیهکنندگی علی ســرتیپی با توجه به وضعیت قرمز کشــور در پی

تبهکاران» بهکارگردانی مسعود جعفری جوزانی را درشهرک غزالی به

افزایش شــیوع بیماری کرونا و اعالم سازمان ســینمایی مبنی بر

پایان رساند.برای این فیلم سینمایی ،نمای بیرونی تئاترنصردرخیابان

لزوم توقف فیلمبرداری پروژههای سینمایی متوقف شد.فیلمبرداری

الله زارساخته شده است.اواسط سال  ۱۳۹۹پیش تولید این اثرسینمایی

شهرک پس ازپشت سرگذاشتن پیش تولید  ۴۵روزه ازحدود دو هفته

شروع شدکه همچنان ادامه دارد.باید دید مسعود جعفری جوزانی با توجه

قبل در لوکیشنهای داخلی و خارجی در تهران آغاز شده بود.

به شیوع ویروسکرونا ،چه برنامهای برای تولید این پروژه دردست دارد.

پا کسازی ارتفاعات هاردنگ اززباله توسط گروه کوهنوردی شرکت
آبفای استان اصفهان

مدیر عامل شرکت گاز استان اصفهان خبر داد:

بهره مندی بیش ازیک هزارو  70مشترک صنعتی ازنعمت گازطبیعی
مدیر عامل شرکت گاز استان اصفهان گفت :با بهره مندی بیش از یک هزار و 70
مشترک صنعتی طی سالگذشته  ،درحال حاضرحدود  9هزارو 670واحد صنعتی

ازگازطبیعی درسطح استان صددرصد شد و جمعیت تحت پوشش روستایی نیز
هم اکنون  99.08درصد است.

در سطح استان مصرف کننده گاز طبیعی هستند.سید مصطفی علوی ،با اشاره
به اینکه درحال حاضرحدود یک میلیون و  932هزارمشترک و بیش از2میلیون
مصرف کننده گاز طبیعی در سطح اســتان وجود دارد ،افزود :سال گذشته بیش
از 54هزار و 630مشترک گاز طبیعی در بخشهای خانگی ،صنعتی وعمومی به
تعداد مشترکین شرکت اضافه شد .وی ،بیان داشت :همچنین ازشمارمشترکین
جذب شده درسالگذشته ،افزون بر 48هزارو 377مشترک دربخش خانگی و 5
هزارو  184مشترک دربخش عمومی جذب شده اند.مدیرعامل شرکتگازاستان
اصفهان ،با بیان اینکه سالگذشته حدود  21میلیارد مترمکعبگازدرسطح استان
مصرف شد ،گفت :خوشبختانه به رغم اضافه شدن تعداد مشترکین و همچنین
افزایش برودت هوا  ،مدیریت گازرســانی مستمر و ایمن با همکاری مشترکین
عزیز ،صدا و سیما و برنامه ریزی انجام شده ســال موفقی بود.سید مصطفی
علوی ،با اشاره به بهره مندی 111شهراستان ازگازطبیعی و  1060روستا ازاین نعمت
خدادادی ،افزود :سالگذشته باگازرسانی به شهرانارک جمعیت شهری بهره مند

مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه در دیدار با شهردار و اعضای شورای اسالمی شهر عالمه مجلسی:
کوهنوردان عالقه مند به محیط زیست شرکت آبفای استان اصفهان ارتفاعات

های جانوری را تهدید می کند  .زباله های خشــک به خصوص بطری های

هاردنگ لنجان را از وجود زباله پا کسازی کردند .سرپرست گروه کوهنوردی

پالستیکی ،بیشترین حجم زباله های کوهستان را تشکیل می دهند.

آبفای استان اصفهان اظهار داشت :بر اســاس مسئولیت اجتماعی که همه

وی تصریح کرد :بر اســاس مسئولیت اجتماعی شــرکت ،در فروردین ماه

افراد به ویژه آبفای استان اصفهان بر عهده دارد ،در مسیر کوهستان به طبیعت

جاری گروه  10نفری کوهنوردی دوســتدار طبیعت آبفای استان اصفهان  ،از

گردها و به ویژه کودکان و نوجوانان آموزش می دهیم که بخشی از آب شرب

مســیر  3هزار متری ارتفاعات هاردنگ  ،بیش از  10کیلوگــرم زباله را جمع

کشور از مناطق کوهستانی تامین می شــود ،بنابراین با توجه به اینکه بحران

آوری کردند.

کم آبی ،کشــور را تهدید می کند ،حفاظت از منابع آبی امری مهم و اجتناب

سرپرســت گروه کوه نوردی آبفــای اســتان اصفهان اعالم کــرد :اعضای

ناپذیر است.

گروه صعود کننــده به ارتفاعات هاردنگ را رضا احســن فــر ،امین غالمی،

فرود نصیری گفت :گردشــگران باید ضامن جمع آوری زباله های تولیدی

مهردادجانبانی ،ســعیدکاظمی ،محمدرضاچوپانی ،ناصرصالحی ،حســین

خود باشند ،زیرا حجم زیاد زباله در محیط های کوهستانی ،منابع آب و گونه

صبوری ،سعیدحاجیلو ،فرود نصیری و غالمعلی جعفری تشکیل دادند.

اراده فوالد مبارکه برحمایت و محرومیت زدایی ازمنطقه است

درخشش مخابرات اصفهان درارزيابی معاونت امورمشتريان
مخابرات منطقه اصفهان موفق به کسب رتبه اول کشوری در ارزيابی معاونت

و چشــم اندازهای تعيين شــده از طرف شــرکت مخابرات ايران به دست

امور مشتريان شــد .طبق گزارش معاونت راهبردی و توســعه کسب و کار

آمده اســت.گفتنی اســت رضايتمندی مشــتريان از خدمات و سرويس

شــرکت مخابرات ايران و بر مبنای ارزيابی معاونت های ستادی از مناطق

های ارائه شــده يکیراز شــاخصه های مهم در اهداف تعيين شده از سمت

عملکرد مناطق مخابراتی طی سه ماهه سوم سال  ،1399مخابرات اصفهان

شرکت مخابرات ايران بوده و در مخابرات منطقه اصفهان نيز پايش مستمر

توانست با کســب باالترين امتياز ،رتبه نخست معاونت امور مشتريان را در

رضايتمندی مشتريان به صورت ماهانه  ،دوره ای و ساليانه در راستای بهبود

بين استان های کشور کسب کند.

کيفيت خدمات و سرويس ها در واحد تحليل و سنجش مشتريان صورت

اين موفقيت در سايه ارائه خدمات و سرويس های بهينه و نيل به اهداف

می پذيرد.

مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه طی جلســه ای با حضور شــهردار و اعضای

شــرکت فوالد مبارکه با فاصله زیاد نســبت به شــرکت های خصوصی دیگر

شورای اســامی شــهر عالمه مجلســی گفت :مبنای فوالد مبارکه حمایت و

فعالیت های زیادی را در حوزه مسئولیت های اجتماعی انجام داده و در سال

محرومیت زدایی در این شرایط اقتصادی و کرونایی است و این نگاه مجموعه

گذشته نیز حمایت های گســترده ای در این زمینه صورت گرفته است.نباتی

مدیریتی شرکت نیز هست.

نژاد در ادامه خواســتار ارائه طرح و برنامه و نگاه برنامه ای از سوی مجموعه

هادی نباتی نژاد افزود :افراد موثر تاکیدشــان بر شهر عالمه مجلسی است و

هایی شــد که به حمایت ها و کمک های فوالد مبارکه نیاز دارند.در ادامه این

دغدغه جمعی در این زمینه ایجاد شده است.در جریان جلسات برگزارشده با

جلسه شهردار و اعضای شورای اسالمی شهر عالمه مجلسی ضمن بیان نقطه

مسئولین شهرستان مبارکه  ،توجه بیشــتر به افراد نیازمند منطقه و همچنین

نظرات و درخواست های خود از همکاری و حمایت های شرکت فوالد مبارکه

نیازمندان ســاکن شهر مجلســی در اولویت قرار گرفت.وی خاطرنشان کرد:

قدردانی کردند.

