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زنجان /گروه استانها :مدیر روابطعمومی ســازمان صنعت ،معدن و تجارت اســتان زنجان گفت :قیمت میوه شب عید منتظر
تعیینتکلیف ستاد تنظیم بازار کشور است .محمد قربانلو ،با بیان اینکه توزیع میوه شب عید متوقف نشده است ،اظهار کرد :در حال
حاضر سردخانههای استان آماده انتقال میوهها به بازار و مراکز عرضه تعیین شده هستند ،ولی به دلیل تفاوت قیمتی که وجود دارد،
میوهها به بازار عرضه نشده است .این مسئول ادامه داد :با توجه به تفاوت قیمتی که در استان بین بازار و قیمت اعالمشده تنظیم بازاری
وجود دارد ،استقبال چندانی از این میوهها نشد و این در حالی اســت که دیگر استانها این مشکل تفاوت قیمت را ندارند .وی افزود:
مدیریت استان مذاکراتی را با رئیس سازمان برنامه و بودجه برای کاهش قیمت میوه تنظیم بازار در زنجان داشته و با تعیین تکلیف
قیمت میوه ،امروز توسط ستاد تنظیم بازار کشور به استان ابالغ خواهد شد.

همدان /گروه استانها :مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان از تشکیل  ۱۸۶فقره پرونده تخلف با محکومیت یک میلیارد و ۲۱۱
میلیون و  ۶۳۸هزار و  ۵۰۰ریالی در قالب طرح کرونا در سطح استان خبر داد .علیرضا حسن پور گفت :طرح نظارت بر تسهیل عرضه
ملزومات بهداشتی در قالب طرح کرونا از سوم اسفندماه آغاز شــده و همچنان ادامه دارد .وی افزود :با همکاری سایر مراجع نظارتی
تاکنون  ۵۸۷واحد مرتبط شامل داروخانه ،تجهیزات پزشکی ،عطاری ،لوازم ساختمانی و  ...توسط  ۱۲۳اکیپ در سطح استان مورد
بازرسی قرار گرفته و  ۱۸۶فقره پرونده تخلف با محکومیت یک میلیارد و  ۲۱۱میلیون و  ۶۳۸هزار و  ۵۰۰ریال تشکیل شده است .در
همین رابطه از شروع طرح تاکنون بیش از  ۱۵۰هزار عدد انواع دستکش ۴۲ ،لیتر الکل ۴۵۰ ،عدد ماسک ،مقادیری اسپری و محلول
ضدعفونی درمانگاهی در همدان ،مالیر ،نهاوند و اسدآباد کشف شده و پنج واحد صنفی متخلف نیز پلمب شدند.
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اهداء خون در سمنان کاهش یافت

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان:

نصب آثار برای کاهش حضور مردم
در فضاهای عمومی به حداقل رسید
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با حضور شــهردار اصفهان و جمعــی از معاونین و
مدیران شهری ،پروژه ادامه بلوار فرزانگان تا تقاطع
غیرهمسطح آفتاب مورد بهره برداری غیر رسمی و
در اختیار شهروندان قرار گرفت و مسیر رسیدن به
فرودگاه اصفهان را تسهیل کرد.
قدرت اله نوروزی در حاشــیه بازید و بهره برداری
غیر رســمی از پروژه ادامه بلوار فرزانگان تا تقاطع
غیرهمســطح آفتاب ،اظهار کرد 25 :اسفند طبق
قراری که با نوبخت معاون رییس جمهور داشتیم
قرار بود این پل و ادامه بلــوار فرزانگان مورد بهره
برداری قرار بگیرد اما به دلیل وضعیت پیش آمده
ناشی از ویروس کرونا در کشور امکان حضور مقامات
در اصفهان فراهم نشد.
وی با اشاره به احداث پل آفتاب ،تصریح کرد :این
پل قرار بود  10ماهه به پایان برسد که سه روز قبل از
پایان  10ماه ساخته شد و به اتمام رسید و هم اکنون

اصفهان

سه ماه است که این پل آماده بهره برداری است.
شهردار اصفهان ادامه داد :امروز شاهد بهره برداری
از خیابان تابان ادامه خیابان فرزانگان و پل آفتاب
در اتوبان شهید اردستانی به طول  6و نیم کیلومتر
هستیم؛ این اتوبان از میدان ورودی شهر دولت آباد
به نام شهدای ورزشکار یا میدان فرزانگان آغاز شده
و به انتهای خیابان آیت اهلل غفاری ورودی شــهر
حبیب آباد اتصال پیدا میکنــد و از میدان ورودی
شهر حبیب آباد به ســمت اتوبان شهید اردستانی
امتداد مییابد.
وی با بیان اینکه بهره بــرداری از پل آفتاب و جاده
فرزانگان راه را برای رسیدن به فرودگاه و استفاده از
جاده اردستانی برای مردم شمال اصفهان و کسانی
که از تهران میآیند بسیار نزدیک کرده است ،افزود:
با احداث این اتوبان از رفت و آمد کامیونهایی که از
شمال به جنوب کشور و از خیابانهای بعثت ،عاشق
اصفهانی ،اتوبان شهید اردستانی ،سه راه گلستان،
سه راه نقشینه ،میدان عاشق اصفهانی ،میدان جوان،

شهرداری اصفهان خبر داد:

پل شهیدان طیاره و  ...در اصفهان تردد میکردند در
سطح شهر اصفهان جلوگیری میشود و رفت و آمد
از کلیه این خیابانها از این اتوبان انجام میشود.
نوروزی هزینه اجرایی این پروژه بدون احتســاب
آزادســازیها را حدود  65میلیارد تومان ذکر کرد
و افزود :فضای سبز به کار رفته در این پروژه حدود
 113هزار متر مربع است که این کار با  83هزار اصله
درخت صورت گرفته اســت و آبیــاری این فضا به
صورت قطرهای انجام میشود.
وی ادامــه داد :تقریباً میتوان گفت در  30ســال
گذشته بیشترین حجم آزادســازی در این مسیر
بوده است .برای احداث این پروژه باالی  400هزار
مترمربع زمین آزادسازی شده و بالغ بر  70میلیارد
تومان نیز هزینه آزادسازی آن است.
وی گفت :جا دارد از همه کسانی که در این راه طی
یکسال و هفت ماه گذشــته تالش کردند از جمله
معاون مالی اقتصادی شــهرداری ،معاون عمران
شهری شــهرداری ،مدیرعامل ســازمان عمران،

هرمزگان

ضدعفونی شهر اصفهان با روزانه  100هزار لیتر محلول
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عکس خبر

Provinces

شرقی:

با بهره برداری از ادامه بلوار فرزانگان تا تقاطع غیرهمسطح آفتاب

اصفهان  /گروه استانها

مریم محسنی  /گروه استانها

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان با اشاره
به کاهش نصب المانهای نوروزی به منظور جلوگیری
از حضور مــردم در فضاهای عمومــی ،گفت :برای
زیباسازی شهر اصفهان در نوروز  99المانهای صنایع
دستی و ماهی در شهر نصب میشود .حسن مؤذنی با
اشاره به اینکه سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان،
فعالیتهای زیباسازی شهر را با وجود شیوع کرونا برای
حفظ نشاط عمومی و استقبال از بهار متناسب با نوروز
انجام میدهد ،اظهار کرد :اســتفاده از ظرفیتهای
هنری اصفهان و اجرای کارهایی بــا عنوان اصفهان
پایتخت فرهنگی جهان اسالم از جمله ویژگیهای آثار
و المانهای طراحی شده برای نوروز 99است .وی ادامه
داد :استفاده از المانهای صنایع دستی اصفهان و المان
ماهی از ماهها پیش در دســتور کار قرار گرفت و کار
ساخت آن آغاز شــد که تا نوروز امسال در شهر نصب
میشود.
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سخنگوی شرکت گاز استان آذربایجان

روز بزرگداشت شهداء ،یادآور
مردانگی است

راهرسیدنبهفرودگاهاصفهانکوتاهشد

مدیرکل انتقال خون استان سمنان خبر داد؛

سمنان  /گروه استانها :مدیرکل انتقال خون استان
ســمنان از کاهش  ۵۰درصدی اهداکنندگان خون
در استان خبر داد و گفت :برای تأمین پالکت خونی
باوجود عمر کوتاه نگهداری آن با چالش جدی مواجه
هستیم .وحید بغدادی اظهار داشت :پالکت خون یکی
از مهمترین فرآوردههای خونی اســت که در استان
مصرف میشود و مدت عمر نگهداری آن از سه تا پنج
روز است .وی بابیان اینکه با کاهش اهداکنندگان خونی
در این ایام برای تأمیــن پالکت خون با چالش مواجه
هســتیم ،تأکید کرد :عموم مردم اهدای خون را در
لیست فعالیتهای ضروری هنگام خروج از منزل قرار
دهند .بغدادی خاطرنشان کرد :در حال حاضر مشکلی
برای تأمین خون در استان وجود ندارد اما میزان ذخیره
فرآوردههای خونی در حال کاهش است.
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عکس :نسل فردا

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شــرقی و امام جمعه
تبریز ،در پیامی درگذشــت همسر و فرزندان حجت
االسالم والمسلمین حاج شــیخ محمد مداح ،طلبه
جهادگر تبریزی را به وی تسلیت گفت .بر اساس این
خبر در حالی که حجت االســام والمسلمین محمد
مداح طلبه جهادی (تبریزی ساکن قم) در حال خدمت
در یکی از بیمارستانهای قم به بیماران کرونایی بود
همسر باردارش که در آی سی یوی همان بیمارستان
بستری بود به دیدار حق شتافت و داغ دو فرزند دوقلو
نیز بر دل این پدر ماند .نماینده ولی فقیه در آذربایجان
شرقی و امام جمعه تبریز ،در پیامی درگذشت همسر و
فرزندان حجت االسالم والمسلمین حاج شیخ محمد
مداح ،طلبه جهادگر تبریزی را به وی تسلیت گفت .این
پیام به شرح زیر است :این روزها اخبار دردناک از شیوع
ویروس کرونا و درگذشت هموطنان عزیزمان از مردم
مدافعان بهداشت در
پاسداران سالمت و
عادی گرفته تا
ِ
ِ
مراکز درمانی و بیمارستانها قلبهایمان را آکنده از غم
و اندوه کرده است .در این شــرایط سخت و دردآلود
تصویری از شکوه ایمان و اخالص و فداکاری طلبهای
جوان که با لباس جهادی در کنار پرستاران و پزشکان
عزیزمان بوده ،در فضای مجازی دست به دست میشود
که اندوه این روزها را بیشتر میکند .برادر جهادگرم داغ
همســر و فرزند شما؛ غم بزرگی اســت که همه ما را
ناراحت کرده است ،این مصیبت وارده را به جنابعالی و
خانواده ،صمیمانه تسلیت و تعزیت عرض میکنم و
علودرجات آن فقیده ســعیده ،سالمت و شکیبایی و
پاداش نیک الهی را برای همــه بازماندگان از خداوند
منان مسئلت دارم.

میوه شب عید زنجانیها در انتظار تصمیم تنظیم بازار

جریمه یک میلیاردی متخلفان طرح کرونا

نسل فردا :معاون خدمــات شهری شهرداری اصفهان
حجم مواد ضدعفونی مورد اســتفاده را روزانه صد هزار
لیتر عنوان کرد و گفت :از این میزان حدود  ۶۰هزار لیتر
برای ضدعفونی معابر و اماکــن عمومی ،حدود  ۲۰هزار
لیتر برای ضدعفونی کردن ناوگان حمل و نقل عمومی
و حدود  ۲۰هزار لیتر در اختیار گروههای مردمی ،بسیج
و غیره قرار میگیرد .حســین امیری با اشاره به اینکه
اقدامات شــهرداری اصفهان برای ضدعفونی شهر برای
مقابله با ویروس کرونا هرشب انجام میشود ،اظهار کرد :در این اقدام همه معابر شهری مناطق 15گانه شهر اصفهان
ضدعفونی شده و میشود.
وی با اشاره به اینکه 25اکیپ ضدعفونی عملیات گندزدایی را با ماشینهای مه پاش انجام میدهند ،گفت :همچنین
 ۱۰۰اکیپ پیاده خدمات شهری کار شست و شو و ضدعفونی را انجام میدهند .معاون خدمات شهری شهرداری
اصفهان تصریح کرد :نیروهای آتش نشانی هم هرشب با چهار اکیپ تخصصی 11نفره در چهار نقطه از شهر اصفهان
عملیات ضدعفونی را انجام میدهند.
وی با بیان اینکه هر اکیپ آتش نشانی با دو دستگاه خودرو به ضدعفونی معابر شهر میپردازد ،اظهار کرد :در مجموع
 ۸دستگاه خودرو آتش نشانی هر شب مشغول ضدعفونی حدود  ۳۰کیلومتر از شهر اصفهان هستند .امیری حجم
مواد ضدعفونی مورد استفاده را روزانه صد هزار لیتر عنوان کرد.

مدیران مناطق  10و  14و تمام مدیران و کارگرانی
که در این پروژه کار جهادی و شبانه روزی داشتند
تشکر ویژه داشته باشم.
شــهردار اصفهان تاکید کرد :هیــچ فردی باورش
نمیشد که در یکسال و  7ماه قبل با وجود مشکالت
حقوقی که در مســیر اجرای پروژه برای آزادسازی
وجود داشت شاهد بهره برداری از این پروژه سه ماه
پیش از موعد باشیم.
وی ضمن تبریک به مردم اصفهان بابت اجرای این
پروژه ،تاکید کرد :تمام پروژهها در این دوره مدیریت
شهری به خوبی و با دقت و ســرعت باال و حمایت
شورای شهر به هدف نشسته و کارهای خوبی صورت
گرفته است؛ امیدوارم این کار نیز خدمت شایستهای
به مردم اصفهان باشد .نوروزی افزود :افتتاح رسمی
از این پروژه و جاده در یک فرصت مناسب با حضور
همه پیمانکاران ،مهندسین ،کارشناسان ،مدیریت
شهری و استانی و یک مقام رسمی کشوری انجام
میشود.

فرمانده انتظامی استان هرمزگان خبر داد؛

پلمب  ۸۱باب منزل مبله شبانه غیر مجاز در هرمزگان
هرمزگان  /گروه استانها
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فرمانده انتظامی اســتان هرمزگان از شناسایی و پلمب
 ۸۱باب سوئیت و منزل مبله غیرمجاز در شهرهای بندر
عباس و قشم خبر داد .سردار غالمرضا جعفری اظهار کرد:
با توجه به انتشار سریع و گسترش ویروس کرونا در کشور
و به منظور جلوگیری از شیوع آن در سطح استان طرح
تشدید مقابله با اجاره منازل مبله غیر مجاز با جدیت در
دستور کارمأموران پلیس امنیت عمومی استان قرار گرفت .وی افزود :با وجود ابالغ عدم پذیرش میهمان به کلیه مراکز
اقامتی جهت پیشگیری از شیوع ویروس کرونا متاسفانه تعدادی افراد سود جو با تبلیغ وسیع در سطح فضای مجازی
و حقیقی اقدام به اجاره خانههای مبله به مسافران کردهاند .این مقام انتظامی استان اظهار کرد :مأموران در اجرای
مصوبات قرار گاه استانی مقابله با ویروس کرونا و هماهنگی قضائی با اجرای طرح نظارتی و ارتقاء امنیت اجتماعی۵۱
باب سوئیت و منزل مبله غیر مجاز در شهرستان بندرعباس و ۳۰باب در شهرستان قشم را شناسایی و پلمب کردند.
با توجه به روند افزایشی شیوع ویروس کرونا در سطح استان ،نیروی انتظامی با جدیت و اقتدار به صورت مستمر با
اقدامات مجرمانه این افراد سودجو و فرصت طلب قاطعانه برخورد میکند .ضروری است شهروندان هرگونه اخبار
واطالعات مرتبط با فعالیتهای غیر مجاز اماکن اقامتی را ازطریق تلفن ۱۱۰مرکز فوریتهای پلیسی اطالع دهند.

در خانه میمانیم

خانه تکانی در روستا

لطفا کرونا را جدی بگیرید

از همان نخستین روزهای شیوع کرونا در ایران ،وزیر بهداشت مرتباً از مردم خواست
خود را قرنطینه خانگی کنند و با کاهش تردد در شهر از گسترش بیشتر این بیماری
همه گیر جلوگیری کنند .حاال کمپینی تشیکل شده تحت عنوان «در خانه بمانیم»
که خانه را امنترین جا برای پیشــگیری از انتقال کرونا ویروس معرفی میکند.
آرشیده شاهنگی /مهر

با نزدیک شدن به ســال نو و با وجود کرونا مردم روستای کفشگیری مانند همه
ایرانیان ،سنت زیبای خانه تکانی را انجام میدهند تا به پیشواز بهار بروند .کفشگیری
نام روستایی در  ۱۵کیلومتری غرب شهر گرگان از توابع استان گلستان در خطه
شمالی و از روستاهای هدف گردشگری است.
فائزه کابلی /باشگاه خبرنگاران

با وجود هشدارهای جدی در مورد عدم تردد در شهر ،شاهد جدی نگرفتن خطر
ابتالء به ویروس کرونا و عدم توجه به مسائل بهداشتی توسط برخی از شهروندان در
رشت و ترددهای غیر ضروری در سطح شهر میباشیم.
پویا بازارگرد  /خبرگزاری مهر

رئیس روابط عمومی و سخنگوی شرکت گاز
استان آذربایجان شرقی گفت :روز بزرگداشت
شــهداء ،یادآور مردانگی و جانفشانی در راه
آزادگی است .غالمرضا قنبری اظهار داشت:
امروز تکلیف همگانــی ،حرکت پرتالش در
مســیر تحقق آرمانهای والیــت ،مقابله با
جلوههای جنگ نرم و حضور در صحنه دفاع
از دستاوردهای خون شهداء تا نیل به قلههای
ع ّزت و تعالی است .قنبری با بیان اینکه جایگاه
شهید و شهادت در فرهنگ و نظام اسالمی ما
بسیار واال بوده و نمیتوان آن را محدود به یک
روز دانست ،تصریح کرد :همه ایّام متعلق به
شهداست و ما همواره بایستی خود را مدیون
شهداء و ایثارگران بدانیم.
شهردار مشهد:

به مرحله همه گیری ویروس
کرونا رسیدهایم
مشهد  /زهرا آخوندی

z.a.naslefarda.1359@gmail.com

شــهردار مشــهد با بیان اینکه طی  10روز
گذشته استاندار ،شورای شهر و اعضای ستاد
مقابله با ویروس کرونا انــرژی زیادی صرف
کردهاند که به مســوالن ملی بقبوالنند که
وضعیت مشــهد بحرانی اســت ،اظهارکرد:
اگر یک میلیــون زائر به مشــهد بیایند و در
حرم مطهر تجمع کنند فاجعه خواهد شــد
که خوشبختانه تولیت آستان قدس رضوی
اعالم کردند که مراسم سال تحویل لغو و تنها
به صورت مجازی بــدون حضور مردم برگزار
میشود .شهردار مشــهد گفت :در راستای
پیشــگیری از شــیوع ویروس کرونا تمامی
فعالیتهــای عمرانی و مرتبط با اســتقبال
از بهار  99ماننــد؛ گلــکاری و رنگ آمیزی
جداول و ســایر موارد غیر ضــروری متوقف
خواهد شــد .محمدرضا کالئی در خصوص
اقدامات انجام شده از سوی مدیریت شهری
برای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا افزود:
در مجموع مقابله با ویروس کرونا ســه ضلع
دارد که یــک بخش آن حاکمیتی اســت و
باید تصمیم کالن بگیرد که ستاد کرونا این
نقش را دارد .وی اضافه کرد :ضلع دوم مردم
و تشــکلهای مردم نهاد هســتند که نقش
آنها بسیار مهم اســت و ضلع سوم مدیریت
شهری است که به دلیل گستردگی خدمات
نقش مهمی دارد .وی با بیان اینکه از روز اول
هدف این بود که چرخه انتقال ویروس قطع
شود ،اظهارکرد :لذا بر اساس پروتکلها اقدام
کرده و درمرحله اول کارهای پرخطر از جمله
خط تفکیک پســماند را تعطیل و زبالههای
معمولی را مانند زبالههای پزشکی بی خطر و
سپس دفن کرده و نظارتها را به شدت بیشتر
کردهایم .کالئی تصریح کرد :در بحث اطالع
رسانی و آگاه کردن مردم اکرانهای بسیاری
داشــته و درحوزه هــای فرهنگی اجتماعی
نیز با کمک گرفتن از تشکلهای مردم نهاد
اقداماتی را انجام دادهایم .شــهردار مشهد به
ممنوع شدن حضور مردم در آرامستان ها به
جز برای تدفین اموات آن هم با همراه محدود
اشــاره کرد و ادامه داد :در بحــث تدوین نیز
پروتکلهای مشخص شده با رعایت موازین
بهداشــتی مورد توجه قرارگرفته است .وی
گفت :در حوزه حمل و نقل عمومی نیز از ابتدا
بحث ضد عفونی کردن واگنهای قطار شهری
و اتوبوسها مورد توجه قرارگرفته اســت اما
این اقدامات زمانی تاثیرگذار خواهد بود که
تصمیمات درست از سوی حاکمیت گرفته
شده و مردم نیز همکاری داشته باشند .وی
با اشاره به انتقادات برخی نســبت به انجام
گلکاری ها و رنگ آمیزی جداول افزود :وقتی
خط تفکیکی زباله و کارهای پرخطر را تعطیل
کردیم کارهای کم خطر را جایگزین آن کردیم
زیرا مسئولیت اجتماعی داریم و نمیتوانیم
کارگران را رها کنیم .وی اضافه کرد :برای این
کارگران نیز موارد بهداشتی مورد نیاز از جمله
ماسک و محلول ضد عفونی کننده و دستکش
و ..را فراهم کردیم و ســعی کردیم با حمایت
شورای اسالمی شــهر حتی همین کارها را
تعطیل کنیم.

