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واکنش ها نسبت به حواشی و شایعات مربوط به ورود ویروس کرونا و ابتالی افراد در اصفهان و کل کشور  ادامه دارد؛

نداریم، نیست
5

دسته گل دالالن!
 احتکار گل در آستانه روز مادر، پدیده گل های یک روزه را در بازار ایجاد کرده است؛ 
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احیای کارخانه ریسباف 
 اصفهان به عنوان
 کارخانه نوآوری

در آستانه نوروز ۹۹ ؛

خیابان ها و بزرگراه های 
شهر نونوار می شوند

مروری بر نکات آماری دیدار تیم های 
سپاهان ایران- العین امارات؛

 بازگشت قهرمانانه
 نایب قهرمان آسیا
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فرماندار اصفهان:

134 کاندید برای ۵ کرسی 
نمایندگی مجلس رقابت می کنند

 اصفهان 
 سردترین روز سال را 

پشت سر گذاشت
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مشاور  رهبری در امور دفاعی:

اصفهان در اجرای پروژه های 
عمرانی جزو بهترین هاست

 صفحه  7

استان چهار محال و بختیاری، بلداجی، 
بلوار شهید بهشتی، گز فردوس بلداجی
09132823872
03834642411
info@ferdowsgaz.com

حاج غالمعلی سلطانی 
بنیانگذار صنعت گز بلداجی
شماره ثبت: 172825
شماره بهره برداری:21-7391
پروانه تاسیس از وزارت بهداشت و درمان 4423
شماره پروانه بهداشتی ساخت: 11005/25
گز فردوس با بیش از نیم قرن سابقه درخشان

اولین تولیدکننده گز در بلداجی و تنها 
دارنده دو نشان کیفیت برتر جهانی

از کنوانسیون بین المللی BID ژنو و 
برنده تندیس ستاره طالیی ژنو که 
نشانه کیفیت جهانی است.

 اهدای لوح زرین مدیر شایسته
  به  مدیر عامل شرکت  آبفای استان
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آمریکایی ها ترامپ را برنده انتخابات می دانند
به گزارش اسپوتنیک، نتایج نظرسنجی دانشگاه »مونموث« نشان می دهد که دو سوم آمریکایی ها 
معتقدند که دونالد ترامپ در انتخابات ریاســت جمهوری آینده برنده خواهد شد هرچند که بیشتر 
آنها اعتقاد دارند که ترامپ شایستگی یک دوره دیگر ریاســت جمهوری را ندارد.براساس نتایج این 
نظرسنجی، 27 درصد رای دهندگان آمریکایی می گویند که ترامپ قطعا برنده انتخابات است و 39 
درصد نیز می گویند که احتماال برنده انتخابات اســت. تنها 22 درصد معتقدند که او احتماال نتیجه را 
به دموکرات ها واگذار خواهد کرد و تنها 6 درصد می گویند که قطعا بازنده است.براساس این گزارش، 
در این نظرســنجی 59 درصد جمهوری خواهان می گویند که ترامپ قطعا دوباره انتخاب خواهد شد 
و 34 درصد نیز می گویند که احتماال دوباره انتخاب می شود. از ســوی دیگر، دموکرات ها چندان به 
پیروزی نامزد حزب خود مطمئن نیســتند؛ تنها 11 درصد می گویند که نامزد حزب شان حتما ترامپ 

را شکست خواهد داد.

دوستان قدیم، رقیب می شوند!
وزیر خارجه اسبق ترکیه و رییس حزب آینده این کشور در انتخابات آتی با اردوغان بر سر تصاحب 
کرسی ریاست جمهوری ترکیه رقابت خواهد کرد.»مصطفی ندیم یمالی«، معاون رییس حزب آینده 
روز سه شنبه گفت که داووداوغلو در انتخابات آتی کاندید خواهد شد. او گفت که این حزب انتظار دارد 
شهروندان ترکیه در سال 2۰23 رییس جمهور جدیدی انتخاب کند.داوود اوغلو که از سال های 2۰۰9 
الی 2۰14 وزیر خارجه و برای دو سال پس از آن نیز نخست وزیر ترکیه بود، از هم پیمانان اصلی رجب 
طیب اردوغان، رییس جمهور ترکیه و رییس حزب حاکم این کشور و به نوعی تئوریسین سیاست 

خارجی ترکیه محسوب می شد.

مقتدی صدر »کاله آبی ها« را منحل کرد
رهبر جریان صدر عراق ضمن انحالل نیروهای تحت امر خود موســوم به کاله آبی ها، نخست وزیر 
جدید را به عدم حمایت تهدید کرد.»مقتدی الصدر«، رییس ائتالف »سائرون« در پارلمان این کشور 
طی بیانیه ای کوتاه در حساب توییتری خود، از این اقدام خود خبر داد و نوشت که »انقالب« در عراق 
به صورت تدریجی، به رغم برخی کارشکنی ها از سوی برخی خرابکاران و حامیان خشونت، به مسیر 
اول خود در حال بازگشت است، از این رو، همزمان با این تحول، کاله آبی ها را منحل کرده است.او 
گفته است که راضی نیست این گروه به اسم جریان الصدر در تظاهرات  حضور داشته باشد مگر اینکه 
با معترضان بدون آنکه تصریح به وابستگی آن ها با جایی شود، ادغام و یکی شوند. او این هفته بعد 
از حوادث نجف اشرف از این نیروها خواســت از میادین تظاهرات خارج شده و تامین امنیت را به 
نیروهای امنیتی واگذار کنند.کاله آبی ها، ماه های گذشته طی توافقی که با فرماندهی عملیات بغداد 

داشتند، مسئولیت تامین امنیت تظاهرات کنندگان را برعهده بگیرند.

مذاکرات عربستان و قطر شکست خورد
به گفته 6 منبع آگاه، مذاکره میان عربســتان و قطر اندکی پس از آغاز شکســت خورد و محاصره 
سیاسی و تجاری قطر را به قوت خود باقی گذاشت. این مذاکرات در ماه اکتبر آغاز شد تا به محاصره 
قطر از سوی عربستان، امارات، بحرین و مصر پایان دهد.به گزارش خبرگزاری رویترز، شش منبع 
آگاه اظهار کرده اند که این مذاکرات اندکی پس از آغاز شکست خورد.به گفته چهار دیپلمات و دو منبع 
آشنا به ذهنیت قطر، اولویت این کشور در این مذاکرات بازیابی تردد آزاد شهروندانش به کشورهای 
محاصره گر، دسترسی به آسمان این کشورها و بازگشایی تنها مرز زمینی قطر با عربستان بود.سه تن 
از این دیپلمات ها اظهار کردند که ریاض از قطر خواسته که نخست در رفتار خود و به ویژه در سیاست 

خارجی خود تغییری اساسی ایجاد کند.دولت قطر و عربستان در این باره اظهار نظری نکرده اند.

روسیه نگران جنگ علیه ایران است؛

سکوت پررمز و راز مسکو در قبال ترور سردار سلیمانی

در حالی که پس از ترور سردار ســلیمانی تقریبا همه 

کشــورها موضعی شــفاف در مورد این موضوع اتخاذ 

کردند؛ مسکو تلویحا این کار را محکوم کرد؛ اما به صورت شفاف در مورد 

آن موضع نگرفت. روسیه از تشدید تنش ها میان ایران و اسراییل بیم 

دارد و می خواهد به هر قیمتی که شده مانع تشدید تنش های آنها شود.

والدیمیر پوتین، رییس جمهوری روسیه در 23 ژانویه برای سومین بار 

از زمانی که رییس جمهور شده است، به اسراییل رفت و به عنوان مهمانی 

مهم، با استقبال مقامات اسراییلی مواجه شد.روابط روسیه و اسراییل 

یک رابطه تاریخی است. اگرچه در طول مدت ســالیان گذشته فراز و 

نشیب های بسیاری داشته است، از جمله در بحث و اختالف روسیه با 

کشــورهای اروپای شرقی درباره نقش شــوروی در آزادسازی اروپا از 

دست نازی ها، اســراییل طرف روســیه را گرفت.یک هفته بعد در 3۰ 

ژانویه، یعنی بعد از سفر پوتین به تل آویو، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر 

اسراییل در چهارمین سفر خود در همین یک سال اخیر، به امید تقویت 

احتمال پیروزی خود در انتخابات اســراییل، وارد مسکو شد.در حال 

حاضر، روابط نزدیک با اسراییل به عنوان متحد نزدیک ایاالت متحده 

آمریکا و اروپا برای مسکو بسیار مهم است. این رابطه تالش غرب را برای 

منزوی کردن روسیه، بی ثمر می کند. اسراییل نقشی تعیین کننده در 

کمک به افزایش دستاوردهای روسیه  در گفت وگو با غرب برای عادی 

سازی روابط ایفا می کند. روسیه برای تثبیت موقعیت خود در سوریه و 

حفظ ثبات حکومت مورد حمایت خود در این کشور به همکاری و رابطه 

نزدیک با اسراییل نیاز دارد. روسیه و اســراییل پیوندهای اقتصادی و 

فرهنگی زیادی نیز با یکدیگر دارند. برای همین هر گونه تشدید تنش در 

روابط ایران و اسراییل برای روسیه بسیار حائز اهمیت است. به ویژه که 

روسیه روابط بسیار نزدیکی با ایران نیز دارد و در سایه تشدید تنش ها 

میان ایران و غرب نقشــی تعیین کننده در مناسبات بین المللی تهران 

ایفا می کند.

با توجه به سکوت مسکو در قبال شرایط پیش آمده در منطقه، پس از 

ترور سردار سلیمانی، دیدارهای مکرر مقامات روسیه و اسراییل برای 

تهران نگران کننده اســت. به نظر می رســد علت سکوت مسکو تمایل 

نداشــتن این کشــور به جهش موقت یا کوتاه مدت در قیمت نفت در 

نتیجه این اتفاقات باشــد.با توجه به ادامه سیاســت ژنرال سلیمانی 

توسط جانشین او، ترور وی به باز شدن فضای بیشتری برای روسیه در 

سوریه منجر نمی شود. به نظر می رســد سکوت روسیه بیشتر حاصل 

درک این موضوع باشد که ایران خود با تحریک آمریکا زمینه ساز این 

اتفاق شده است. همچنین روســیه از احتمال اقدام تهاجمی ایران در 

مقابل اسراییل که ضد منافع روسیه است، بیم دارد.روسیه تالش کرده 

سیاستی متوازن را میان اسراییل و ایران در پیش بگیرد و به آنها بقبوالند 

که روسیه تصمیم ندارد بین آنها یکی را انتخاب کند. این سیاست و ظاهر 

شــدن در نقش یک میانجی هم موقعیت سیاسی روسیه را در منطقه 

تقویت کرده و هم بر اعتبار این کشور در جهان افزوده است.حمله ایران 

به اسراییل این موقعیت را به چالش می کشد. حمله ایران به اسراییل 

بی تردید مداخله آمریکا و در نتیجه افتادن منطقه در ورطه جنگی بزرگ 

را در پی خواهد داشت و به همین علت روسیه می خواهد به هر قیمتی 

مانع از آن شود. از سوی دیگر وقوع جنگ در نزدیکی حوزه نفوذ روسیه در 

آسیای مرکزی بر ثبات این منطقه نیز تاثیر منفی خواهد گذاشت.سقوط 

حکومت فعلی ایران در نتیجه اقدام نظامی آمریکا نیز به نفع روســیه 

نیســت؛ زیرا تضمینی وجود ندارد حکومت بعدی ایران طرفدار روسیه 

باشد.با وجود فروکش کردن خطر جنگ ایران و آمریکا، اما باقی ماندن 

این خطر همچنان دورانی دشوار را برای مسکو در ایفای نقشی توازنی 

میان ایران و اسراییل رقم زده است.

یــک رســانه آمریکایــی گــزارش داده نماینده 
دولــت آمریکا در امــور ایران با نماینــده گروهک 
تروریســتی منافقین دیــدار کرده اســت.برایان 
هوک، نماینده دولت آمریکا در امــور ایران بعد از 
عملیات تروریستی آمریکا برای ترور سردار »قاسم 
سلیمانی« با یکی از نمایندگان گروهک تروریستی 

منافقین دیدار کرده است.
پایگاه »دیلی بیســت« که این خبر را گزارش داده 
از منافقین به عنــوان گروهی »جنجالی« یاد کرده 
که تا سال 2۰12 در فهرست تروریستی آمریکا قرار 
داشت.دیلی بیست این خبر را بر اساس سندی که 
نماینده منافقین طبق قوانین آمریکا تحویل وزارت 
دادگستری این کشــور کرده، گزارش داده است. 
قوانین آمریکا نماینده های گروه ها یا کشــورهای 
خارجی را ملزم به ثبت رســمی رایزنی های خود با 
مقام های دولت آمریکا می کنددیدار برایان هوک با 
نماینده گروهک منافقین چند هفته بعد از عملیات 

تروریستی آمریکا در نزدیکی فرودگاه بغداد برای 
ترور سردار قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروی 
قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی و شماری از 
همراهان ایشان انجام گرفته اســت.این دیدار در 
حالی انجام شــده که پیش تر رســانه های آمریکا 
گزارش داده بودند »مایک پمپئــو«، وزیر خارجه 

آمریکا مقام های این کشور را از دیدار با نمایندگان 
منافقین منع کرده است.دیلی بیست نوشته پمپئو 
در آن اطالعیه به »ســابقه بحث انگیز« منافقین و 
»جایگاه ضعیف« آن در میان مردم ایران اشــاره 

کرده بود.
در سندی که نماینده گروهک تروریستی منافقین 
تحویل وزارت دادگستری کرده اشاره ای به جزئیات 
رایزنی  او با برایان هوک نشده است.دولت آمریکا 
در ســال های گذشــته یکی از حامیــان گروهک 

تروریستی منافقین بوده است.
 برخی از نزدیکان ترامپ از جمله »رودی جولیانی«، 
وکیل شخصی او ارتباطات نزدیکی با این گروهک 
تروریســتی دارند و از این گروهــک پول دریافت 
کرده اند.مطالعاتی که حتی توســط دستگاه های 
خود دولت آمریکا انجام شــده اند نشان می دهند 
گروهک منافقین از هیچ جایگاهی در میان مردم 

ایران برخوردار نیست.

نقل قول روزدیدار »هوک« با نماینده منافقین پس از ترور سردار سلیمانی

وز عکس ر

 مردم ونزوئال با شعار »قاتل«
 از گوایدو استقبال کردند

رهبر مخالفان دولــت ونزوئال همزمان 
با بازگشــت به کشــورش با معترضانی 
که علیه او شــعار می دادنــد: »قاتل«، 
روبه رو شد.معترضان همزمان با ورود 
گوایدو به خاک ونزوئال با شــعارهایی 
نارضایتی خود را از حضــور دوباره رهبر 
مخالفان دولت کاراکاس ابراز کردند. این 
معترضان تاکید داشتند که گوایدو یکی 
از عوامل تشدید تحریم ها علیه ونزوئال 

بوده و نباید در این کشور حاضر شود.

هرگونه شایعه درباره دولت تکذیب شد
سخنگوی دولت گفت: دولت تا 12 مرداد 14۰۰ در کنار مردم است و در مدت باقی مانده به کار خود 
ادامه می دهد. هر چه شایعه در این باره هست، پیشاپیش تکذیب می شود.»علی ربیعی«  اظهار 
داشت: در جامعه ای که مردم از صندوق ها ناامید شوند جامعه روز خوش نخواهد دید؛ چهل سال 
انقالب ما مبتنی بر صندوق بوده اســت و امام راحل در اوایل انقالب پایه های صندوق را  بنا نهادند. 
ســخنگوی دولت گفت: همه آنها که درباره صندوق ها تصمیم می گیرند و برای چگونگی مشارکت 
مردم زمینه سازی می کنند باید به این امر وفادار باشیم که صندوق ها پایه های تغییرات نظر مردم 
است و این چیزی است که ثبات، پایداری، توسعه و پیشرفت ایران را تضمین می کند.  وی همچنین 
درباره زمان ابالغ قانون شفافیت منابع مالی تبلیغات انتخاباتی نمایندگان از سوی رییس جمهوری 

گفت: آمار دقیق را ندارم، می پرسم و اعالم می کنم.

فعالیت تبلیغاتی نامزدهای انتخابات مجلس آغاز  شد
ستاد انتخابات کشور با صدور اطالعیه ای از آغاز فعالیت های تبلیغاتی کلیه نامزدهای تایید صالحیت 
شده انتخابات مجلس شورای اسالمی در ساعت ۸ صبح امروز خبر داد.در اطالعیه شماره 12 ستاد 
انتخابات کشور آمده است: در اجرای ماده 56 قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی و ماده 4۰ 
آیین نامه اجرایی آن در خصوص زمان شــروع و پایان فعالیت های تبلیغاتی نامزدهای انتخابات 
مجلس شورای اســالمی، به آگاهی ملت شــریف ایران و تمامی نامزدهای نمایندگی انتخابات 
یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی می رســاند، فعالیت های تبلیغاتی کلیه نامزدهای تایید 
صالحیت شده از  امروز آغاز و در ساعت ۸ صبح روز پنجشنبه مورخ 9۸/12/1 یعنی 24 ساعت قبل 

از شروع اخذ رای پایان می یابد.

ماهواره ظفر 2 خردادماه پرتاب می شود
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت: خردادماه سال آینده بعد از آماده شدن ماهواره بر سیمرغ، 
ماهوازه ظفر 2 برای قرار گرفتن در مدار زمین پرتاب می شود. »محمدجواد آذری جهرمی«، وزیر 
ارتباطات و فناوری اطالعات، در حاشیه جلسه هیئت دولت و در جمع خبرنگاران با اشاره به ماهواره 
ظفر 2 گفت: این ماهواره شباهت به ماهواره ظفر یک دارد، منتها دوربین آن دقت باالتری دارد و 16 
متری است.وی افزود: طبق برنامه ریزی های انجام شــده، ان شاء ا... خردادماه سال آینده بعد 

از آماده شدن ماهواره بر سیمرغ، ماهوازه ظفر 2 برای قرار گرفتن در مدار زمین پرتاب می شود.

از سوی معاون اول رییس جمهور؛

آیین نامه اجرایی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ابالغ شد
آیین نامه اجرایی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید از سوی معاون اول رییس جمهور به دستگاه های 
رییس جمهور آیین نامه اجرایی ماده 61 الحاقی  اجرایی ابالغ شد.اسحاق جهانگیری، معاون اول ٰ
قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشــور موضوع تشکیل ستاد تسهیل و رفع 
موانع تولید را ابالغ کرد.هیئت وزیران در جلسه 16 بهمن 139۸ با هدف کمک به تکمیل و راه اندازی 
طرح های نیمه  تمام و حل مشکل واحدهای تولیدی کشور آیین نامه اجرایی ماده 61 الحاقی قانون 
رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تشکیل ستاد تسهیل و رفع موانع تولید 
را تصویب کرد.ارائه پیشنهاد اصالح قوانین، مقررات و ضوابط و رویه های مرتبط با تولید و خدمات 
در زمینه های تسهیل امور سرمایه گذاری، صادرات، واردات، امور گمرکی، بانکی، مالیاتی، بیمه ای، 
محیط زیستی، منابع طبیعی و ســایر امور مرتبط با بخش تولید به مراجع ذی صالح و هم چنین، 
بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص حل  و فصل مشکالت واحدهای تولیدی در راستای استمرار و 

ارتقای تولید و اشتغال از جمله وظایف و اختیارات این ستاد است.

کافه سیاست

وزیر دفاع:

  موشک های دقیق
 با سر جنگی متعارف داریم

وزیر دفاع و پشــتیبانی نیروهای مسلح در 
پاسخ به این ســوال که آمریکا مدعی شده 
راهبرد ترامپ به ایجاد ائتــالف برای خاتمه 
دادن برنامه موشکی ایران منجر شده است، 
تصریح کرد: موضوع پرتــاب ماهواره در دنیا 
روشــن اســت و ارتباطی به بحث  موشکی  
ندارد. در بحث موشکی هم آن چیزی که منع 
شده، ســاختن و پرداختن به موشک هایی 
با قابلیت حمل کالهک هســته ای  است که 
در جمهوری اســالمی چنیــن چیزی وجود 
ندارد.امیر حاتمی ادامه داد: صنعت دفا عی 
از زمین گیــر شــدن صنعت خودروســازی 
جلوگیری کــرده اســت.وی افــزود: کلیه 
موشــک های ما که به آن افتخــار می کنیم 
و یک مولفــه مهم قدرت دفاعــی و نظامی 
جمهوری اســالمی ایران است، با سرجنگی 
متعارف استفاده می شود و دقت آنها بسیار 
باالست و آمریکایی ها این را در عین االسد به 
خوبی لمس کردند و ما موشک های دقیق با 
سر جنگی متعارف داریم.وزیر دفاع همچنین 
درباره موضوع ماهواره بر و ماهواره گفت: این 
موضوع هیچ ارتباطی به بحث مذکور ندارد و 
یک موضوع غیرنظامی است. ممکن است 
از ماهواره ای با اهداف دفاعی هم اســتفاده 
کنیم ولی ماهواره بر موضوع کامال غیر دفاعی 
بوده و حق مسلم و قطعی ملت ایران است. 
ما در این چهارچــوب این برنامــه را پیش 
می بریم و منعی هم در دنیــا برای آن وجود 
ندارد. امیر حاتمــی همچنین درباره ماهواره 
ظفر2 تصریح کرد: ماهواره ظفر 2 با ماهواره بر 
سیمرغ پرتاب می شــود و همانطور که گفته 
شد، ماهواره بر ســیمرغ موضوع تحقیقاتی 
ماســت و تاجایی که تحقیقات مان به ثبات 
برســد و بتوانیم این کار را به صــورت پایدار 
انجام دهیم، ادامه پیدا خواهد کرد و در اولین 
فرصت که امکان فراهم شود، صورت خواهد 
گرفت و فکــر می کنم در اوایل ســال آینده 

بتوانیم این کار را انجام دهیم.

حمله ایران به اسراییل بی تردید مداخله آمریکا و در نتیجه 
افتادن منطقه در ورطه جنگی بزرگ را در پی خواهد داشت و 

به همین علت روسیه می خواهد به هر قیمتی مانع از آن شود

بین الملل

حسن حجتی- شهردار دولت آبادم الف:762519

آگهی مزایده عمومی)نوبت دوم(
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آغاز پمپاژ  آب تونل کوهرنگ از اسفند امسال
معاون هماهنگی امور عمرانی اســتاندار اصفهان گفت: مقرر شده تا تونل کوهرنگ، انتقال آب از سد 
کوهرنگ به سمت استان اصفهان را دســتور کار داشته باشــد؛ اما به دلیل ناتمام ماندن پروژه سد 
کوهرنگ، پمپاژ از این تونل از اسفند سال جاری آغاز خواهد شد.حجت ا... غالمی با بیان اینکه پروژه 
تونل کوهرنگ یکی از مهم ترین پروژه های زیرساختی استان اصفهان در خصوص تامین منابع آبی 
است، اظهار داشت: ســرعت پیشرفت این پروژه بسیار چشمگیر اســت، عملیات ساخت تونل 23 
کیلومتری به پایان رسیده  و با وجود اینکه در سال 1375 پیش بینی شده بود 250 میلیارد تومان برای 
تکمیل این تونل نیاز باشد؛ اما با توجه به نوسانات اقتصادی، بیش از 800 میلیارد تومان منابع اعتباری 
صرف ساخت این تونل شد.وی افزود: پمپاژ از این تونل به میزان بارش های کشور و منابع سد بستگی 
دارد که به دلیل فصلی بودن بارش ها، انتقال آب از پشت خروجی سد صورت می گیرد و به دلیل ناتمام 
ماندن عملیات ساخت، پیش بینی می شود انتقال آب از این تونل با سرعت 50 میلیون متر مکعب بر 
ساعت، انجام شود.معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اصفهان بیان کرد: عملیات خاک برداری 
سد کوهرنگ در اسفندماه سال 1398 به پایان خواهد رسید و بر اساس برنامه ریزی عمرانی صورت 

گرفته، مقرر شده تا از سال 1400، آبگیری این سد با اعتباری در حدود 500 میلیارد تومان، آغاز شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان خبر داد:

احیای کارخانه ریسباف اصفهان به عنوان کارخانه نوآوری
معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری اصفهان گفت: پس از ســال ها بحث بر ســر احیای 
کارخانه ریســباف، در نهایت تصمیمات الزم برای احیای این کارخانه به عنوان کارخانه نوآوری اتخاذ 
شد.سیدحسن قاضی عســگر با اشاره به اینکه کارخانه ریســباف به عنوان میراث ماندگار صنعت و 
تاریخ اصفهان شناخته می شود، اظهار داشت: در جلسه هیئت اجرایی منطقه ویژه علم و فناوری بر 
احیای مجموعه ریسباف به عنوان کارخانه نوآوری تصمیم گیری شد.وی افزود: مقرر شد که احیای 
مجموعه ریسباف برای استفاده به عنوان کارخانه نوآوری و سایر کاربری ها مطرح و تصمیمات الزم در 
این خصوص اتخاذ شود.معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری با تاکید بر کارآفرینی به عنوان 
رکن مهم اقتصاد گفت: با توجه به اینکه ریسباف یکی از بقایای باقی مانده از صنعت نساجی اصفهان 
است تصمیم گرفتیم این کارخانه را به مرکز نوآوری در شهر تبدیل کنیم تا به رشد کارآفرینی و صنایع 

خالق کمک شود.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی اصفهان:
ارتقای صادرات در اصفهان مستلزم حمایت است

رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی اصفهان گفت: ارتقای صادرات در این استان مستلزم 
حمایت بیشتر و ساماندهی فعاالن صادراتی جوان است.مسعود گلشیرازی اظهارداشت: استان اصفهان 
برای گذر از دوره صنعتی به فراصنعتی نیازمند افزایش دایره فعالیت در حوزه تجارت، صادرات و گردشگری 
اســت که این امر توجه جدی به فعاالن این عرصه به ویژه جوانان را می طلبد.وی با اشــاره به اهمیت 
افزایش شرکت های واسطه ای و متخصص در زمینه صادرات، اضافه کرد: تنها هفت شرکت در این ارتباط 
در اصفهان فعالند که از این بین تنها دو  مورد حائز رتبه و با فعالیت مناسب کار می کنند، بنابراین الزم است 
که شرکت های  واسطه ای صادرات و تجارت در استان بیشتر شوند.به گفته وی، برای دستیابی به توسعه 
صادراتی، هماهنگی بیشتر بین فعاالن جوان با شرکت های متخصص الزم است تا تبادل تجارب و معرفی 
بهترین شیوه های کسب بازارهای جدید و متنوع به بهترین شکل انجام گیرد.رییس اتاق بازرگانی، صنایع 
و معادن و کشاورزی به آغاز طرح شتاب دهنده صادراتی در منطقه اشاره و تصریح کرد: طرح مذکور طی 
چهار ساله قصد دارد شمار مجموعه های صادراتی را تا سه برابر افزایش دهد.وی بر شناخت استعدادهای 
صادراتی در استان تاکید و خاطرنشان کرد: پس از شناخت ظرفیت افرادی که می توانند در مقوله صادرات 

فعالیت کنند حمایت از آنان الزم و ضروری است که وظیفه آن بر عهده اتاق خواهد بود.

احتکار گل در آستانه روز مادر، پدیده گل های یک روزه را در بازار ایجاد کرده است؛

دسته گل دالالن!

دادن یک شــاخه گل به فــردی که تمام  مرضیه محب رسول
زندگی مــان را بــه او مدیــون هســتیم 

کمترین کاری است که سالی یک بار می توانیم به بهانه روز مادر انجام 

دهیم. همین حس خوب اما هر سال انفجاری از تقاضا در بازار گل را 

ایجاد کرده و البته سود هنگفتی را روانه جیب سودجویانی می کند که 

از هفته ها پیش برای این روز برنامه ریزی کرده اند. 

هفته گذشته رییس اتحادیه گل فروشــان از افزایش قیمت گل طی 

روزهای آینده خبر داد و گفت: قیمت های جدید فعال اعالم نشده اما 

گل رز ۶0 تا 70 درصد گران خواهد شــد. این پیــش بینی از آن جهت 

صورت می گیرد که در روز مادر و روزهای منتهی به آن تقاضا تا ده برابر 

برای گل های رز و ســایر گل ها افزایش می یابد. این افزایش تقاضا 

اما با عرضه هماهنگ نیســت و البته به دلیل برخی از مســائل دیگر 

قیمت ها نجومی می شود. مشــاهدات میدانی »زاینده رود« نشان 

می دهد در حالی که شاخه گل رز در هفته گذشته از 10 تا 15 هزار تومان 

فروخته می شده، در آســتانه روز مادر قیمت ها تا شاخه ای 30 هزار 

تومان نیز خواهد رســید. اکبر رنجبران، یکی از گل فروشان اصفهان 

می گوید: عرضه گل رز طی هفته های اخیر در بازار بســیار کم بوده و 

گلخانه ها گل هایشان را برای هفته جاری نگه داشته اند تا با حاشیه 

سود بیشتری به فروش برسانند. این موضوع موجب زیان دهی گل 

فروشان به دلیل کسادی بازار و نبود گل خوب شده است. پدیده نوظهور  

در سال های اخیر و به خصوص امسال در میان گل های عرضه شده در 

بازار گل های سردخانه ای است که با وجود قیمت های باال عمر بسیار 

کوتاه تری دارند و خیلی زودتر خراب می شوند. فعاالن بازار می گویند 

کار،کار دالل هاست؛ عده ای وارد بازار گل شده اند و تصور می کنند که 

گل نیز مانند بســیاری از کاال ها قابل دپو شدن اســت، به این ترتیب 

گل ها را خریده و در ســردخانه ها به صورت غیر کارشناسی نگهداری 

کرده اند.متاســفانه این گل ها بعد از عرضه به بــازار بیش از یک روز 

دوام نمی آورند، این مسئله در هفته های اخیر موجب ضرر و زیان گل 

فروشان و خرده فروشان در این صنف هم شده است.

 ایمان پاســنگی، یکی دیگر  از گل فروشــان اصفهانی می گوید: در 

هفته های اخیر به دلیل نگهداری گل ها در ســردخانه و نبود مشتری 

به دلیل ایام فاطمیه، گل فروشــان با زیان هــای میلیونی و از میان 

رفتن گل ها در فروشــگاه ها روبه رو بودند و حاال ناچار هستند برای 

جبران خسارت های خود در روزهای آینده گل ها را با قیمت باالتری 

به فروش برسانند. پاسنگی ادامه می دهد: تشــخیص اینکه گل در 

سردخانه نگهداری شده یا از گلخانه آورده شده است حتی برای خود 

گل فروشان نیز قابل شناسایی نیســت و به همین دلیل نمی توان از 

خرید و یا فروش آن جلوگیری کرد. نکته بعدی نبود یک قیمت واحد 

برای تزیین گل ها و دســته گل های خریداری شده است که همین 

مسئله باعث شده نرخ های هر گل فروشی را با تفاوت های آشکار در 

سطح شهر مشاهده کنیم. بر اساس اعالم اتحادیه گل فروشان، سبک 

هر گل فروش و قیمت لوازم به کار برده برای تزیین متفاوت است، به 

طور مثال قیمت کاغذ تزیین از ورقــی هزار تا 5هزار تومان وجود دارد، 

به همین خاطر نرخ تزیین گل در هر گل فروشــی بسته به درخواست 

مشتری متفاوت است.

نایب رییس اتحادیه صنایع دســتی استان اصفهان 
گفت: امســال واحد های تولید ورقه مس دراســتان 
اصفهان، ماهانه بیش از 20 تــن ورقه مس تولید می 
کنند که این میزان در مقایسه با سال گذشته 20 درصد 
افزایش داشــته اســت.مجدالدین تاج ادامه داد: از 
آنجایی که نوسانات در بازار ارز نقش مهمی در صنعت 
مس کشور دارد خوشبختانه با توجه به برقراری آرامش 
و ثبات در بازار ارز شــاهد رونق یافتن واحد های تولید 

مس استان اصفهان در سال جاری هستیم و به همین 
منظور تســهیالت الزم را به منظور تقویت و رونق بازار و 
کارگاه های صنایع دستی استان اصفهان به کار گرفته 
ایم. وی  افزود:در ســال جاری شــاهد رونق یافتن 
واحد های تولید ورقه مس در ســطح استان اصفهان 
هستیم به طوری که میزان تولید این واحد ها به صورت 
ماهانه به بیش از 20 تن ورقه مس رسیده و این میزان 
تولید در مقایســه با سال گذشــته 20 درصد افزایش 
داشــته اســت.نایب رییس اتحادیه صنایع دستی 
اســتان اصفهان تاکید کرد:پیش بینی می شود روند 
تولید ورقه مس در واحد های صنعتی و تولیدی استان 
اصفهان با توجه به ثبات در بــازار ارز افزایش پیدا کند.

تاج ادامه داد:در استان اصفهان هزارو 200 واحد تولید 
ورقه مس وجود دارد که با تالش های فراوان اتحادیه 
صنایع دستی استان اصفهان پیش بینی می شود این 
واحد های تولیدی گسترش یابند.وی گفت:رونق یافتن 
صنعت مس استان اصفهان باعث ایجاد فرصتی جهت 
کاهش رکور و تورم در بازار صنایع دســتی شده است.

نایب رییس اتحادیه صنایع دســتی استان اصفهان 
اضافه کرد:یکی از اقدامات موثر اتحادیه صنایع دستی 
در سال جاری به کارگیری صنعت مس در حوزه های 
مختلفی همچون فیــروزه کوبی، خاتــم کاری، پرداز 
مس و فلز کاری در بازار صنایع دستی استان اصفهان 

بوده است.

نایب رییس اتحادیه صنایع دستی استان اعالم کرد:

افزایش 20 درصدی تولید مس در اصفهان

ترازوی دیجیتال

بازار

 تشخیص اینکه گل در سردخانه نگهداری شده یا از گلخانه 
آورده شده است حتی برای خود گل فروشان نیز قابل 
شناسایی نیست و به همین دلیل نمی توان از خرید و یا 

فروش آن جلوگیری کرد

ترازوی دیجیتال مدل 
NOTEBOOK

قیمت: 88،000 تومان

ترازوی دیجیتال کمری 
B Snow فیت مدل

قیمت: 133،000 تومان

ترازوی دیجیتال پاناسونیک 
PS-O8 مدل

قیمت: 363،000 تومان

اقتصاد انگلیس، زمین گیر شد
اقتصاد انگلیس در سه ماهه پایانی سال نتوانست رشدی را تجربه کند.در آماری کامال ناامیدکننده 

مشخص شده اســت که رشــد دومین اقتصاد بزرگ اروپایی در ســه ماهه پایانی سال 2019 به 

صفر درصد رســیده که بخش بزرگی از این درجا زدن اقتصاد انگلیس به خاطر رشد منفی بخش 

خودروسازی بوده اســت. همچنین رشــد اقتصادی انگلیس برای کل ســال 2019 معادل 1.4 

درصد اندازه گیری شده که این رشد 0.1 درصد بیشتر از رشد اقتصادی سال 2018 بوده است.تاج 

پاریک، کارشناس ارشد مســائل اقتصادی در موسسه» اینســتیتوت دیرکتورز«  گفت: احتماال 

نااطمینانی های سیاســی باعث این کاهش رشد شــدید در ماه های پایانی سال شده است.در 

بین بخش های مختلف، بخش خدمات که یک سوم کل بار رشد اقتصادی را بر دوش می کشد 

تنها 0.1 درصد رشد کرده؛ اما از سوی دیگر رشــد بخش ساخت وساز 0.5 درصد اندازه گیری شده 

است. بخش تولید به دنبال مشــکالت پیش آمده در زنجیره تامین با رشــد منفی 1.1 درصدی 

ســال 2019 را به پایان رســانده اســت.داده های مرکز آمار انگلیس همچنین نشان می دهد که 

در سه ماهه پایانی ســال 2019 کســری بودجه حســاب تجاری کاال و خدمات انگلس از چهار 

 میلیارد پوند در سه ماهه ســوم به ۶.5 میلیارد پوند در ســه ماهه پایانی سال افزایش پیدا کرده

 است.

نفت برنت به مرز ۵۵ دالر رسید
قیمت هر بشکه نفت برنت با 98 سنت معادل 1.8 درصد افزایش به 54 دالر و 99 سنت رسید.در 

حالی که تعداد موارد ابتالی روزانه به کرونا به پایین ترین رقم از اواخر ماه ژانویه رسیده و موجب 

خوش بینی سرمایه گذاران نسبت به افزایش تقاضا برای نفت شده است، قیمت نفت روز گذشته  

شاهد افزایش بود. بر اســاس این گزارش، قیمت هر بشــکه نفت برنت با 98 سنت معادل 1.8 

درصد افزایش به 54 دالر و 99 سنت رسید. قیمت نفت خام آمریکا نیز 81 سنت معادل 1.4 درصد 

رشد داشت و به 50 دالر و ۶5 ســنت رسید.بر اساس آمارهای ارائه شــده تا پایان روز سه شنبه، 

نرخ رشد موارد جدید ابتال به ویروس کرونا در چین به پایین ترین میزان خود از 30 ژانویه رسیده 

است. با این حال، کارشناســان بین المللی همچنان در مورد پیش بینی زمان مهار این ویروس 

محتاطانه اظهارنظر می کنند.محدودیت های سفر به مبدأ و مقصد چین و اقدامات قرنطینه ای 

موجب کاهش مصرف سوخت شده است. دو پاالیشــگاه بزرگ چینی اعالم کرده اند که فعالیت 

های پاالیشی خود را به دلیل افت مصرف به حدود 940 هزار بشکه می رسانند که حدود 7 درصد 

میزان فعالیت آنها در سال 2019 است.

بازداشت ۵ نفر در آمریکا به اتهام فروش نفت ایران به چین
وزارت دادگستری آمریکا در بیانیه ای بامداد روز گذشته اعالم کرد: چهار شهروند آمریکایی ساکن 

تگزاس و یک شهروند ساکن نیویورک به اتهام فروش نفت ایران به پاالیشگاهی در چین بازداشت 

شدند.این افراد به اتهام آن چه توطئه چینی و نقض »اختیارات اقتصادی در شرایط اضطراری بین 

المللی آمریکا« خوانده شده بازداشت شده اند.

وزارت دادگســتری آمریکا مدعی اســت که این افراد از ژوئیه )تیر/ مرداد( 2019 تا فوریه 2020 

)بهمن 98( در فیالدلفیا و در دیگر مناطق آمریکا خرید نفت از جمهوری اســالمی ایران را تدارک 

می دیدند.این وزارت خانــه آمریکایی اعــالم کرد که این اقــدام افراد پنچگانــه در واقع نقض 

تحریم های اقتصادی اســت که آمریکا برای جلوگیری از فروش نفت ایران در پاالیشــگاه های 

چینی وضع کرده است.وزارت دادگستری آمریکا اعالم کرد که در صورت اثبات جرم این متهمان، 

هریک حداکثر به 25 سال حبس و پرداخت حداکثر یک میلیون و 250 هزار دالر آمریکا جریمه 

نقدی محکوم خواهند شد.

کافه اقتصاد

اخبار

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان با اشاره به تشدید نظارت ها در بخش مسافری، اظهار داشت:  شرکت های مسافربری، مراکز معاینه فنی، 
رانندگان و تمامی دست اندرکاران صنعت حمل و نقل مسافر باید رفتار مسئوالنه تر در قبال مردم داشته باشند.مهدی خضری افزود: نباید اجازه بدهیم رفتار غیر 
مسئوالنه برخی افراد به اعتماد مردم به ناوگان حمل و نقل عمومی ضربه بزند و ناوگان حمل و نقل مسافربری استان اصفهان یکی از به روز ترین و بهترین ناوگان 
حمل و نقل مسافر در کشور به شمار می آید.مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان با تاکید بر همکاری های مشترک دولت و بخش خصوصی 
برای ارتقای ایمنی تردد ناوگان حمل و نقل عمومی، گفت: در این راستا طرح های جدید در پایانه های مسافربری کاوه و صفه به صورت پایلوت اجرا و گشت های 
دروازه ای با شدت بیشتری انجام می شود.برخورد قضایی با حمل بار تجاری توسط ناوگان مسافربری استان اصفهان ضرورت دارد.وی تصریح کرد: به علت شرایط 
ویژه استان اصفهان از لحاظ حمل و نقل، طول و گســتردگی راه ها، موقعیت جغرافیایی و میزان تردد، شناسایی و رفع نقاط پر حادثه استان یکی از اولویت های 
اداره راهداری استان اصفهان محسوب می شود.خضری با اشاره به شناسایی 25 نقطه پر تصادف در سال جاری، اظهار داشت: این موضوع با 150 میلیارد ریال 

اعتبار رفع شده و عملیات رفع 30 نقطه حادثه خیز دیگر نیز با 220 میلیارد ریال اعتبار آغاز شده است.

نباید اعتماد مردم به ناوگان حمل و نقل عمومی خدشه دار شود

اشتیاق مردم برای 
 ورود به آزادراه 

تهران شمال
صبح دیروز بنا به دستور رئیس 
جمهوری قطعه یــک آزادراه 
تهران – شــمال بــرای چند 
ســاعت به صورت آ زمایشی 
بازگشایی شــو از این رو صف 
طوالنی خودروهــای مردمی 
بــرای ورود بــه ایــن آزادراه 

تشکیل شد.

وز عکس ر

عکس: مشرق نیوز
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این عالمت ها خبر از ابتال به دیابت می دهند
طبق آمار، ۴۱۵ میلیون نفر از جمعیت جهان با بیماری دیابت دست و 
پنجه نرم می کنند و این در حالی اســت که ۴۶٪ از این افراد از بیماری 
خود بی خبرند. تخمین زده می شــود تعداد مبتالیان به دیابت تا سال 
۲۰۴۰ میالدی به ۶۴۲ میلیون نفر افزایش یابد.این بیماری در عین قابل 
کنترل بودن می تواند طول عمر بیمار را بــه میزان قابل توجهی کاهش 
دهد. ابتال به دیابت همچنین خطر نابینایی، حمله قلبی و حتی قطع و از 
دست دادن پا را در فرد مبتال افزایش می دهد. عالئم دیابت نامحسوس 
و در عین حالی جدی و خطرناک هستند. در ادامه لیست کاملی از این 
عالئم فهرست شده است که الزم است مطالعه کنید و در صورتی که در 

مورد شما صدق می کنند، به پزشک مراجعه کنید.
خستگی:اگرچه خســتگی عوامل متعددی دارد و در ساده ترین حالت 
می تواند ناشی از کم خوابی یا کمبود ویتامین باشد، این مشکل یکی از 
عالئم همیشگی دیابت است. علت این امر آن است که بدن فرد مبتال 
به سختی سعی می کند تا از ســوخت دریافتی استفاده کند؛ اما موفق 
نمی شــود. اگر بعد از غذا خوردن که طبعا باید انرژی بیشتری داشته 
باشید، خستگی زیادی احســاس می کنید، به احتمال زیاد به دیابت 

مبتال هستید.
تشنگی و گرسنگی بیش از حد :اتفاقی که در دیابت می افتد این است که 
بدن بیمار توان پردازش گلوکز را در خون از دست می دهد. آب از داخل 
سلول ها برای شســتن گلوکز اضافی خارج می شود؛ اما در جریان این 
فرآیند تمام مواد مغذی مهم برای بــدن از جمله گلوکز از بین می روند. 
برآیند تمام این ها ایجاد یک چرخه کم آبی و گرسنگی است که خوردن 

و آشامیدن بیشتر تنها باعث استمرار آن می شود.
تکرر ادرار:از آنجا که در بیماران دیابتی آب از تمام سلول های موجود برای 
شستن گلوکز اضافی خارج می شــود،  کلیه ها موفق به تصفیه و جذب 
مجدد این حجم از آب نمی شوند. این امر باعث می شود تا بیمار بیش 
از حد معمول به دفع ادرار نیاز پیدا کند. این تکرر ادرار عالوه بر کم آبی با 

تاثیر بر خواب شب بیمار باعث خستگی وی نیز می شود.
عفونت های مخمری:اگرچه عفونت های مخمری اغلب در بافت واژن 
اتفاق می افتند، اما این بدان معنا نیست که آقایان به طور کامل در برابر 
آن ها مصون هســتند. مخمر از قند اضافی تغذیه می کند که می تواند 
در عرق، ادرار و مخاط ترشــح شــود. بر همین اســاس، امکان ایجاد 
عفونت های مخمری تقریبا در هر جای پوست و به ویژه در نقاط مرطوب 
بدن وجود دارد. ضعف سیستم ایمنی کنترل این نوع از عفونت ها را در 

بیماران دیابتی دشوار می کند.
تاری دید:دیابت از آنجایی باعث تاری دید می شــود که چشم ها برای 
 آنکه کار خود را به درستی انجام دهند به مایعات داخل و پیرامون خود 
وابسته اند. یک عدسی که مایع خود را از دست داده است، در تمرکز بر 
یک نقطه دچار مشکل می شــود. تاری دید اغلب با مدیریت صحیح 

بیماری دیابت از بین می رود. با این حال اگر این بیماری به حال خود رها 
شود می تواند منجر به آسیب به رشته های عصبی شود. این که رگ های 
جدید در پشت چشم روی رگ های آسیب دیده تشکیل شوند، می تواند 

بیمار را به نابینایی دائمی دچار کند.
تاخیر در ترمیــم زخم:وجود بریدگی یا زخمی که مدت هاســت درمان 
نشده می تواند نشانی از ابتال به دیابت باشد. نه تنها سیستم ایمنی بیمار 
دیابتی در نتیجه تالش ها برای دفع گلوکز اضافی تضعیف شــده، بلکه 
عفونت های فرصت طلب نیز هیچ فرصتی را برای تغذیه از قند از دست 
نمی دهند. به همین دلیل ترمیم زخم ها و بریدگی ها در بیماران مبتال به 

دیابت با تاخیر همراه است.
کاهش غیرقابل توضیح وزن بدن: بیماران دیابتی نمی تواند ســوخت 
الزم را از غذای خورده شده دریافت کند و در عوض برای بقای خود چربی 
می سوزاند. این فرآیند در درازمدت برای بدن قابل تحمل نیست و نشان 
می دهد که بیماری دیابت فارغ از آن که چقدر غذا می خورید، به شــما 

گرسنگی می دهد.
تهوع و اســتفراغ:وقتی دیابت کنترل نشده به از دســت دادن سریع 
وزن منجر می شود، یعنی بدن بیمار با ســرعتی غیرقابل تحمل چربی 
می سوزاند. این فرآیند کتون می سازد که ممکن است سطح خطرناکی 
از آن در خون فرد بیمار تجمع کرده و به ایجاد وضعیت مرگباری موسوم 
به کتواســیدوز دیابتی منجر شــود. این کتون ها در بیمارانی که معده 

حساسی دارند باعث تهوع و حتی استفراغ می شود.  

درد و بی حسی پاها:بیماری دیابت باعث سخت شدن شریان ها و آسیب 
به رشته های عصبی می شود و این عالئم در پاها به طور مشهود خود را 
نشان می دهند. ترکیبی از گردش خون ضعیف و آسیب به رشته های 
عصبی می تواند به بــروز زخم ها یا عفونت های پوســتی در پاها منجر 
شود که به این زودی ها ترمیم نخواهند شد. به عالوه از آنجایی که پاها 
احتماال بی حس نیز شده اند، بیمار دیابتی متوجه شدت درد در پاهای 

خود نمی شود.  
تورم لثه:دیابت توان بــدن برای مبارزه با جرم ها را کــه تقریبا همه جا 
هســتند، تضعیف می کند. دهان با توجه به محیــط مرطوبی که دارد، 
دندان های تیزی که با بافت های نرم احاطه شــده اند و همه چیزهایی 
که در طول روز به داخل آن وارد می شود، به طور خاص نسبت به عفونت 
حساس هستند. بنابراین بیماران دیابتی در معرض تورم یا حساسیت 

لثه قرار دارند.
بوی بد دهان:بوی بد دهــان در بیماران دیابتی که نســبت به عفونت 
آسیب پذیرند رایج است. لثه های ملتهب و عفونی باعث بوی بد دهان 
شده و حتی می توانند بر سوخت و ساز بدن نیز تاثیر گذاشته و قند خون 
را بیش از پیش افزایش دهند. دیگر ریشه بوی بد دهان ناشی از دیابت 
از کتواسیدوز و سطح باالی کتون در خون ناشی می شود.دیابت اگر در 
مراحل اولیه تشخیص داده شود، قابل کنترل است. بنابراین نسبت به 
عالئمی که به آن ها اشاره شد، هشیار باشید و اگر هر کدام از این نشانه ها 

را دارید بی درنگ به پزشک مراجعه کنید.

چاقی مادر  باعث بروز تشنج و فلج در نوزاد  می شود
محققان دریافتند چاقی مادر می تواند موجب بروز مشــکالت نوروســایکیاتری نظیر تشــنج و 
حمالت صرع، فلج و رعشه و افسردگی در نوزادشــان شود.سایر اختاللت شایع نوروسایکیاتری 
که می تواند ناشی از چاقی مادر باشد شامل اوتیســم، اختالل بیش فعالی، عدم کنترل خشم، 
سردردهای میگرنی، اعتیاد، اختالالت تغذیه ای و اضطراب می شود.چاقی در طول بارداری فاکتور 
پرخطری برای مادر، جنین و فرزندانش دارد. همچنین با عــوارض قلبی عروقی آینده، عوارض 
چشمی و حتی بدخیمی هایی مانند سرطان تخمدان و پستان در فرزندان همراه است.محققان 
در این مطالعه تاثیر چاقی مادر بر فرزند را تا سن ۱۸ ســالگی تحت نظر داشتند.در این مطالعه 
۲۴۲,۳۴۲ زایمان بین ســال های ۱۹۹۱ و ۲۰۱۴ بررسی شــدند. از بین این تعداد ۳۲۹۰ کودک 
متعلق به مادران چاق بودند.نتایج نشان داد در مقایسه با کودکان متولدشده از مادران غیرچاق، 
کودکان متولدشــده از مادران چاق با نرخ باالی بســتری شدن در بیمارســتان به خاطر مسائل 

نوروسایکیاتری نظیر اوتیسم مواجه بودند.

اندازه دور کمر، نشانه اصلی سالمت است
محققــان تاکید دارند انــدازه گیری انــدازه دورکمر عالوه بر شــاخص توده بدنی بــرای کنترل 
سالمت و طول عمر افراد و جلوگیری از خطرات ناشــی از چاقی ضروری است.»رابرت رأس«، 
سرپرســت تیم تحقیق از دانشــگاه کوئین کانادا، در این بــاره می گوید: »یافته های ما نشــان 
می دهد شــاخص توده بدنی )BMI( برای ارزیابی خطرات کاردیومتابولیک ناشــی از چاقی به 
تنهایی کافی نیســت.«رأس در ادامه می افزایــد: »اندازه دورکمر قوی تریــن عامل پیش بینی 
کننده چربی ذخیره شــده در داخل حفره شــکمی و اطراف چندین عضو حیاتی بدن اســت و 
 BMI بیشــترین خطر را برای ســالمت دارد.«محققان تاکید دارند، اندازه گیری اندازه دورکمر و
باید تبدیل به بخش اســتانداردی از شــرایط بالینی شــود.محققان حداقل اندازه دورکمر برای 
وزن های مختلف را به شرح زیر پیشــنهاد می کنند: ۸۰ ســانتی متر برای زنان و ۹۰ سانتی متر 
برای مــردان دارای وزن متعادل، ۹۰ ســانتی متر برای زنان و ۱۰۰ ســانتی متر برای مردان دارای 
اضافه وزن، ۱۰۵ ســانتی متر برای زنان و ۱۱۰ ســانتی متر برای مردان دارای چاقی درجه ۱، ۱۱۵ 
سانتی متر برای زنان و ۱۲۵ ســانتی متر برای مردان دارای چاقی درجه ۲ و ۳. به گفته محققان، 
 افراد با اندازه های باالتر از حد تعیین شده فوق با ریســک باال مشکالت عروقی در آینده روبه رو

 هستند.

پوست سوخته گوجه کبابی چه مضراتی برای بدن دارد؟
یک متخصص تغذیه و رژیم درمانی گفت: مصرف گوجه سوخته به علت ایجاد ترکیبات کربن برای 
بدن مضر بوده و می تواند شانس ابتال به سرطان را ایجاد کند.نرگس جوزدانی، متخصص تغذیه 
و رژیم درمانی گفت: تمام مواد غذایی مانند گوجه ســوخته، کباب سوخته، برنج سوخته و ... به 
علت ایجاد ترکیبات کربن می توانند برای سیستم ایمنی بدن مشکالتی به وجود آورند. وی افزود: 
مصرف سبزیجاتی مانند گوجه فرنگی به صورت خام، پخته یا کبابی همراه با غذا توصیه می شود، 
اما حرارت دادن زیاد آن ها باعث سوخته شدن پوست شــان خواهد شد. در این گونه مواقع باید 
قبل از مصرف پوست سوخته شــده آن ها را جدا کرد؛ چرا که مصرف پوست سوخته گوجه فرنگی 
عاملی در جهت افزایش شانس ابتال به سرطان اســت.جوزدانی با اشاره به از بین رفتن ویتامین 
C موجود در گوجه فرنگی هنگام بــرش دادن اظهار کرد: برش دادن، پختــن و قرار دادن گوجه 
 فرنگی در معرض هوای آزاد باعث از دست رفتن ویتامین های C آن خواهد شد.وی تصریح کرد: 
 پلی فنول هــای موجــود در گوجــه فرنگــی از ترکیبت دیگــر آنتی اکســیدان ها هســتند که
  در جلوگیری از بــروز انواع ســرطان های گوناگون مانند ســرطان پروســتات نقــش موثری

 ایفا می کنند.

سلامتدانستنی ها

اصول دویدن برای چربی سوزی بیشتر
هریک ساعت دویدن با سرعت متوسط باعث سوختن حدود ۳۰۰ کیلوکالری انرژی می شود و بیشتر افراد 
هم ترجیح می دهند با همین ورزش سبک، از شر اضافه وزن خود خالص شوند. دویدن جزو ورزش های 
هوازی است و می تواند باعث چربی ســوزی در بدن شــود. به همین دلیل هم افراد مبتال به چاقی های 
موضعی مانند چاقی شکمی یا چاقی پهلوها می توانند با تنها ۴۵-۳۰ دقیقه ورزش کردن در طول روز، به 
مرور زمان از دست چربی های اضافی خود راحت شوند؛ اما به شرط اینکه اصول دویدن را رعایت کنید تا 
نتیجه بهتری بگیرید.ورزش های آبی یا دوچرخه ثابت با زین باال )برای اینکه فشار کمتری به اندام تحتانی 
وارد شود( را برای افرادی که وزن باالی ۱۰۰ کیلوگرم دارند توصیه می کنیم. در وزن های باال دویدن به دلیل 

تاثیر بدی که روی مفاصل زانو می گذارد، به هیچ عنوان توصیه نمی شود.

آرام بدوید
دویدن تند و سرعتی به چربی ســوزی کمک نمی کند زیرا بدن را به وضعیت بی هوازی می برد و از منابع 
گلیکوژنی عضالت استفاده می شود. البته راه رفتن تند و دویدن آرام با احتیاط و در صورتی که تعادل فرد 
هنگام ورزش به هم نخورد، می تواند در چربی سوزی و تعادل کالری مفید باشد. با ۱۵ دقیقه دویدن آرام 
حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ کالری سوزانده می شود. از آنجا که ۱۰ تا ۱۵ دقیقه بعد از ورزش بدن در حالت چربی سوزی 
قرار دارد، اگر ورزش هوازی به زمان های کوتاه تری تقسیم شود و به جای نیم ساعت تا ۴۵ دقیقه مداوم، 
۲ تا ۳ نوبت ۱۵ دقیقه ای در روز انجام شود، در مجموع چربی سوزی بیشتر می شود و کاهش وزن تسریع 

خواهدشد.

ضربان قلب
برای اینکه بتوانید کالری مناسبی در طول دویدن بسوزانید، باید ضربان قلب شما باال برود تا هم سوخت و 
ساز بدن تان بیشتر شود و هم گرمای آن. از این رو، سرعت دویدن را متناسب با توان بدنی خود و به اندازه ای 

که افزایش بی خطر ضربان قلب تان را حس کنید، باال ببرید.

انقباض عضالت شکم
با منقبض کردن عضالت شــکم و تو بردن آنها هنگام دویدن، هم کالری بیشــتری بسوزانید، هم از شر 

چربی های شکمی خالص شوید و هم فرم مناسبی به شکم خود بدهید.

بلند کردن زانوها
در طول دویدن و زمانی که یکی از زانوها را در راستای شانه ها و قفسه سینه به سمت باال خم می کنید، زانوی 

دیگر را کامال راست نگه دارید.

گام های بلند
برای ایجاد کشش بیشتر در عضالت جلو و پشت ران، ســعی کنید بلندترین گام های ممکن را در طول 

دویدن بردارید.

کفش مناسب برای دویدن
کفشی که برای دویدن انتخاب می کنید، باید کامال سبک باشد تا سنگینی آن باعث آزار مچ پاها نشود و شما 
را از ادامه دویدن بازندارد. کف کفش ورزشی مخصوص دویدن هم باید به اندازه کافی نرم و انعطاف پذیر 
باشــد که بتواند هنگام اصابت پا به زمین هنگام دویدن، فشار واردشــده به کف پا را بگیرد و باعث ایجاد 
دردهای موضعی در ناحیه کف و پاشنه پا نشود. پهنای کفش ورزشی هم از اهمیت باالیی برخوردار است. 
پنجه و پشت کفش های مخصوص دویدن باید به اندازه کافی پهن باشند تا باریکی احتمالی آنها نتواند مچ 
و پاشنه پا را تحت فشار قرار دهد و دویدن را برای تان آزاردهنده کند. بهتر است کتانی های مخصوص دویدن 

حدود ۲ سانتی متر لژ هم داشته باشند تا فشار وارده به کمر و زانوها هنگام دویدن کمتر شود.

شاید استفاده از غذا برای باال بردن روحیه به نظرتان 
عجیب و ناسالم برسد. وقتی خلق و خو و روحیه تان 
پایین است، احتماال وسوسه خواهید شد که با خورد 
غذا حال تان را بهتر کنید. با این حال، غذاهای قندی 
با کالری زیاد که بســیاری از افراد به آنها متوســل 
می شــوند، عواقب منفی خود را به دنبال دارد؛ اما 
بهتر است بدانید که غذاهای ســالم هم می توانند 
روحیه تان را باال ببرند.اخیرا تحقیقاتی در مورد رابطه 
بین تغذیه و ســالمت روان پدید آمده است. با این 
 وجود، توجه به این نکته مهم اســت که خلق و خو

 می توانــد تحت تاثیــر عوامل بســیاری از جمله 
اســترس، محیــط، خــواب نامناســب، ژنتیک، 
اختالالت خلقــی و کمبودهای تغذیه ای باشــد.

 بنابراین، تشــخیص دقیق اینکه آیا مــواد غذایی 
می توانند روحیه شما را باال ببرند یا نه دشوار است. 

با این وجود، برخی 

از غذاها برای بهبود سالمت کلی مغز و انواع خاصی 
از اختالالت خلقی مفید هستند.

1- ماهی چرب
ماهی های چرب مانند سالمون سرشار از اسیدهای 
چرب امگا ۳ هستند که می توانند خطر افسردگی 

را کاهش دهند.

2- شکالت تلخ
شکالت تیره سرشار از ترکیباتی است که می تواند 
مواد شــیمیایی مسئول »احســاس خوب« را در 
مغز شــما افزایش دهد. مانند کافئین، تئوبرومین 
و N-acetlethanolamine که از نظر شیمیایی 

مشابه کانابینوئیدهاست.

3- غذاهای تخمیر شده
از آنجا که حداکثر ۹۰٪ ســروتونین بــدن در روده 
تولید می شود، داشــتن روده ســالم با روحیه 
خوب در ارتباط است. غذاهای تخمیر شده 
مانند ماست، کفیر، کیمجی، کامبوجیا، 
خیارشور و … سرشار از پروبیوتیک ها 
هستند که از ســالمت روده حمایت 

می کنند.

4-موز
مــوز منبع خوبــی از قنــد طبیعی، 
ویتامین B۶ و فیبر پربیوتیک اســت 
که در کنارهم ســطح قند خون و خلق و 

خوی تان را ثابت نگه می دارند.

5- جو دوسر
جو دوســر فیبر مورد نیاز بــدن را فراهم می کند که 
می تواند ســطح قند خون را تثبیت کرده و روحیه را 
تقویت کند. جو دوسر همچنین سرشار از آهن است، 
که می تواند عالئــم خلقی را در افــراد مبتال به کم 

خونی فقر آهن بهبود بخشد.

6- انواع توت
انواع توت ها سرشار از آنتوســیانین های مقابله با 
بیماری هستند که می توانند خطر ابتال به افسردگی 

را در شما کاهش دهند.

7- آجیل و دانه
برخی آجیل ها و دانه ها مثل بــادام، بادام زمینی، 
پســته و گردو و همچنیــن تخم کدو تنبــل، کنجد 
و تخمــه آفتابگــردان سرشــار از تریپتوفان، روی 
و ســلنیوم هســتند که می توانند عملکــرد مغز را 

پشتیبانی کرده و خطر افسردگی را کاهش دهند.

8-قهوه
قهوه ترکیبات بی شــماری از جمله کافئین و اسید 
 کلروژنیک را داراســت کــه باعث تقویــت روحیه 
می شود. تحقیقات نشان می دهد حتی قهوه بدون 

کافئین هم می تواند تاثیر گذار باشد.

9- لوبیا و عدس
لوبیا و عــدس منبع غنــی از مواد مغــذی تقویت 
 B کننده خلق و خــو، به ویژه ویتامیــن های گروه 

است.

خوراکی هایی که خلق و خوی شما را بهبود می بخشند!

توصیه روز

کودک تب کرده را پاشویه 
نکنید

هشدار

یک متخصص اطفال با اشاره به این که تب در 
کودکان به ویژه در زیر پنج سال امکان تشنج 
را فراهم می کند، تاکید کرد: تا رساندن کودکان 
به پزشک و بررسی علت باال رفتن دمای بدن، 
الزم است از یک روش مناسب به جز پاشویه، 

تب کودکان را متوقف کرد.
دکتر امیر حسابی افزود: پاشویه کردن کودک 
به دلیل کاهش دمای محیطی منجر به لرز در 
کودک می شود، بنابراین بهتر است والدین 
از روش های مناســب تری برای کاهش تب 

کودک استفاده کنند.
وی گفت: کم کــردن حجم لبــاس و دادن 
مایعات فــراوان به کــودکان بهترین روش 
در پاییــن آوردن تب کودکان اســت؛ اما در 
مورد کودکانــی که تب آنها بــاالی ۳۹ درجه 
باشــد و کمتر از پنج سال نیز ســن داشته 
باشــند، برای جلوگیری از عارضه تشنج در 
 آن ها باید از اســتامینوفن کودکان استفاده 

شود.
این متخصص اطفال توضیــح داد: اگرچه 
مصرف داروها باید با تجویز پزشــک صورت 
گیرد، اما در چنیــن مواردی  کــه کودک در 
معــرض خطر باشــد، تا رســاندن به مطب 
پزشک می توان از استامینوفن هایی که بدون 
نسخه پزشک هم می توان آن را از داروخانه 

تهیه کرد، استفاده شود.
حســابی افزود: در این مواقــع می توان با 
خوراندن شــربت یا قطره اســتامینوفن به 
کــودک، درجه حــرارات بــاالی کــودک را 
کاهش داد؛ امــا در صورتی که کودک حاضر 
به همکاری نباشــد، می توان از شیاف برای 

پایین آوردن تب به طور موقت استفاده کرد.
وی اظهار کرد: دوز مصرفی شربت یا قطره با 
توجه به وزن کودک تعیین می شود، به طور 
مثال در کودکانی که ۱۰ کیلوگرم وزن دارند و 
در سنین یک و نیم تا دو سالگی هستند باید 
نصف وزن کودک، یعنی به میزان پنج ســی 
سی شــربت داده شــود؛ اما میزان مصرف 
قطره باید دو برابر وزن کــودک، به تعداد ۲۰ 

قطره باشد.

 قرص استامینوفن نوعی مسکن است که در موارد خاصی سالمتی فرد را تهدید می کند. این دارو که معموال برای درمان تب، سردرد، درد های خفیف، آنفلوآنزا و 

سرماخوردگی استفاده می شود، در دو نوع استامینوفن ساده و کدئین وجود دارد.استامینوفن کدئین برای درمان دندان درد، کمردرد، آرتروز، درد های قاعدگی، 

سرماخوردگی، آنفلوآنزا و سرکوب سرفه به کار می رود.مصرف بیش از حد این دارو عوارضی مانند؛ بی اشتهایی، حالت تهوع، استفراغ و درد در قسمت راست باالی 

شکم را ایجاد می کند. همچنین نارسایی کبد را هم به ارمغان می آورد که اگر به ســرعت درمان نشود باعث مرگ بیمار خواهد شد.مصرف هم زمان استامینوفن 

کدئین دار با دیگر دارو های سیستم عصبی مرکزی مانند: آنتی هیستامین ها، باربیتورات ها و آرام بخش های عضالنی یا با دارو های آنتی دپرسیون سه حلقه ای، 

باعث خواب آلودگی شدید در فرد می شــود.همچنین مصرف این دارو به طور متوالی و طوالنی مدت منجر به وابستگی می شود، اگر به طور ناگهانی قطع شود 

می تواند عالئمی مانند: اسهال، تب، آبریزش بینی، عطسه، تهوع و استفراغ، سفتی عضالت، افزایش ضربان قلب، اختالل در خواب و توهم داشته باشد.در دوره 

بارداری و شیردهی اگر مصرف استامینوفن کدئین بدون احتیاط باشــد، نوزاد را هم وابسته می کند.حمید خیری، داروساز گفت: استامینوفن دارویی است که 

به عنوان مسکن استفاده می شود و مصرف آن بسیار متداول است. مصرف این دارو برای کسانی که حساسیت دارند می تواند منجر به مرگ شود.وی همچنین 

افزود: استامینوفن کدئین اگر بیش از حد استفاده شود در مدت طوالنی اعتیادآور خواهد بود.

عوارض خطرناک برای کسانی که استامینوفن کدئین زیاد مصرف می کنند
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مدیر کل سازمان انتقال خون استان خبر داد:

حذف اهدای پالسما به روش آفرز در مراکز انتقال خون
مدیر کل سازمان انتقال خون اســتان اصفهان گفت: در مراکز انتقال خون استان اصفهان دریافت 
پالسما به روش آفرز فعال حذف شده است و حذف این روش لطمه ای به مراکز درمانی وارد نمی 
کند.مجید زینلی با بیان اینکه در مراکز انتقال خون اصفهان دریافت پالســما به روش آفرز حذف 
شده است، اظهار کرد: در مراکز انتقال خون به دو روش پالســما تولید می شود، روش اول تولید 
پالسمای معمولی است که فرد خون اهدا می کند و از آن سه فرآورده گلبول قرمز، پالک و پالسما 
استخراج خواهد شد.وی در تشریح روش دوم افزود: روش دیگر تولید پالسمای آفرز است که در 
آن از فرد اهدا کننده خون دریافت می شود و بعد از استخراج پالسما خون به فرد برمی گردد، در واقع 
از اهدا کنندگان در این روش فقط پالسما دریافت می شــود.مدیر کل سازمان انتقال خون استان 
اصفهان با تاکید بر اینکه پالسمای آفرز مصارف درمانی کمی دارد، تصریح کرد: پالسمای آفرز بیشتر 
در تولید داروهای مشتق از پالسما استفاده می شود.وی با تاکید بر اینکه اکنون سیاست سازمان 
انتقال خون تمرکز بر فعالیت اصلی این سازمان یا همان دریافت خون و پالکت است، تصریح کرد: 
 پالسما تنها به روش آفرز گرفته نمی شود و استخراج پالســما برای مراکز درمانی هنوز هم انجام

 می شود، هیچ مشــکلی در جمع آوری پالســما به روش معمول وجود ندارد و حذف این روش 
لطمه ای به مراکز درمانی وارد نمی کند.

آزادی 41 زندانی جرائم غیر عمد در اصفهان
مدیرکل زندان های استان اصفهان گفت:۴۱ زندانی جرائم غیرعمد استان با گذشت ۶۰ میلیارد ریالی 
شاکیان و کمک بیش از ۶ میلیارد ریالی ســتاد دیه از بند رهایی یافتند.اسد ا... گرجی زاده ادامه 
داد:همزمان با چهل و یکمین سالگرد انقالب اسالمی، ۴۱ زندانی جرائم غیرعمد استان با گذشت 
۶۰ میلیارد ریالی شاکیان و کمک بیش از ۶ میلیارد ریالی ستاد دیه از بند رهایی یافتند.گرجی زاده 
با بیان اینکه بیش از ۱۲ میلیارد ریال نیز تسهیالت بانکی به منظور آزادی این زندانیان پرداخت شده 
است، افزود: میزان بدهی این محکومان جرائم غیر عمد در بند اســتان بیش از ۹۳ میلیارد ریال 
بوده است.از ابتدای امسال تاکنون ۶۶۸ نفر از محکومان جرائم غیر عمد استان با هزار و ۹۰ میلیارد 

ریال بدهی از زندان آزاد شدند.

مدیرکل حج و زیارت استان:

ثبت نام سفر های نوروزی عتبات تا 26 بهمن ادامه دارد
مدیرکل حج و زیارت اســتان اصفهان از آغاز ســفر زمینی به عتبات در روز های آینده خبر داد و در 
مورد ســفر های نوروزی توضیحاتی ارائه کرد.غالمعلی زاهدی در مورد برقرار شــدن ســفر زمینی 
به عتبات اظهار داشــت: برقرار شــدن ســفر زمینی به عتبات پس از چند ماه وقفه به تازگی اعالم 
شده و هنوز ثبت نام ها شروع نشده است.مدیرکل حج و زیارت اســتان اصفهان افزود:به زودی 
سهمیه اصفهان مشخص خواهد شــد و پس از آن متقاضیان می توانند با مراجعه به سامانه حج 
و زیارت ثبت نام کننــد.وی با بیان این که اعزام ها از مرز مهران خواهد بود و ســایر مرز ها بســته 
اســت، گفت: هزینه ســفر زمینی به عتبات از یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تا ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار 
تومان اســت و همانند گذشــته اقامت تمام کاروان های عتبات ســازمان حج و زیارت هفت روز 
طول می کشــد.زاهدی در مورد اعزام هوایی نیز تصریح کرد: اعزام به صورت هوایی تاکنون فقط از 
تهران انجام می شــد و از اصفهان گرو هی که تکمیل شود و برای اعزام به تهران بروند، نداشته ایم.

مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان با اشاره به ســفر های نوروزی خاطر نشان کرد: البته ثبت نام 
سفرهای نوروزی شروع شــده اســت و تا ۲۶ بهمن ماه نیز ادامه دارد و پس از انجام قرعه کشی 
 نحوه اعزام ها مشخص خواهد شد، برای سفر های نوروزی اعزام به هر دو صورت زمینی و هوایی 

برقرار خواهد بود.

واکنش ها نسبت به حواشی و شایعات مربوط به ورود ویروس کرونا و ابتالی افراد در اصفهان و کل کشور  ادامه دارد؛

نداریم، نیست

خبرها و شایعات حول محور ویروس کرونا  پریسا سعادت
همچنــان در ایران تکذیب می شــود. در 
حالی که در همه جای دنیا این ویروس رخنه کرده؛اما در واکنشی عجیب 
ایران هنوز از این ویــروس با وجود حضور تعداد زیــادی از چینی ها و 
سفرهای انجام شده به این کشور ،مصون مانده است! به تازگی روزنامه 
ایران مدعی شد یک زن تهرانی مشکوک به کرونا ویروس جان خود را 
از دست داده است. ایسنا نیز نوشت همزمان با مرگ زنی میانسال در 
یکی از بیمارســتان های پایتخت که مشــکوک به بیماری کرونا بود، 
تحقیقات در این باره آغاز شد.مسئوالن یکی از بیمارستان های پایتخت 
در تماس با ۱۱۰ از مرگ مشکوک زنی ۶۳ ســاله خبر دادند. بر اساس 
بررسی های اولیه و طبق اظهارات کادر درمانی این بیمارستان احتمال 
می رود که این زن مبتال به بیماری کرونا بوده و بر اثر همین بیماری جان 
باخته اســت. بدین ترتیــب با انتقال جســد وی به پزشــکی قانونی 

تحقیقات با دستور بازپرس آغاز شد. 
تا کنون هم مسئوالن ایرانی و هم مسئوالن ســازمان بهداشت جهانی 
موردی از ابتال به کرونا در ایران را رســما اعالم نکرده اند .حتی نماینده 

سازمان جهانی بهداشت در ایران، اعالم کرد دانشجویان ایرانی بازگردانده 
به ایران از ووهان چین هم هیچ کدام به این بیماری مبتال نشــده اند و 
خطری آنها را تهدید نمــی کند. در اصفهان هم هفته قبل شــایعاتی از 
قرنطینه فردی در بیمارستان خورشید شنیده شــد که البته مسئوالن 

علوم پزشکی آن را رد کردند. 
در جدیدترین اظهارات هم ســخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
اعالم کرد تاکنون در اصفهان مورد مشــکوکی به کرونا نداشتیم. آرش 
نجیمی با اشــاره به اینکه تاکنون در اســتان اصفهان مورد مشکوک به 
ویروس کرونا مشاهده نشده است، اظهار داشــت: اگرچه در قله دوم 
اپیدمی آنفلوآنزا قرار داریم؛ اما این آنفلوآنزا  ازنوع B اســت و شــدت 
آن از نوع H۱N۱ که در پاییز فراگیر شد به مراتب کمتر است.وی افزود: 
در فصل سرما مبتالیان به ویروس ســرماخوردگی و آنفلوآنزا  افزایش 
می یابند که با رعایت بهداشت دست و قرار نگرفتن در معرض ویروس 

می توان از این بیماری های ویروسی پیشگیری کرد.
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اشاره به اینکه ویروس کرونا 
جدید میزان سرایت بیشتری نسبت به ویروس های خانواده آنفلوآنزا  

دارد، گفت: ویروس کرونا از نظر تشخیصی و پیشگیری و درمان عوارض 
ناشناخته است و با توجه به حجم وســیع تبلیغات رسانه ای ترسی در 
مردم ایجاد شده که تنها الزم است توصیه های سازمان بهداشت جهانی 

مبنای تصمیم گیری درباره این ویروس قرار بگیرد. 
در این میان ترس از ابتال و یا اپیدمی شدن این بیماری موجب هجوم 
مردم برای خرید ماســک شــده اســت؛ اتفاقی که در بازار هم قیمت 
ماســک را افزایش داده و هم عرضه آن را محدود کرده اســت. اما باز 
هم این موضوع که به خوبی در ســطح داروخانه های شــهر مشــهود 
است، از سوی علوم پزشکی رد و اعالم شده کمبودی نداریم.  در همین 
زمینه آرش نجیمی اعالم کرده است شــاید در برخی از داروخانه ها به 
صورت موردی با کمبود ماسک مواجه باشــیم؛ اما در مجموع با کمبود 
ماسک در داروخانه های اســتان اصفهان مواجه نیستیم ضمن اینکه 
افراد عادی برای پیشــگیری از ویروس کرونا جدید نیاز به اســتفاده 
 از ماســک هم ندارند و موثرترین روش پیشــگیری رعایت بهداشت

 دست و پوشش قراردادن عطسه و ســرفه و عدم تماس با  حیوانات 
است.

مســئول بیمــاری هــای واگیــر مرکز بهداشــت 
اصفهــان تاکید کرد کــه تاکنون مــرگ و میری بر 
اثر آنفلوآنزا در گروه ســنی ۵ تا ۱۸ سال در استان 
اصفهان نداشته ایم.چندی پیش، حسین عباسیان 
رییس اداره سالمت و تندرســتی اداره کل آموزش 
و پرورش اســتان اصفهان در گفت و گو با ایســنا، 
درخصوص فوت یک دانش آموز پایه دوم ابتدایی 
در اصفهان، اعالم کرد که دانشــگاه علوم پزشــکی 
و مرکز بهداشــت اســتان مرجع تایید فوت بر اثر 
بیماری آنفلوآنزا هســتند و مرگ این دانش آموز 

اصفهانی بر اثر آنفلوآنــزا را تایید نکردند، چراکه این 
دانش آموز، بیماری زمینه ای داشــته است.وی با 
بیان اینکه برخــی از خانواده هــای دانش آموزان، 
فوت این دانش آموز را بر اثر آنفلوآنزا دانسته و نگران 
شده اند، تصریح کرده بود که تاکنون دانش آموزی 
بر اثر بیماری آنفلوانزا فوت نشده است.رضا فدایی 
مسئول بیماری های واگیر مرکز بهداشت اصفهان 
گفت: در جریــان اپیدمی آنفلوآنــزا هیچ فردی در 
گروه ســنی ۵ تا ۱۸ سال در اســتان اصفهان فوت 
نکرده اســت.وی با تایید اینکه فــوت دانش آموز 
اصفهانی بر اثر آنفلوآنزا نبوده، اظهارکرد: فوت افراد 
ممکن است بر اثر بیماری های دیگری اتفاق بیفتد 
و در مواردی حتی علت فوت مشــخص نباشد؛ اما 
با بررسی های صورت گرفته تایید شد که فوت این 

دانش آموز بر اثر آنفلوآنزا نبوده اســت.وی با بیان 
اینکه مرگ و میر بر اثر آنفلوآنزا در گروه سنی باالتر 
در استان اتفاق افتاده، بدون اشاره به آمار فوتی ها، 
بر رعایت بهداشت فردی از سوی مردم تاکید کرد.

فدایی با بیان اینکه همه گروه های ســنی و به ویژه 
گروه های آسیب پذیری همچون کودکان باید روزانه 
با آب و صابون مایع مکرر دست های خود را بشویند 
و اگر مریض شدند در منزل استراحت کنند و بعد به 
مدرســه برگردند، افزود: با رعایت این توصیه های 
ســاده آنفلوآنزا در مراکز تجمعی از جمله مدارس 
کنترل می شود.وی در پاسخ به نگرانی خانواده ها از 
شیوع آنفلوآنزا در مدارس نیز گفت: خانواده ها باید 
ضمن رعایت موارد بهداشــتی، اخبار را تنها از طریق 

مراجع رسمی پیگیری کنند.

مسئول بیماری های واگیر مرکز بهداشت اصفهان:

آنفلوآنزا در گروه سنی ۵ تا 18 سال منجر به فوت نشده است

در اصفهان هم هفته قبل شایعاتی از قرنطینه فردی در 
بیمارستان خورشید شنیده شد که البته مسئوالن علوم 

پزشکی آن را رد کردند

 نجات دو غریق با فداکاری 
تکنسین فوریت های پزشکی 

اصفهان
فداکاری تکنســین فوریت های پزشــکی 
اصفهان جــان دو غریــق در شهرســتان 
شاهین شــهر و میمه رانجات داد.در حالی 
که واحدهای امدادی آتش نشانی به دلیل 
نداشــتن تجهیزات کافی نتوانستند برای 
نجات حادثه دیدگاه کمک کنند ، کاوان زارعی 
تکنسین اورژانس برای نجات دو غریق وارد 
استخر شد و با کمک نیروهای امدادی آتش 

نشانی این شهر دو جوان رانجات داد.

اصفهان، سردترین روز سال را پشت سر گذاشت
کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی اصفهان گفت: صبح روز گذشته همه نقاط استان دمای 
هوای بسیار ســردی را تجربه کردند به طوری که کالن شهر اصفهان با دمای هوای هشت درجه زیر 
صفر، سردترین روز سال را پشت ســر گذاشت.محمد رضا رفیعی اظهارداشــت: این وضعیت به 
دلیل نفوذ توده هوای بسیار سرد و پر فشار به کشــور به وجود آمد که در این موقع از سال بی سابقه 
بوده است.وی بیان کرد: دمای هوا در مناطق غربی اســتان و شهرستان های فریدون شهر، بویین 
و میاندشت و خوانسار نیز به ۱۸ درجه ســانتی گراد زیر صفر رسید.کارشناس پیش بینی اداره کل 
هواشناسی اصفهان با بیان این که این هوای سرد همچنان با شدت کمتری در استان وجود خواهد 
داشت خاطرنشان کرد: از اواسط  امروز  هم شــاهد افزایش روند دما بین پنج تا ۱۰ درجه خواهیم 
بود و جمعه گرمی را پیش رو خواهیم داشت.وی ادامه داد: بیشــینه دما در کالن شهر اصفهان در 
گرم ترین ساعت به هفت درجه ســانتی گراد باالی صفر و کمینه دما در سردترین ساعت به هشت 

درجه سانتی گراد زیر صفر رسید.

 درخشش دانشگاه های استان اصفهان 
میان برترین دانشگاه های جهان

رتبه بندی تایمز در تازه ترین بررســی خود برترین دانشگاه های جهان در رشــته آمار و ریاضیات را 
معرفی کرد؛ در میان برترین های جهان نام ۴ دانشگاه از استان اصفهان به چشم می خورد. این پایگاه 
یکی از مهم ترین نظام های رتبه بندی بین المللی است که دانشگاه های جهان را رتبه بندی می کند.

موسسه تایمز با جمع آوری اطالعات حاصل از بزرگ ترین بررســی جهانی بر اساس نقطه نظرات 
اعضای علمی و آکادمیک برجسته در دانشگاه ها، فهرست مشــمول ترین برندهای دانشگاهی را 
منتشر می کند.بر اساس داده های سایت رسمی موسسه تایمز هایر اجوکیشن، در جایگاه نخست 
در رتبه بندی دانشگاه های مشهور جهان در سال ۲۰۲۰ مربوط به دانشــگاه های انگلیس و آمریکا 
می شود.این بررسی میان۱۳۹۷ دانشگاه صورت گرفته که نشان دهنده پیشرفت دانشگاه های ایران 
به نسبت سال ۲۰۱۹ است. سال گذشته تنها ۲۵ دانشــگاه ایران در میان برترین های جهان در علم 
ریاضیات و آمار جا گرفته بودند که در سال جاری این آمار به ۳۵ دانشگاه رسیده است.دانشگاه های 
آکسفورد، موسسه تکنولوژی کالیفرنیا و دانشگاه کمبریج برترین دانشگاه های جهان در سال ۲۰۲۰ 
هستند.بر اساس رتبه بندی اعالم شده، از دانشگاه های استان اصفهان دانشگاه کاشان با قرار گرفتن 
در رتبه ۵۰۰-۶۰۰ توانسته نخستین دانشگاه استان و چهارمین دانشگاه برتر کشور باشد.دانشگاه های 
صنعتی اصفهان، اصفهان و علوم پزشکی اصفهان، دیگر دانشگاه هایی هستند که به ترتیب در این 

رتبه بندی جایگاه قابل توجهی دارند.

رییس دانشگاه آزاد استان اصفهان مطرح کرد:

احیای رشته های کم مخاطب با طرح »پویش«
 رییس دانشــگاه آزاد اســالمی اســتان اصفهان به کارگیری طرح پویش در احیای رشــته های 
کم مخاطب را در واحدهای دانشــگاهی مفید دانســت.پیام نجفی در جلســه شــورای معاونان 
آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه های آزاد اسالمی اســتان اصفهان که به میزبانی دانشگاه 
آزاد اســالمی واحد دولت آباد برگزار شــد، گفت: »باید موضوع درآمدهای غیر شهریه ای را جدی 
گرفت، تالش های خوبی از برخی واحدها در این راستا انجام شــده است و امیدوارم بقیه واحدها 
نیز در این زمینه ورود جدی داشته باشــند.«وی افزود: »باید روی توزیع رشته ها دقت بیشتری 
صورت پذیــرد؛ چراکه جذب دانشــجو  روی چند رشــته متمرکز، موجب افت کیفیت آموزشــی 
خواهد شد.«به گفته رییس دانشــگاه آزاد اسالمی استان اصفهان، با اســتفاده از طرح پویش و 
 اطالع رســانی درباره ارجاع دانشــجویان به صنعت در این طرح، می توانیم رشته های کم مخاطب 

را احیا کنیم.

با مسئولان
س: ایرنا

عک

وز عکس ر

خبر روزاخبار

 معاون امور جوانان وزارت 
ورزش و جوانان:

هیچ سایت و کانال 
همسریابی مجوز قانونی ندارد

معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان درباره 
تــداوم فعالیت ســایت ها و کانال هایی تحت 
عنوان همسریابی و دوستیابی گفت: به مردم، 
جوانان و اعضای این کانال ها هشدار می دهیم 
که افراد و گروه هایی که در این بسترها اقدام به 
همســریابی یا ترویج ازدواج موقت می کنند، 
هیچ کدام مجوز رســمی از هیچ نهادی ندارند.

محمدمهــدی تندگویان ادامــه داد: به مردم، 
جوانان و اعضای این کانال ها هشدار می دهیم 
که افراد و گروه هایی که در این بسترها اقدام به 
همســریابی یا ترویج ازدواج موقت می کنند، 
هیچ کدام مجوز رســمی از هیچ نهادی ندارند.

وی افزود: ممکن است بعضی از این گروه ها به 
برخی از دفاتر مشاوره مرتبط باشند یا از نهادی 
برای فعالیت دیگری مجوز دریافت کرده باشند؛ 
اما به طور صددرصدی جوانان و مردم مطمئن 
باشند هیچ کدام از این افراد مجوز رسمی تایید 
شده از نهادهای رسمی و دولتی ندارند، در عین 
حال این اقدامــات از نظر ما نوعی کالهبرداری 
است.معاون امور جوانان افزود: سامانه مالی 
که به این شکل فعالیت می کند نیز مورد تایید 
دولت و هیچ کدام از سازمان ها نیست و هرکس 
که چنین مبالغــی را پرداخت کند برای احقاق 
حق خود به هیچ جایی نمی تواند مراجعه کند، 
چرا که این عمال کالهبرداری اســت و شکایت 
افراد وارد فــاز حقوقی و دادگاهی می شــود.

تندگویان در ادامه تصریح کرد: از ســوی دیگر 
پایشــی از این موضوع انجام و نتیجه آن برای 
معاونت جوانان نیز ارسال شده بود که براساس 
این پایش تراکنش های مالی قابل توجهی در 
این فرآیند وجود دارد کــه طی آن کالهبرداری 
انجام می شود و در عین حال حدود صددرصد 
این ارتباطات منجر به ارتباطات پایدار و روابط 
خانوادگی شــرعی مدنظــر ما نمی شــود، در 
بهترین حالت این فرآیند روابط شرعی موقت 
را ایجاد می کند کــه نه تنها باعث اســتحکام 
خانواده ها نمی شود بلکه بیشــتر باعث از بین 
رفتن خانواده های ســالم و مستحکم موجود 

نیز می شود. 

شهرداری شهرضا در نظر دارد به استناد مصوبه اول جلسه ۲۱۹ مورخ ۹۸/۰۹/۱۱ شورای 
اسالمی شهر اجاره بهداشتی نمودن کانال زباله را از طریق مزایده عمومی به افراد یا 

شرکتهای واجد شرایط برای مدت یکسال واگذار نماید.
لذا متقاضیان میتوانند از تاریخ انتشار آگهی به مدت ۱۰ روز جهت دریافت اسناد مزایده 
به شهرداری مراجعه و یا با تلفن ۵۳۲۴۱۰۱۰ داخلی ۲۴۱ مســئول امور قراردادهای 

شهرداری تماس حاصل نمایند.
   آخرین مهلت دریافت و تحویل اســناد و محل آن: ساعت ۱۴:۳۰روز شنبه مورخ 

۹۸/۱۲/۰۳ دبیرخانه محرمانه شهرداری واقع در واحد حراست شهرداری مرکزی
   تاریخ گشــایش اســناد: ســاعت ۱۵ روز یکشــنبه مــورخ ۹۸/۱۲/۰۴ در محل

 شهرداری شهرضا
   به پیشنهادات مخدوش، مشروط یا خارج از تاریخ فوق ترتیب اثر داده 

نخواهد شد.
   پیشــنهاد دهندگان باید مبلغ ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال )یکصد میلیون ریال( را ضمانت 
نامه بانکی و یا وجه نقد به حساب ســپرده ۳۱۰۰۰۰۰۰۵۲۰۰۲ بانک ملی در پاکت الف 

الک ومهر شده تحویل نمایند.
   سپرده نفر اول، دوم و سوم در صورت برنده شدن در مزایده و عدم عقد قرارداد به 

ترتیب به نفع شهرداری ضبط می گردد.
   شهرداری در رد و یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

آگهی مزایده)مرحله دوم- نوبت دوم(اجاره بهداشتی نمودن کانال زباله شهرداری

حبیب قاسمی- شهردار  شهرضام الف:770399



کاپیتان تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر :

کاریبهپیشبینیهاندارم،خودممیگویممدالمیگیرم
کاپیتان تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر در مورد اینکه »در چه شرایطی می توان کسب سهمیه المپیکی شمشیربازی اسلحه سابر ایران در جام جهانی لهستان 
را قطعی شده عنوان کرد؟«، گفت: عملکرد چین می تواند در این زمینه تعیین کننده باشد اگرچه ما به واسطه عملکرد خوبی که در دیدارهای گذشته داشتیم، ۷۰ 
امتیاز با این تیم اختالف داریم. در هر صورت اگر در جام جهانی لهستان جزو چهار تیم برتر قرار بگیریم می توانیم سهمیه المپیکی خود را قطعی شده بدانیم.مجتبی 
عابدینی با اشاره به مسیری که تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر برای ورود به جمع چهار تیم برتر جام جهانی لهستان باید طی کند، خاطرنشان کرد: احتماال برای 
ورود به جمع هشت تیم برتر این رقابت ها باید با ژاپن یا مصر دیدار کنیم. ایتالیا یا آلمان هم حریفان احتمالی ما برای ورود به مرحله نیمه نهایی مسابقات خواهند 
بود. امید زیادی داریم که بتوایم این مسیر را با موفقیت طی کرده و به نتیجه برسیم.ملی پوش اسلحه سابر ایران به پیش بینی که برخی سایت های خارجی در 
مورد عملکرد وی در المپیک ۲۰۲۰ توکیو و قرار گرفتن در رده پنجم این بازی ها داشته اند، اشاره کرد و گفت: کاری به این پیش بینی ها و هر پیش بینی دیگری که 

توسط هر فرد یا سایت دیگری انجام شود، ندارم. پیش بینی خودم مهم است و اینکه فکر می کنم بتوانم در توکیو مدال آور شوم.
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االنبیحرمتینشدآقایانصاریفرد؟
 محمدحسن انصاری فرد بعد از قطع همکاری با گابریل کالدرون مدعی بود این مربی آرژانتینی 
به بزرگان پرسپولیس مثل بیرانوند، جالل حسینی و ... بی احترامی می کند و آنها را روی نیمکت 
می نشاند! به هر حال معلوم نیست از کی تا حاال در دنیای فوتبال نیمکت نشین کردن یک نفر به 
معنای بی احترامی به او شــده، اما یحیی گل محمدی هم بعد از ســه بازی تصمیم گرفت مقابل 
الدحیل به جالل حســینی بی احترامی کند و او را روی نیمکت بنشــاند. تازه بــا این رویه ای که 
علیرضا بیرانوند در پیش گرفته، هیچ بعید نیســت بی احترامی های یحیی بیشتر هم بشود و به 

نیمکت نشین کردن گلر شماره یک پرسپولیس هم بکشد!

»نکونام«بهدنبالدبل»ویسی«درلیگ19
تیم فوالدخوزســتان روز جمعه باید در ورزشگاه شهدای شــهرقدس به مصاف تیم پیکان برود، 
این درحالی است که پیکان به تازگی ســرمربی خود را تغییر داده است.عبدا... ویسی سرمربی 
خوزستانی در شاهین بوشهر لیگ را شــروع کرد؛ اما نتایج ضعیف باعث شــد تا از این تیم جدا 
شود. او با شاهین در مقابل فوالد قرار گرفت؛ اما در دیداری که برای او خانگی حساب می شد برابر 
شاگردان نکونام شکست خورد و زمین را ترک کرد.نکونام و شاگردانش که در بازی هفته قبل خود 
یک برد ارزشمند در ورزشگاه فوالدآرنا برابر شهر خودروی مشهد به دست آوردند حال به دنبال این 
هستند تا عالوه بر کسب یک برد شــیرین در خارج از خانه و دومین شکست تیم های ویسی در 

لیگ نوزدهم، بتوانند قدم بلندی برای حضور در جمع مدعیان کسب سهمیه بردارند.

شاهینوجذبدوبازیکنجدید
شاهین برای ماندن در جدول بازی های لیگ برتر همه تالش های خود را به کار گرفته است و با 
توجه به تغییرات مثبتی که در تیم ایجاد شــده به رسیدن به این هدف امیدوار است.این تیم بعد 
از تعطیالت زمســتانی 3 بازی برگزار کرده که حاصل آن ۷ امتیاز بود؛ تساوی در برابر شهر خودرو 
و شکست تیم های پیکان و نساجی. شــاهین برای اینکه از امتیاز میزبانی در دیدار این هفته با 
ماشین سازی نهایت استفاده را ببرد تماشای این دیدار را برای تماشاگران بوشهری رایگان اعالم 
کرده و قرار است در روزهای آتی دو بازیکن جدید خارجی هم به ترکیب تیم اضافه شوند.سعید 
مسیگر، مدیر عامل باشگاه شاهین شهرداری بوشــهر دراین باره می گوید:» با نظر سرمربی تیم 
به دنبال جذب دو بازیکن در پســت های هافبک میانی و مهاجم هستیم که در این راستا بیشتر 
روی گزینه های خارجی تمرکز داریم و با توجه به قانون ســازمان لیــگ در مورد جذب بازیکنان 
خارجی هر تیم می تواند ۴ بازیکن خارجی جذب کند که الزاما یکی از آنها باید آسیایی باشد و ما 
هم اکنون امکان جذب یک بازیکن آسیایی و یک بازیکن از دیگر نقاط جهان را داریم. در تالش 
و رایزنی هستیم تا جذب این دو بازیکن خارجی با نظر میشو کرستیچوویچ تا پایان هفته جاری 

و یا اوایل هفته آینده انجام شود.«

افشاگریرییسسابقکمیتهانضباطیدربارهیکرییس!
همواره درباره انتخابات هیئت فوتبال ها بحث بوده اســت. چون رؤســای هیئت فوتبال بخش 
عمده ای از اعضای مجمع فدراســیون را تشــکیل می دهنــد و نقش کلیــدی در تعیین رییس 
فدراسیون دارند، شائبه درباره فعالیت هایشان زیاد بوده است.  عبدالرحمن شاه حسینی، مشاور 
طرح تحقیق و تفحص مجلس در کمیسیون 9۰ به افشــاگری در این زمینه پرداخت و گفت: »از 
یکی از رؤســای هیئت های فوتبال ایران اقرار گرفتیم که اعضای مجمع استانی را با پول هیئت 
فوتبال همراه با خانواده به سفر رایگاه زیارتی مشهد فرســتاده بود. ایشان همین االن در مجمع 

فدراسیون فوتبال هستند و قرار است رای هم بدهند!«

مروری بر نکات آماری دیدار تیم های سپاهان ایران- العین امارات؛

بازگشت قهرمانانه نایب قهرمان آسیا

تیم ســپاهان با پیروزی چهار بر صفر مقابل تیم 
العین امارات در اولین دیدار خود در رقابت های 
لیگ قهرمانان آســیا، قاطع ترین پیروزی لیگ 
قهرمانان را به نام خود ثبت کرد. شاگردان امیر قلعه نویی با کسب سه 
امتیاز این دیدار و با توجه به نتیجه تساوی دیدار تیم های السد قطر و 
النصر عربســتان در صدر جدول رده بندی گروه D  این مسابقات جای 
گرفتند. طالیی پوشان هفته آینده در قطر برابر تیم السد قرار می گیرند؛ 
تیمی که ســرمربی گری آن را ژاوی هرناندز، بازیکن افسانه ای سابق 

بارسلونا بر عهده دارد.

 در روزی که همه بازیکنان سپاهان عملکرد خوبی 
داشتند، این محمد محبی ۲۰ساله بود که خودش 
را به عنوان بهترین بازیکن و باالتر از ســتاره های 
گران قیمت سپاهان و تیم العین معرفی کرد؛ بازیکنی که هیچ شباهتی 
به محمد محبی تیم امید ایران نــدارد و همچنان مهره ای کلیدی برای 
امیرقلعه نویی و سپاهان به شــمار می رود.طالیی پوشان اصفهانی در 
شرایطی موفق شــدند، برای اولین بار تیم العین را در هفتمین مصاف 
رودرروی دو تیم شکست دهند که محبی خودش با جای گیری مناسب 
گل اول بازی را ثبت کرد.  جوان مســتعد سپاهانی ها سپس با شروع 
نیمه دوم و با ایجاد فشار روی خط دفاع العین، زمینه ساز اشتباه مرگبار 
مدافع العین و گل اســتنلی کی روش شد  و روی گل ســوم نیز تاثیر 
مستقیمی گذاشت. محمد محبی در اولین نمایش آسیایی اش مقابل 
العین، خطری دائمی برای مدافعــان و دروازه بان تیم حریف بود  و با 
ثبت گل اول، نقش مهمی در رسیدن تیمش به صدر جدول گروه چهارم 
مسابقات داشت؛ جایی که تیم های الســد قطر و النصر عربستان در 
دیگر دیدار گروه به تساوی ٢ بر ٢ دست یافتند تا در روز اول رقابت های 
لیگ قهرمانان آسیا همه چیز بر وفق مراد سپاهان و ستاره های جوان و 

باتجربه اش پیش رفته باشد.

 تیم فوتبال ســپاهان در حالی با انجام یک بازی 
تحســین برانگیز موفق شــد با چهارگل العین را 
در هم بکوبد و شــروعی طوفانی در بازگشــت به 
رقابت های آســیایی رقم بزند که این پیروزی بهتریــن برد نمایندگان 
ایران مقابل تیم العین امارات بــود. تیم های ایرانی پیش از این دیدار 
نتوانســته بودند مقابل این تیم اماراتی نمایشــی خیره کننده داشته 
باشند و حتی تیم استقالل تهران شکست سنگینی را مقابل این تیم در 
رقابت های چند فصل گذشته لیگ قهرمانان آسیا متحمل شده بود. از 
این رو پیروزی طالیی پوشان نصف جهان را به منزله انتقام آن شکست 
سنگین به حساب می آورند. امید نورافکن، بازیکن کنونی تیم سپاهان، 
یکی از بازیکنان استقالل در آن دیدار کذایی بود که پس از دیدار سه شنبه 
تیمش در صفحه اینستاگرام نوشت: »سالم! هدف مشخص، استارت 
خوب و تالش.برد دلچسبی بود؛ شاید یک انتقام خوب برای من بود. 
خوشحالم برای تیم خودم... تبریک به محمد محبی.)امیدوارم برای 
سپاهان و سپاهانی ها افتخار بشــی؛ چه در آسیا و چه اروپا(. روزهای 
سختی را گذراندیم تا به بازی ها رسیدیم. حداقل سهم من و تیمم در این 
فصل دو جام است. سپاهان یک تیم خوب و قوی است و باید هر روز 

بهتر شویم، تازه یک تیم آماده دیگر هم داریم. خدا را شکر«.

جی دن کاکــس، آزادکار وزن 9۲ کیلوگرم آمریکا و 
دارنده ۲ مدال طال و یک برنز جهان و برنز المپیک 
برای اینکه بتواند در المپیک ۲۰۲۰ مبارزه کند مانند 
علیرضا کریمی به وزن 9۷ کیلوگرم رفت.رقابت های 
کشــتی آزاد المپیک از ۱۰ وزن این رشته، در ۶ وزن 
۵۷، ۶۵، ۷۴، ۸۶، 9۷ و ۱۲۵ کیلوگرم برگزار می شود 
و به همین دلیل بسیاری از کشتی گیران در سراسر 
جهان برای اینکــه بتوانند در این رویــداد بزرگ به 
میدان بروند تصمیم به تغییر اوزان خود می گیرند.

جی دن کاکس، چهره طرح کشتی جهان از آمریکا 
و دارنده ۲ مدال طال و یک برنز جهان و برنز المپیک 
۲۰۱۶ ریو که پس از کســب مدال طال در رقابت های 
جهانی ۲۰۱۷ پاریس در وزن ۸۶ کیلوگرم، به وزن 9۲ 

کیلوگرم آمده بود، این بار نیز تصمیم به تغییر وزن 
خود گرفته تا بتواند شانس حضور در المپیک ۲۰۲۰ 
توکیو را به دست بیاورد.کاکس پس از بررسی های 
صورت گرفته و مشــاوره با مربیان تیم ملی آمریکا 
و مسئوالن فدراسیون کشتی این کشور از میان دو 
وزن المپیکی ۸۶ و 9۷ کیلوگــرم در نهایت تصمیم 
گرفت در یک وزن باالتر و در وزن 9۷ کیلوگرم کشتی 
بگیرد.ایــن آزادکار پرقــدرت و تنومنــد آمریکایی 
تاکنون جدی ترین ســد در برابــر علیرضا کریمی 
نماینــده وزن 9۲ کیلوگــرم ایــران در رویدادهای 
بین المللی بود تا جایی که کریمی هیچ گاه نتوانست 
مقابل وی به برتری برســد.کاکس برای پوشیدن 
دوبنده تیم ملــی آمریکا در المپیــک توکیو، کایل 

اسنایدر قهرمان جهان و المپیک را در پیش دارد و با 
توجه به روند نزولی اسنایدر طی ماه های اخیر، به 
نظر می رسد توانایی برتری مقابل اسنایدر را خواهد 
داشت. احتماال پیروزی با ضربه فنی محمد حسین 
محمدیان مقابل اسنایدر، تاثیر زیادی در این تصمیم 
کاکس داشته است.علیرضا کریمی نیز اخیرا به وزن 
9۷ کیلوگرم آمده تا بتواند بــرای حضور در المپیک 
مبارزه کند که البته او هــم رقیب داخلی قدرتمندی 

مانند محمدیان دارد.

رقیب آمریکایی علیرضا کریمی تغییر وزن داد؛

»کاکس«درفکرعبورازاسنایدربرایالمپیک

سرمربی تیم فوتسال:

بعیداستفوتسالقهرمانی
آسیادرماهرمضانبرگزارشود

خبر  روز

ثروت»لیونلمسی«چقدراست؟
 لیونل مسی، فوق ستاره آرژانتینی تیم فوتبال بارسلونای اسپانیا به غیر از نبوغی که در فوتبال دارد، یکی 
از ثروتمندترین ورزشکاران دنیا به حساب می آید.ثروت مسی به ۴۰۰ میلیون دالر می رسد و او ماهانه 
۸.3 میلیون یورو از باشگاه اسپانیایی بارسلونا کسب درآمد دارد که با یک تخمین ساده به رقمی ساالنه 
حدود ۱۰۰ میلیون یورو می رسد. به غیر از  این درآمد، لیونل مسی از راه تبلیغات در فضای مجازی هم 
پولی بالغ بر ۱۰۰ میلیون یورو به جیب می زند، ضمن اینکه یکی از مدل های تبلیغاتی برند های مطرح 
دنیا همچون آدیداس و پپسی به حساب می آید.به نظر نمی رسد که ثروت مسی  به این زودی ها از 
بین برود، به ویژه اینکه با اظهارات اخیر مدیر باشــگاه بارسلونا خوزه ماریا بارتومئو، این باشگاه قصد 
دارد تا با مسی به صورت ابدی قراردادی امضا کند و حتی اگر این بازیکن در بارسا هم نماند می تواند در 

باشگاه های مطرح دنیا درآمدزایی داشته باشد.

اوزیل:آیندهرانمیتوانپیشبینیکرد
هافبک آلمانی آرسنال در مورد برنامه های آینده اش حرف زد.مســعود اوزیل از سال ۲۰۱3 که رئال 
مادرید را ترک کرد، تاکنون برای آرسنال به میدان رفته است.وی در مصاحبه ای که با ESPN انجام 
داد، در مورد این که تیم لندنی را ترک می کند یا همچنان ماندگار خواهد بود، حرف زد. هافبک 3۱ ساله 
اظهار داشت: از آینده خبر ندارم. نمی دانم فصل بعد چه اتفاقی خواهد افتاد.بازیکن  سال های گذشته 
وردربرمن و شالکه افزود: آنچه قطعی است، خرج کردن تمام توانم است. باز هم با تمام وجود برای 

آرسنال بازی می کنم تا ببینیم چه پیش خواهد آمد .

»ایکرکاسیاس«درانتخاباتنامزدمیشود
بنا به گزارش ها، ایکر کاسیاس در انتخابات بعدی ریاست فدراسیون فوتبال اسپانیا )RFEF(، رقیب 
لوئیس روبیالس خواهد بود.دروازه بان سابق رئال مادرید و کنونی تیم پورتو در پایان فصل از دنیای 
فوتبال خداحافظی خواهد کرد تا نامزد ریاست فدراسیون فوتبال اسپانیا شود.به گزارش مارکا و به نقل 
از El Larguero، کاسیاس تصمیمش را به شورای ملی ورزش اسپانیا نیز اعالم کرده است. یک ماه 
پیش رسانه های COPE و رادیو مارکا گزارش داده بودند که کاسیاس مراحل شرکت در انتخابات را 
طی می کند.در نظر سنجی های صورت گرفته، 9۴% از هواداران اسپانیایی موافق ریاست ایکر کاسیاس 

هستند و از او حمایت می کنند. 

ستارهبرزیلی؛کلیدانتقال»نیمار«بهبارسلونا
شرایط برای فیلیپ کوتینیو در بایرن مونیخ نیز چندان مساعد نیست و به نظر می رسد باشگاه پرافتخار 
آلمانی عالقه ای به دائمــی کردن قرارداد این هافبک برزیلی و پرداخــت بند ۱۲۰ میلیون یورویی به 
بارســلونا ندارد.از طرفی بارســلونا نیز چندان عالقه مند به حفظ فیلیپ کوتینیو نیست و در تابستان 
 او باید مقصد بعدی اش را انتخــاب کند.با وجود  تمایل خود این بازیکن به بازگشــت به لیگ برتر،

 Le10Sport مدعی شد شاید پاری سن ژرمن مقصد بعدی کوتینیو لقب گیرد.لئوناردو، مدیر ورزشی 
باشگاه فرانسوی رابطه خوبی با کوتینیو داشته و به سبک بازی این بازیکن نیز عالقه مند است و به 
همین دلیل ممکن اســت هافبک برزیلی به زودی راهی پاریس شود. همچنین بارسلونا که مالک 
کوتینیو به شمار می آید نیز به رقم خوردن این انتقال بی میل نیست و می تواند به هدفش مبنی بر 
جذب نیمار نزدیک شود.نیمار در تابستان سال گذشته تالش زیادی برای بازگشت به بارسلونا داشت 
و این انتقال تا آستانه نهایی شدن نیز پیش رفت؛ اما در نهایت عدم توافق مالی طرفین باعث بر هم 
خوردن معامله شد. اگرچه دو باشگاه بارسلونا و پاری سن ژرمن رابطه چندان خوبی با یکدیگر ندارند، 
اما تمایل تیم فرانسوی به خرید کوتینیو و عالقه بارســا به جذب نیمار، می تواند باب مذاکرات بین 

طرفین را گشوده و باعث معاوضه این دو ستاره برزیلی در تابستان امسال شود.

فوتبال جهان

سید محمد ناظم الشریعه، سرمربی تیم ملی 
فوتسال ایران، در مورد آماده سازی این تیم 
گفت: روز یکشنبه آخرین روز اردوی تیم ملی 
بود و پس از آن شــاهد بر گزاری بازی های 
پلی آف لیــگ برتر خواهیم بــود و به همین 
خاطر بازیکنان به تیم های باشــگاهی خود 
رفته اند. قطعا در زمان پلی آف اردو نداریم و 
منتظریم تا کنفدراســیون فوتبال آسیا زمان 
جدید بازی ها را مشــخص کند و بر اساس 
آن اردو بزنیــم و برنامه ریــزی کنیم.ناظم 
الشــریعه درمورد پیش بینــی اش از زمان 
احتمالی بازی های فوتســال آسیا تصریح 
کرد: کنفدراسیون فوتبال آســیا باید زودتر 
بازی ها را برگزار کند چرا که جام جهانی هم 
در پیش اســت و فکر می کنــم در فروردین 
ماه این بازی ها برگزار شود. با توجه به تعداد 
زیاد تیم های مسلمان شرکت کننده در این 
بازی ها، بعید اســت که مســابقات در ماه 
رمضان برگزار شــود و چون اوایل اردیبهشت 
99 ماه مبــارک رمضان آغاز می شــود این 
بازی ها باید تا پایان فروردین ماه تمام شود 
و پس از پایان ماه مبارک رمضان هم خیلی 
دیر است.سرمربی تیم ملی فوتسال در مورد 
پرداخت پــاداش بازیکنان اذعان داشــت: 
بخشــی از پاداش ها پرداخت شد و بخش 
دیگر را قول دادند که تا آخر بهمن ماه پرداخت 
کنند. در جلسه ای که با وزیر ورزش داشتم 
ایشان تاکید کرد که مابقی طلب بازیکنان و 
کادرفنی با هماهنگی فدراسیون در بهمن ماه 
پرداخت شود.ناظم الشــریعه در مورد اینکه 
درســت اســت بازیکنان در رابطه با پاداش 
ها ممنوع المصاحبه شــده اند، گفت: بحث 
ممنوع المصاحبه شدن درست نیست. روز 
پنجشنبه کریمیان سرپرســت تیم ملی به 
بازیکنان گفت که با توجــه به قول های داده 
شده روز شــنبه پاداش ها پرداخت می شود 
و چون این موضوع را قطعی می دانســتیم 
گفتیم که در این رابطــه پرداخت ها قطعی 

است .

در حاشیه

وز عکس ر

رونماییاز
رونالدویمصنوعی

درخیابان
ربات غول پیکر کریســتیانو 
رونالدو ، فوق ســتاره دنیای 
فوتبال و تیم یوونتوس که چند 
وقت پیش در ایتالیا ســاخته 
شــده بود، در خیابان شــهر 
ویارجو این کشــور به نمایش 

عموم در آمد.

هفته اول لیگ قهرمانان آسیا در  سمیهمصور
شرایطی سه شــنبه شب برای 

تیم های ایرانی پشــت سر گذاشته شــد که طالیی پوشان 

نصف جهــان با پیروزی پــرگل مقابل تیم العیــن امارات، 

نماینده شایسته کشورمان در این رقابت ها نام گرفتند. تیم 

سپاهان که پس از سه سال به این رقابت ها بازگشته است، 

بازی پر فروغی در اولین دیدار خود به نمایش گذاشــت تا 

پیروزی دلچســبی نصیب هواداران این تیم شــود. در این 

هفته دیگــر نماینده های ایران شــروع چندان مناســبی 

نداشتند. پرســپولیس و شــهر خودرو نتیجه را به حریفان 

واگذار کردند و تیم استقالل نیز با تســاوی  مقابل الشرطه 

عراق، اولین بازی خود را به پایان رســاند تا کسب تنها چهار 

امتیاز حاصل کار تیم های ایرانی در این هفته از رقابت های 

باشــگاهی قاره کهن باشــد. در گزارش پیــش رو نگاهی 

خواهیم داشت به نکات آماری این دیدار:
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مشاور  رهبری در امور دفاعی:

اصفهان در اجرای پروژه های عمرانی جزو بهترین هاست
مشاور فرمانده کل قوا در صنایع دفاعی و پشــتیبانی  دیروز در جلسه بررسی روند پیشرفت پروژه های 
عمرانی شهر اصفهان، اظهار کرد: همدلی و همراهی مدیران شــهری در اصفهان برای اجرای پروژه های 
عمرانی و ارائه خدمات به شهروندان ستودنی است.سردار حسین دهقان با بیان اینکه یکی از مشکالت 
اجرای پروژه های بزرگ مدیریت هماهنگی عناصر درگیر است، تصریح کرد: خوشبختانه در شهرداری 
اصفهان هرکسی مسئولیت خود را می پذیرد و نقش خود را به خوبی ایفا می کند.مشاور فرمانده کل قوا 
در صنایع دفاعی و پشتیبانی از نیرو های مســلح ادامه داد: به طور معمول در اجرای پروژه های عمرانی 
پیمانکاران با سختی هایی رو به رو می شوند، اینکه در اصفهان شهرداری اعتبار مناسب برای اجرای پروژه ها 
را به پیمانکاران تزریق می کند و آن ها نســبت به کارگران خود متعهد نمی شوند، موضوعی بسیار مهم و 
پسندیده است.وی با ارائه پیشنهادی اظهار کرد: برای انجام آزادسازی امالک در مسیر پروژه های عمرانی، 
با در نظر گرفتن فاصله زمانی مناسب، از مشارکت افراد محلی و بومی برای انجام توافق ها استفاده شود.

سردار دهقان با ابراز خرسندی از اینکه اقداماتی بزرگی در شهر اصفهان در حال انجام است، اظهار امیدواری 
کرد که  شاهد آبادانی و توسعه هر چه بیشتر برای شهر اصفهان باشیم.

فرماندار اصفهان:

134 کاندید برای ۵ کرسی نمایندگی مجلس رقابت می کنند
فرماندار اصفهان در خصوص تعداد نهایــی کاندیداهای حوزه انتخابیه شهرســتان اصفهان برای 
انتخابات یازدهمین دوره مجلس، اظهار کرد: با اتمام وقت شکایت ها و بررسی صالحیت ها، ۱۳۴ 
 نفر برای کسب ۵ کرســی نمایندگی مجلس در حوزه انتخابیه اصفهان در روز دوم اسفند به رقابت

 می پردازند.حسین سیســتانی افزود: البته امکان تغییر این آمار وجود دارد چرا که ممکن است 
تا یک روز قبل از انتخابات یک یا چند نفــر از کاندیداها انصراف دهند. این تعداد کاندیدا می توانند 

تبلیغات خود را به مدت هفت روز تا یک روز قبل از انتخابات انجام دهند.

معاون شهرسازی و معماری شهردار تاکید کرد:

لزوم رعایت ضوابط ارتفاع پذیری ساختمان ها در اصفهان
معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان گفت: براساس طرح تفصیلی اصفهان مولفه های زیادی 
برای ارتفاع پذیری ساختمان ها مطرح شده که رعایت آنها الزامی است.سیداحمد حسینی نیا اظهار کرد: 
بر اساس طرح تفصیلی اصفهان، مولفه های زیادی در ارتفاع پذیری ساختمان ها تاثیرگذار است که از 
جمله آنها می توان به نوع سند، عرض گذر، مساحت پالک، کد پهنه ارتفاعی تعریف شده برای ساختمان ها 
و رعایت ضابطه رعایت نورگیری پالک شــمالی اشــاره کرد.وی با بیان اینکه یکی از این بندهای طرح 
تفصیلی اصفهان سال ۹۶ بر اساس رای دیوان عدالت اداری از دستور کار خارج شد و موضوع بهداشت 
ابنیه های پالک های شمالی را تحت الشعاع قرار داد، تصریح کرد: از این رو با توجه به اهمیت نورگیری 
جنوب پالک های مسکونی، مردادماه سال گذشته کمیسیون ماده پنج مصوبه ای را گذراند که در آن برای 
رعایت نبود سایه اندازی و بهره گیری نور پالک های شمالی، بر اساس مساحت پالک های شمالی، امکان 
ارتفاع پذیری پالک جنوبی با رعایت ســایر مولفه ها تعریف شده اســت.معاون شهرسازی و معماری 
شهردار اصفهان با اشاره به بافت تاریخی شهر اظهار کرد: در شهر اصفهان حدود ۵۰۰ هکتار بافت تاریخی 
مصوب وجود دارد.وی گفت: بر اساس آنچه در طرح بازنگری شهر اصفهان برای محدوده های تاریخی 
ابالغ و تبصره ای که در دفترچه ضوابط و مقررات اعالم شده مبنی بر اینکه چنانچه محدوده هایی یا ابنیه ای 
در فرآیند نوسازی و بهسازی توسط میراث فرهنگی شناسایی شــود، این امکان وجود دارد که از طریق 
کمیسیون ماده پنج موضوع تاریخی بودن آن محدوده را داشته باشیم؛ چنانچه یک پالک مسکونی در 
عرصه ابنیه تاریخی یا پالک ســتاره دار واجد ارزش معماری نباشد، دارای کاربری و کد ارتفاعی تعریف 

شده و مشخص خواهد بود که به استناد آن، منطقه می تواند اقدام به صدور پروانه ساختمانی کند.

در آستانه نوروز ۹۹ ؛

خیابان ها و بزرگراه های شهر نونوار می شوند

مدیر امور هماهنگی مناطق معاونت حمل              نرگس طلوعی
و نقــل و ترافیک شــهرداری اصفهان از 

اجرای عملیات خط کشی ترافیکی معابر اصلی و فرعی شهر در آستانه 

فصل بهار در راســتای کاهش ســوانح رانندگی، ایمنی شــهروندان و 

روان سازی ترافیک خبر داد.

در کف خیابان ها، بزرگراه ها و دیگر معابر سطح شهر خطوط ترافیکی 

مختلفی طراحی شده اســت. این خط کشــی ها به مرور زمان بر اثر 

حرکت دائمی خودروها، آلودگی هوا، استفاده از رنگ های نامرغوب 

و ... فرسوده و یا کمرنگ می شوند از این رو با توجه به ضرروت وجود 

این خط کشی ها در روان ســازی ترافیک ها هر ساله با نزدیک شدن 

با آغاز سال جدید، اجرای عملیات خط کشــی ترافیکی معابراصلی و 

فرعی شهر در دستور کار مدیریت شهری قرار می گیرد.

مدیر امور هماهنگی مناطق معاونت حمل ونقل و ترافیک شــهرداری 

اصفهان با اشاره به اجرای عملیات خط کشــی ترافیکی معابر اصلی 

و فرعی شــهر می گوید: هدف از خط کشــی ترافیکی در خیابان ها و 

معابر، تســهیل عبور و مرور مسافران نوروزی و همشــهریان در این 

محورهاست.

محمدتقی یزدیان  می افزاید:  در سال جاری ۸۸۰ هزار متر خط کشی 

در معابر و بزرگراه های شهر انجام شــده و از هفته دوم اسفندماه نیز 

برای ایام نوروز خط کشی معابر شهر به روز می شود.

مدیر امور هماهنگی مناطق معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری 

اصفهان ادامه می دهد: طبق روال هر ســال نزدیــک به ۶۰۰ هزار متر 

خط کشی در معابر و بزرگراه های شــهر با اولویت بزرگراه ها و مناطق 

گردشگری انجام خواهد شد.

به گفتــه یزدیان، با همــکاری معاونت حمل و نقــل و ترافیک حریم 

تقاطع هــا، دوربرگردان هــا و گذرگاه هــای عابر پیاده با نشــان رنگ 

جدول های زرد و مشکی از جداول سفید و فیروزه ای متمایز می شود، 

هم چنین سعی شده با هماهنگی  شرکت های دانش بنیان در زمینه 

ترکیبات رنگ ســعی شــده جرم پذیری خطوط کاهــش یابد که در 

فصل های بدون بارش، مشکل دیده نشدن خط کشی ها کمتر شود.

مدیر هماهنگی و نظــارت معاونت حمل و نقل و ترافیك شــهرداری 

اصفهان  با بیان اینکه خط كشی معابر و خیابان های شهر، زیبایی شهر 

را دوچندان می كند، می گوید: از آنجا كه درخشــندگی خطوط معابر، 

استفاده از رنگ های با استاندارد روز و قابل رویت بودن از ویژگی های 

مهم خط کشی های خیابان های سطح شهر است، در سال جاری ۵ 

میلیارد تومان بودجه در خصوص خط كشی سرعتگاه ها، خیابان های 

شهر درنظر گرفته شده است.

یزدیان با اشــاره به اینكه توجه به خطوط راهنمایــی و رانندگی باعث 

کاهش حجم ترافیــک، رعایت حقوق رانندگان و عابــران پیاده و نیز 

رانندگی اصولی می شود، تصریح  می کند: خط كشی طولی خیابان ها 

و بزرگراه ها، خط كشــی گــذرگاه های عابــر پیاده و نیز خط كشــی 

ســرعتگاه ها به موازات هم پیش می رود زیرا هر كدام به نوبه خود از 

اهمیت خاصی برخوردارند.

 به گفته مدیــر هماهنگی و نظــارت معاونت حمل و نقــل و ترافیك 

شــهرداری اصفهان،  وضعیت آب و هوا، وجود گرد و غبار، اصطکاک 

الستیک خودروها با سطح خیابان و نیز جنس سنگدانه های آسفالت، 

عواملی اســت که باعث کم رنگ شــدن و یا محو شــدن کامل خط 

کشی های معابر در فصول گرم سال می شود، به گونه ای كه خطوط با 

وجود ماندگاری، دچار تیرگی و جرم پذیری می شوند بنابراین تصور 

می شود كه خطوط پاك شده اند؛ اما پس از هر بارندگی شاهد نمایان 

شدن دوباره خطوط هستیم.

مایه فخر ایران و جهان با پیوندهایی عمیق که تاریخ 
دو شهر را به هم گره زده اســت. اصفهان و تبریز؛ دو 
خواهرخوانده، دو کالن شهر که یکی را نیمه جهانش 
خوانند و دیگری را شهر اولین ها و این نام چقدر معنا 
می یابد وقتی شمارش معکوس میزبانی تبریزی ها 
از نخســتین برنامه شــب های فرهنگی اصفهان از 
حاال آغاز شده اســت.بزم هنر و فرهنگ؛ گردهمایی 
نور و رنگ، موســیقی و نمایش، ادبیات و ســینما، 

صنایع دســتی و هنرهای تجسمی، 
به افتخــار اصفهان و بــه میزبانی 
میهمان نوازانــه تبریزی هــا که قرار 
است گرما را به رگ شب های سرد و 
برفی زمستان تبریز بریزد.نخستین 
برنامه شــب های فرهنگی اصفهان 
با چشــم انداز گفت وگو بر اســاس 
توســعه صنایع خالق و گردشگری 
از ســاعت ۱۵ تا 2۱ امــروز به همت 
معاونت فرهنگی شهرداری اصفهان 
در پردیس ســینمایی قدس تبریز 

برگزار می شود.

قصه گو، داستان می گوید
مرشد غالمرضا خوشــحال پور را اصفهانی ها خوب 
می شناســند. نقال مونقره ای با لباسی به سپیدی 
موهایش که انگار با چوب دستی اش جادو می کند، 
ورد می خواند و می بردمان وســط داســتان های 
شاهنامه. خوشــحال پور که پدر و پدربزرگی نقال 
داشته از سال ۱۳۵۵ بازیگری تئاتر را پیشه می کند 
و تا ســال ۱۳۶۵ ادامه می دهد. اســتاد در ســی 
ســالگی نقالی را آغاز می کند و مــردم اصفهان تا 
امروز پای بیــش از ۳ هزار اجرای او نشســته اند. 
مهمانان بزم اصفهان در تبریز نیز در آغازین دقایق 
برنامه شــب اصفهان گوش به نــوای پرده خوانی 

مرشد خوشحال پور می سپارند.

آوای اصفهان در گوش تبریز
مگر می شــود گردهمایی فرهنگی بدون موسیقی 
باشــد؟ مگر ممکن اســت نام اصفهان بیاید و نام 
خواننــدگان و نوازنــدگان نامی این دیــار از تاج و 
کسایی و شهناز گرفته تا ســراج و محمد اصفهانی 
بــه میــان نیایــد؟ اصفهانی هــا برای این شــب 

فرهنگی شش قطعه موســیقی تدارک دیده اند تا 
چشــمان مان را ببندیم و با بال موســیقی از تبریز 
یک راست به اصفهان برویم. نوبتی هم باشد نوبت 
شهردار اصفهان و تبریز اســت تا قدرت ا... نوروزی 
و ایرج شــهین  باهر بیایند و بگوینــد از پیوندهای 

فرهنگ شهرهای خود. 

ُکالغ ها به تبریز رسیدند
روزی که به تماشــای نمایش کالغ هــا در مجموعه 
اســتاد فرشــچیان اصفهان رفتم فکــرش را هم 
نمی کردم تئاتری بتواند همان قدر که مرا می خنداند 
به فکر هم فرو ببــرد. اثری حاصل نویســندگی و 

کارگردان سعید محسنی و هنرنمایی محمد ترابی، 
قادر طباطبایی زواره و بهاره آقاداوود که لهجه شیرین 
اصفهانــی بازیگرانش مهم ترین وجــه تمایزش با 
آثار مشابه شــده است. شــخصیت هایی آشنا که 
زیست شان در اصفهان برای تماشاگر باورپذیر است 
و می خواهد باوری قدیمــی که تنه به خرافه می زند 
را پیش چشــم بیننده به چالش بکشد. کالغ ها که 
از تولیدات ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شهرداری اصفهان است، حاال پس از 
نمایش در جشــنواره بین المللی تئاتر 
فجر، به تبریز هم می آید تا گوشــه ای 
از طنازی و شیرین زبانی اصفهانی ها را 

روی صحنه ببرد.

پیوند اصفهان و تبریز 
محکم تر می شود

قرار اســت شــب فرهنگــی اصفهان 
در تبریــز بــا امضــای تفاهم نامه ای 
میــان شــهرداران این دو کالن شــهر 
خواهرخوانده به پایان برســد. باشد 
تا این پیوندها عمیق تر شــود و بیشتر 
ببینیم تبریزی های مسافر اصفهان و اصفهانی های 

مسافر تبریز را.

اصفهان از فرش تا فیلم
نمایــش چهار مجموعــه فیلم منتخب ســینمای 
اصفهان که هر کدام شــامل ۳ اثــر برگزیده کوتاه، 
نیمه بلند و بلند اســت به طور همزمان در ۴ سانس 
اختصاصی در پردیس ســینمایی قــدس تبریز، 
برپایــی غرفه های صنایع دســتی و فرش نفیس 
اصفهان در پردیس سینمایی قدس و نگارخانه ماه 
گوشه دیگری از دســت پر اصفهان در تبریز خواهد 

بودخواهد بود.

یادگار اصفهان در یاد تبریز

 طبق روال هر سال نزدیک به ۶۰۰ هزار متر خط کشی در 
معابر و بزرگراه های شهر با اولویت بزرگراه ها و مناطق 

گردشگری انجام خواهد شد

برگزاری مراسم نخستین سالگرد شهدای حادثه تروریستی 
خاش- زاهدان در ایرانشهر

مراسم نخستین سالگرد شهدای حادثه تروریستی خاش- زاهدان با حضور دانش آموزان مدارس 
ایران شهر و مسئوالن این شهرستان برگزار شــد. امام جمعه ایرانشهردر این مراسم که با همکاری 
گروه مهندسی رزمی ۴۰ صاحب الزمان )عج( استان اصفهان در سالن اجتماعات آموزش و پرورش 
برگزار شــد،گفت: امروز یکی از مهم ترین مقوله های کشور ما، امنیت است که این امنیت با حضور 
رزمندگان در مرزهای کشور و همراهی و همدلی و وحدت رویه ایجاد شده در مرزها بین مرزنشینان 
و مرزبانان برقرار شده است. وی با اشاره به شهادت جمعی از رزمندگان لشکر۱۴ امام حسین)ع( در 
حادثه تروریستی خاش- زاهدان در سال گذشته این حادثه غمبار را محکوم کرد. حسینی، رییس 
اداره آموزش و پرورش ایرانشهر  نیز در این مراسم  با اشاره به هدف از برگزاری یادواره شهدای حادثه 
تروریستی خاش- زاهدان گفت: این دانش آموزانی که امروز به راحتی در حال تحصیل هستند و هم 
چنین تک تک مردمی که در سرتاسر استان  سیستان و بلوچستان زندگی می کنند، امنیت و آرامش 
خود را مرهون فداکاری رزمندگان جان برکف به ویژه سپاهیان جهادگر می دانند و این کوچک ترین 

کاری است که ما می توانیم در جواب این شهیدان عزیز داشته باشیم.

برگزاری شب شعر فاطمی با شور  و حال انقالبی
مراسم شب شعر فاطمی شامگاه 22 بهمن با حضور شــاعران والیتمدار و انقالبی استان اصفهان 
در حسینیه بنی فاطمه برگزار شد.به بهانه گرامیداشت ســالگرد پیروزی انقالب اسالمی، شاعران 
والیتمدار استان گرد هم آمدند تا با اشــعار دلنشــین و روح انگیز خود، یاد و خاطره روزگار انقالب 
را زنده کنند، اشــعاری که نشــان دهنده جاری بودن روحیه انقالبی در ایران اسالمی و زنده بودن 
آرمان های امام انقالب، حضرت امام خمینی)ره( اســت.22 بهمن امسال اما مصادف با چهلمین 
روز شــهادت ســردار قاســم ســلیمانی بود که رنگ و بویی دیگر به این روز مهم تاریخ کشور داد. 
شــاعران نیز ایثارگری های ســردار دل ها را از یاد نبردند و با اشــعار خود، حال و هوای مقاومت و 
فداکاری های سردار شهید سلیمانی را به گوش شنوندگان القا می کردند.با نزدیک شدن به والدت 
باسعادت حضرت فاطمه)س( شاعران ســروده هایی در مدح حضرت ام ابیها )س( و مقام زن 
 نیز قرائت کردند.مصادف شــدن دهه فجر انقالب اسالمی، چهلمین روز شهادت سردار سلیمانی و 
والدت حضرت فاطمه )س(، ذوق و هنر شاعران را بیدار ساخت و اشعار انقالبی و والیی بی نظیری 

را سرودند.

 اجرای سیستم ارزیابی صالحیت سرمایه گذاران
 جهت انجام طرح های مشارکتی

مدیر پژوهش، خالقیت و فناوری های نوین شــهرداری اصفهان گفت: سیستم ارزیابی صالحیت 
سرمایه گذاران برای انجام طرح های مشارکتی شــهرداری اصفهان در قالب یک پروژه پژوهشی 
طراحی و اجرا شد و نرم افزاری برای ارزیابی صالحیت سرمایه گذاران منتخب پیاده سازی و نتایج 
خروجی آن شامل امتیاز و رتبه سرمایه گذار ارائه شد.سعید ابراهیمی اظهار کرد: برگزاری مناقصه 
و سنجش قیمت های پیشنهادی همواره روش مناســبی برای ارزیابی صالحیت سرمایه گذاران و 
انتخاب آن ها نیست.مدیر پژوهش، خالقیت و فناوری های نوین شهرداری اصفهان گفت: ارزیابی بر 
اساس شاخص های متنوع، روشی برای جبران کاستی های سیستم مناقصه است و هدف از اجرای 
این روش ارزیابی توانایی ها و شایستگی های داوطلبان بالقوه بر اساس مجموعه ای از معیارهاست 
چنانچه ارزیابی صالحیت سرمایه گذاران در شاخص های فنی و مدیریتی در کنار شاخص های مالی، 
مدیران و کارفرمایان را در انتخاب صحیح سرمایه گذاران کمک می کند و در نتیجه، کارفرما با اطمینان 

بیشتر شرکت توانمند در زمینه انجام قرارداد و تکمیل موفق پروژه را انتخاب می کند.

با مسئولان

اخبار

 کشفیات جدید چهارباغ
  از قاجار تا هزاره چهارم

 پیش از میالد

خبر ویژه

سرپرســت هیئت کاوش چهارباغ عباســی 
اصفهان گفت: در اکتشافات خیابان آمادگاه و 
میدان انقالب، کف فرش آجری دوره صفوی، 
سنگفرش آجری دوره قاجار، بقایایی از هزاره 
چهارم پیش از میالد و بقایایی از دوره ساسانی 

به دست آمده است.
محســن جاوری اظهار کرد: در کاوش هایی 
که روبه روی خیابان آمادگاه و میدان انقالب 
انجام شــد با حفاری کف تاریخــی خیابان 
چهارباغ، داده ها و مستنداتی متعلق به دوره 
صفوی ازجمله کف فرش آجری و هم چنین 
سنگفرش آجری دوره قاجار که روی بخش 
صفوی اضافه شــده بود، به دســت آمد.وی 
ادامــه داد: در کاوش محل روبه روی خیابان 
آمادگاه، چند آبراهه کشف شــد که مرتبط با 
تقســیم آب در دوره صفوی بوده است. آبی 
که از بخش میانی چهارباغ جاری می شده به 
سمت این آبراه می آمده به طوری که یک نهر رو 
به سمت شرق، یک نهر رو به غرب و یکی هم 
از مرکز رد می شده است.این باستان شناس 
خاطرنشان کرد: کشفیات میدان انقالب هم 
ادامه این سنگفرش است و این الیه آجرفرش 
و الیه سنگفرش، همچنان تا انتهای چهارباغ 
ادامه داشــته است.سرپرست هیئت کاوش 
در چهاربــاغ اصفهان )در محدوده ایســتگاه 
آمادگاه و میدان انقالب( در خصوص کشفیات 
انتهای سی وسه پل نیز گفت: کشفیات انتهای 
سی وســه پل ادامه کف فرش چهارباغ است، 
چرا که بنده در ســال ۱۳۸۰ منتهی الیه یعنی 
دقیقا قســمتی که چهارباغ به دهانه ورودی 
سی سه پل متصل می شــد را کاوش کردم و 
همین کف فرش را با همین مشــخصات و با 

همین لبه های سنگی پیدا کردم.
وی افزود: تعدادی از این ســنگ ها در جای 
خودش حفاظت شــد و اگر دهانــه ورودی 
سی وسه پل را ببینید یک سنگفرش کف آن 
است؛ این سنگفرش بر اساس مستنداتی بود 
که ما از همین جا داشــتیم و روی این کف به 

دست آمد و مجددا احیا شد.

شهرداری فالورجانم الف:770599

آگهی مزایده
شــهرداری فالورجان به اســتناد مصوبه شــماره ۵/۱۱۹۵ مورخ ۹۸/۱۱/۰2 شورای 
محترم اسالمی شهر فالورجان در نظر دارد زمین مربوط به پارک اسباب بازی واقع در 
فالورجان خیابان میثم را طبق شرایط زیر بر اساس قیمت کارشناسی به متقاضیان 

واجد شرایط بصورت اجاره بهاء برای مدت سه سال شمسی واگذار نماید.
- قیمت پایه اجاره بهاء بر اساس قیمت کارشناســی جهت سال اول ماهیانه مبلغ 
۱۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال، برای ســال دوم ماهیانه مبلغ ۱۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال و برای سال سوم 
ماهیانه مبلغ ۱۸/۵۰۰/۰۰۰ ریال محاســبه خواهد شــد که باالترین مبلغ پیشنهادی 

برنده مزایده خواهد بود.
- شرکت کنندگان باید آخرین قیمت پیشنهادی خود را حداکثر تا پایان وقت اداری 

روز یکشنبه مورخ ۹۸/۱2/۱۱ به دبیرخانه حراست شهرداری تحویل نمایند.
- کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

- هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
 www.falavarjan.ir جهت کســب اطالعــات بیشــتر بــه ســایت اینترنتــی - 

مراجعه فرمائید.

نوبت اول
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 در نخســتین همایش توســعه و تعمیــم ورزش کارکنان دولــت و دومین 
همایش دوچرخه سواری مدیران ارشد اســتان اصفهان که با حضور استاندار 
اصفهان و جمعی از مدیران اســتانی برگزار شــد،لوح زرین مدیر شایسته به 
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان اهدا شد.مدیرعامل  شرکت 
آب و فاضالب اســتان اصفهان  در خصوص اهمیت برگزاری همایش توسعه 
و تعمیم ورزش کارکنان اعالم کرد: طی چند ســال اخیــر یکی از اولویت های 
شرکت آبفای استان اصفهان توســعه ورزش به ویژه ورزش همگانی بوده که 
دراین راســتا حضور کارکنان آبفای اصفهان در مسابقات سراسری وازت نیرو 
در رشته های فوتسال،والیبال،آمادگی جســمانی ، دومیدانی و... بوده است.

مهندس هاشم امینی، توســعه ورزش همگانی را بســیار مهم خواند و اعالم 
کرد:ورزش های همگانی نقش موثر در ســالم سازی جامعه و تقویت روحیه 
کارکنان دارد به همین دلیل  در چند سال اخیر پرداختن  کارکنان به ورزش  پیاده 
روی،دوچرخه سواری کوهپیمایی بیش از پیش در دستور کار قرار گرفت.وی،  
کم تحرکی را عامل بسیاری از بیماری ها دانست و عنوان کرد: تردیدی وجود 
ندارد که انجام مداوم ورزش می تواند مانع مرگ های ناگهانی شود و اگر انجام 
ورزش های همگانی مانند پیاده روی منظم و روزانه تبدیل به عادتی همیشگی 
برای کارکنان شود، شاهد کاهش آمار بیماری ها خواهیم بود که این امر نقش 
بسزایی در افزایش بهره وری دارد.مدیرعامل شرکت آبفای استان اصفهان به 
برنامه ریزی ها و اقداماتی که می تواند منجر به  افزایش عالقه مندی بیشتر 
کارکنان برای انجام ورزش شود  پرداخت و تصریح کرد:فراهم آوردن امکانات و 
تجهیزات  ورزشی استاندارد در محل باشگاه ورزشی باران که یکی از مجهز ترین 
باشگاه های ورزشی در سطح استان محسوب می شود،یکی از اقدامات در این 
زمینه به شمار می آید.این درحالی است که فضا و محیط ستاد مرکزی هم به 

گونه ای طراحی شده که بسیاری از کارکنان صبح ها قبل از ساعت اداری پیاده 
روی می کنند.مهندس امینی اظهار کرد: در سال های اخیر با استقرار چندین 
تجهیزات الزم  در مجموعه های ورزشی باران و شــهید نصر ،  شرکت توانسته 
نقش موثری در ایجاد عالقه مندی بیشــتر کارکنان به انجام مســتمر ورزش 
داشته باشد به طوری که این امر نقش قابل توجهی در ترغیب کارکنان به ورزش 
داشــته  و افزایش تعداد  کارکنان به ورزش کردن را به همراه داشته است.وی 
بیان کرد: در ســال های اخیر و  طی برنامه ریزی با اداره کل   ورزش و جوانان 
استان  وبرخی هیئت های ورزشــی و نهادها مانند شهرداری به منظور توسعه 
ورزش همگانی، برگزاری پیاده روی خانوادگی ،کوهپیمایی و دوچرخه سواری 
با هدف  نهادینه کردن ورزش  و توجه به موضــوع مهم مدیریت مصرف بهینه 
آب  انجام شد.الزم به یادآوری است در لوح زرین مدیر شایسته  که به امضای 
دکتر عباس رضایی استاندار اصفهان رسید، آمده است: ورزش آهنگ موزون 
سالمتی ،نمادقدرت،همت،صالبت و ارزش های واالی انسانی است.خدمت 
به ورزش گامی بلند در جهت سالمت محوری، شــادابی و نشاط اجتماعی و 
افزایش بهره وری سازمانی به شــمار می رود.یقینا توسعه و پیشرفت ورزش 
کارکنان دولت مرهون تالش بی دریغ مســئوالن خدوم و دلســوزی است که 
همواره جهت تعالی و ارتقای این حوزه قدم برداشته و خدمت گزاری را افتخاری 
بزرگ و پاســخگویی را وظیفه ای مهم برای خویشــتن می دانند. بدینوسیله 
از اهتمام ارزشــمند و تالش مجدانه آن بزرگوار در برنامــه ریزی و هماهنگی 
در جهت حمایت از برنامه های ورزش به منظور ارتقای توســعه و پیشــرفت 
ورزش کارکنان آن دستگاه کمال تشکر و قدر دانی به عمل می آید.امید است 
 با استعانت از درگاه خداوند متعال درســایه توجهات حضرت ولی عصر موفق  

پیروز باشید.

فوالد مبارکه در راســتای تعهد به مســئولیت های اجتماعی خود و با هـــدف 
پیشگیری از ورود پساب های شهری به زاینده رود و محیط زیست و همچنین با 
رویکرد استفاده از پساب تصفیه شده در چرخه تولید خود به عنوان منبعی پایدار، 
با همکاری سازمان آب و فاضالب استان اصفهان، پروژه ایجاد شبکه جمع آوری 
پساب های شهری 9 شهر از شهرستان های مبارکه و لنجان را در دستور کار خود 
قرار داد. این مطلب را مدیر اجرایی پروژه های انرژی و سیاالت فوالد مبارکه گفت 
 PU21 و افزود: بر این اساس استحصال پساب های شــهری در تصفیه خانه
تعریف شد که در حال حاضر با پیشرفت 95 درصدی در مرحله راه اندازی کامل 
است.علیرضا استکی افزود: باتوجه به مشکالت خشکسالی و کم آبی رودخانه 
زاینده رود، انجام مطالعات مربوط به تعیین منابع پایدار آب و حل مشــکل آب 
شرکت فوالد مبارکه به لحاظ کمی و کیفی قراردادی میان فوالد مبارکه و شرکت 
آب و فاضالب استان اصفهان با موضوع خرید پساب های شهرستان های مبارکه 
و لنجان منعقد شد.وی در تشریح عملکرد این پروژه با بیان این که تصفیه اولیه 
پساب های جمع آوری شده در چهار تصفیه خانه شــهرهای زرین شهر، مبارکه، 
صفائیه و ورنامخواست انجام می شود، گفت: پساب های تصفیه شده در ادامه به 
تصفیه خانه آب فوالد مبارکه )PU13( هدایت، و پس از آن با خط 600 میلی متر 
به تصفیه خانه استحصال پســاب های شهری منتقل می شــود.مدیر اجرای 
پروژه های انرژی و سیاالت فوالد مبارکه تصریح کرد: فاز اول این پروژه شامل 
احداث مخزن 3000 مترمکعبی و خط انتقال 600 میلی متر در واحد PU13 در 
اردیبهشت سال 97 به بهره برداری رسیده است.وی با تاکید بر این که تصفیه خانه 
احداث شــده در این پروژه از به روزترین تکنولوژی های روز دنیا بهره مند است، 
گفت: برخی از تجهیزات این سیستم عبارتند از: آشــغال گیر، سیستم تزریق 

مواد، منعقدسازی، سیستم DAF، فیلترهای خودشوینده، گندزدایی با اشعه 
UV.اســتکی با بیان این موضوع که جهت کاهش دورریز پســاب و همچنین 
افزایش راندمان و عمر ممبران های سیستم RO از سیستم UF مستغرق برای 
اولین بار در خاورمیانه در این تصفیه خانه استفاده شــده است، افزود: در حال 
حاضر کلیه تجهیزات مربوط به این سیســتم وارد ســایت فوالد مبارکه شده و 
عملیات احداث سوله شیمیایی مربوط به این سیستم به اتمام رسیده و عملیات 
نصب آن در حال انجام است.اســتکی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: 
با توجه به اســتراتژیک بودن این تجهیزات، مقدمات الزم جهت عقد قرارداد با 
شرکت های دانش بنیان داخلی انجام شده تا امکان بومی سازی و ساخت آن ها 
در داخل کشور مهیا شود.وی درخصوص مشخصات فنی این پروژه گفت: این 
طرح در مساحتی حدود 20 هزار مترمربع و با هزینه ای بالغ بر 650 میلیارد ریال و 
10 میلیون یورو با ظرفیت 1500 مترمکعب بر ساعت و با قابلیت افزایش ظرفیت 
تا 3 هزار مترمکعب بر ساعت احداث شــده است، ضمن این که در ساخت این 
تصفیه خانه از حداکثر توان شرکت های داخلی در تامین تجهیزات ازجمله کابل، 
تابلوی برق، جرثقیل، مخازن ذخیره مواد شــیمیایی و ... استفاده شده است.

استکی خاطرنشان کرد: در حال حاضر تمامی مراحل پیش راه اندازی این پروژه 
طی شده و پیش بینی می شود تا اواخر سال جاری به طور کامل راه اندازی شود.

مدیر اجرای پروژه های انرژی و سیاالت فوالد مبارکه در بخش پایانی سخنان 
خود از زحمات و همــکاری همکاران معاونت اجرای پروژه ها، مدیریت ارشــد 
خدمات فنی و پشــتیبانی، مدیریت و کارکنان ناحیه انرژی و سیاالت، شرکت 
مهندسی فوالد و شرکت آبسان زالل خاورمیانه به عنوان پیمانکار مجری طرح 

تقدیر  و  تشکر کرد.

وزیر صمــــت در جریان بازدیــــــــد از شرکت های فوالد سفیددشت و ورق 
خودروی چهارمحـــــال و بختیــــاری ضمــــن قدردانــــی از حمایت های 
فوالد مبارکه در به بهره برداری رســیدن و تداوم تولید این شرکت ها گفت: فوالد 
مبارکه تامین حداکثری بازار داخل را رســالت خود می داند. همزمان با ایام ا...

دهه مبارکه فجر، دکتر رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت به همراه دکتر 
غریب پور، رییس هیئت عامل ایمیدرو، و مهندس عظیمیان، مدیرعامل فوالد 

مبارکه، از خطوط تولید شرکت های مذکور بازدید کرد.
دکتر رحمانی در جمع خبرنگاران گفت: در رقابت اقتصادی شدیدی که بر اقتصاد 
جهانی حاکم اســت، محصوالت کیفی با قیمت تمام شــده رقابتی می توانند 
ارزش افزوده ایجــاد کنند.وی از باال بودن کیفیت مــواد اولیه در تمامی خطوط 
تولید به عنوان عامل اصلی ارتقای کیفیت محصوالت یاد کرد و با اشاره به اهمیت 
تامین بازار داخل گفت: بیشتر محصوالتی که در گروه فوالد مبارکه و به طورکلی 
در زیرمجموعه ایمیدرو در حال تولید است، پیش از این از محل واردات تامین 
می شده که این روند خوب برای کشور مهم است. وزیر صنعت، معدن و تجارت 
با تاکید بر این که ما در تامین بســیاری از ورق های خاص به واردات وابستگی 

داشتیم، افزود: ایمیدرو و فوالد مبارکه تامین حداکثری بازار داخل و واحدهای 
مصرف کننده داخلی را رسالت خود می دانند؛ ازاین رو برنامه ریزی های خوبی 
در این خصوص انجام شد تا هر مقدار که ممکن است، محصوالت موردنیاز را در 
داخل تولید کنیم.دکتر رحمانی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: 
اتفاق مهم دیگری که افتاده این است که تولید و ساخت تجهیزات مورداستفاده 
در این واحدها با تدابیر همکاران مجموعه ها در حال انجام است. در واقع عالوه بر 
افزایش توان تولید کشور، ما در حال حرکت به سمت ماشین ساز شدن هستیم. 
با ادامه این روند، حتی می توانیم در بخش ســاخت ماشین و دانش فنی نیز 
صادرکننده باشــیم. این بسیار ارزشمند اســت که با احداث چنین واحدهایی 
در داخل، محصوالت کشــور قابلیت صادرات به کشــورهای اروپایی را دارند و 
کشورهایی که نیاز دارند و تاکیدشان بر کیفیت اســت می توانند از محصوالت 
کیفی تولید داخل ما اســتفاده کنند.وی در خاتمه با اشــاره بــه اهمیت رونق 
حداکثری تولید داخل، در خصوص اقدامات حمایتی دولت از احداث خط نورد 
گرم شماره 2 فوالد مبارکه تصریح کرد: شــرکت فوالد مبارکه و ایمیدرو در حال 

پیگیری مراحل انجام این کار هستند.

 پیشرفت 95 درصدی پروژه احداث تصفیه خانه پساب شهری 

در فوالد مبارکه 

فوالد مبارکه، تامین حداکثری بازار داخل را رسالت خود می داند

 اهدای لوح زرین مدیر شایسته در نخستین همایش توسعه و تعمیم ورزش کارکنان دولت

 به  مدیر عامل شرکت آب وفاضالب استان اصفهان

مدیرکل راهــداری و حمل و نقل جاده ای اســتان  حديث زاهدی
اصفهان با تاکید بر اینکه حمل بار تجاری از ســوی 
ناوگان مسافری غیرمجاز اســت، گفت: میزان بار مجاز ناوگان حمل و نقل برون 
شهری 1600 کیلوگرم است که در کنترل های یک ماهه اخیر میزان بار تجاری حتی 

باالی 3 تن از اتوبوس های بیرون شهری کشف و ضبط شده است.
مهدی خضری با اعالم اينكه در ایام دهه فجر 78 طرح با اعتبار بالغ بر 140 میلیارد 
تومان به بهره برداری رسید و 45 پروژه هم با اعتبار 70 میلیارد تومان در این ایام 
کلنگ زنی شد، اظهار داشت : در راســتای محرومیت زدایی عالوه بر 60 کیلومتر 
راه های روستایی در ابتدای سال توسعه 50 کیلومتر راه دیگر در جهت نیل به گام 

دوم انقالب و خدمت رسانی به مناطق محروم در دستور کار قرار گرفته است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان با اشاره به سهم دوازده 
هزار کیلومتری راه های اســتان اعم از آزادراه، بزرگراه، شریانی اصلی و فرعی و 
راه های روستایی تصریح کرد: اســتان اصفهان با 415 کیلومتر آزادراه در کشور 
جایگاه نخست را به خود اختصاص داده است و یک هزار و 800 کیلومتر بزرگراه، 
دو هزار و 500 کیلومتر راه اصلی و پنج هزار کیلومتر هم راه های روســتایی است 
که با توجه به اینکه این اســتان در مرکز شاهراه کشــور واقع شده از تردد باالیی 

برخوردار است.

آمار 2۷1 میلیون تردد طی 10 ماهه گذشته در استان اصفهان
خضری اشاره ای به آمار 271 میلیون تردد طی ده ماهه گذشته در استان اصفهان 
داشت و گفت: میزان تردد در استان اصفهان با رشد 7 درصدی همراه بوده است که 
با توجه به اینکه استان اصفهان درچهارراه مواصالتی کشور قرار گرفته و این حجم 
تردد نیازمند خدمات ویژه ای است که جزو وظایف اداره راهداری و حمل و نقل 
جاده ای است.خضری با بیان اینکه امسال حدود 100 کیلومتر خط کشی جدید 
در جهت ارتقای ایمنی انجام شده اظهار داشت: 20 کیلومتر روشنایی، 40 کیلومتر 
گاردریل و نیوجرسی و با مشــخص کردن 50 نقطه آشکارسازی جهت افزایش 

ایمنی سازی و کاهش تصادفات جاده ای اقدام شده است.
وی افزود: در سال جاری 280 کیلومتر لکه گیری و آسفالت گرم در راه های استان 
اصفهان انجام شده است و 438 کیلومتر از راه های فرعی و روستایی به روکش 

آسفالت حفاظتی مجهز شدند.

420 کیلومتر از راه های استان اصفهان شانه سازی شده است

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان با اشاره به اینکه با توجه 
به شــرایط اقتصادی موجود و با کاهش 40 درصد اعتبارات اســتانی نمی توان 
انتظارات ویژه ای داشــت، تصریح کرد: 420 کیلومتر از راه های استان اصفهان 
شانه سازی شده که در کاهش تلفات جاده ای موثر است و بیش از 70 درصد از 

طرح ملی »ابرار« در استان اصفهان با پیشرفت همراه بوده است.
وی افزود: اســتان اصفهان با 50 مجتمع خدمات رفاهی بین راهی در کشــور 
جایگاه نخســت را دارد و سعی شــده با نظارت ویژه ای در ســفرهای نوروزی 
خدمات ویژه ای ارائه کنیم و وجود این مجتمع ها می تواند در کاهش تصادفات 
جاده ای موثر باشــد.مديركل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان اصفهان با 
اشاره به دسترسی های غیرمجاز به محورها گفت: با هماهنگی دادستان استان و 
شهرستان ها مقرر شد دسترسی های غیرمجاز انسداد یابد که امیدواریم اجرایی 
شود و هرچه دسترســی به محورها کاهش یابد منجر به کاهش تصادفات می 

شود.
اين مقام مســئول با بیان اینکه با همکاری نیروی انتظامی دستفروش ها در 

حاشــیه جاده ها جمع آوری می شوند، گفت: با ایجاد ایســتگاه های امنیت-
سالمت در سال گذشته محور اصفهان کاشان و کاشان-قم جزو محور ایمن قرار 

گرفت که در پایان سفرهای نوروزی با کاهش تلفات فوتی همراه بود.
مدیرکل راهــداری و حمل و نقــل جاده ای اســتان اصفهان با تاکیــد بر اینکه 
ایستگاه های امنیت-سالمت منجر به کاهش تصادفات می شود، ابراز داشت: 
با همکاری تمام دستگاه های ذی ربط سعی داریم دو محور طریق الرضا و محور 
قدیم جاده اصفهان- تهران در نوروز 99 به محورهای ایمن تبدیل شود تا به کاهش 

تصادفات جاده ای منجر شود.

افزایش نصب دوربین ثبت تخلفات از 10۵ به 140 دوربین
وی افزود: با افزایش نصب دوربین ثبــت تخلفات از 105 به 140 دوربین و فعال 
کردن سیستم های ثبت تخلف در عین حرکت، برای جلوگیری از سرعت غیرمجاز 
تالش می کنیم.خضری با اشــاره به اینکه در ســال گذشــته 181 هزار تخلفات 
ارسالی به پلیس بوده که امســال به 600 هزار ثبت تخلف افزایش یافته است، 

اظهار داشت: 70 درصد علت تصادفات جاده ای عامل انسانی است و الزم است 
مسافران هرگونه گزارشی اعم از خواب آلودگی راننده و سایر تخلفات را به سامانه 
141 و 110120 اطالع دهند.وی با اعالم اینکه مقرر شده پلیس راه از ساعت 22 تا 7 
صبح ناوگان را متوقف کند، ابراز داشت: تشدید نظارت در پایانه های مسافربری 
و غربالگری سالمت رانندگان از اقدام های مشارکتی این اداره با پلیس راه جهت 

کاهش تخلفات و تصادفات بوده است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان اظهار داشت: در ده ماهه 
سال گذشته 317 فقره تصادف به وقوع پیوسته که طی ده ماهه ابتدای امسال 
با 292 فقره تصادف با کاهش 8 درصدی مواجه بودیم. این در حالی است که در 
سال گذشته 374 نفر در تصادفات فوت شدند که امسال به 364 نفر فوتی و با 

کاهش 3 درصدی همراه بوده که خبر از شدت تصادفات می دهد.

حمل بارهای تجاری غير مجاز عامل اصلی واژگونی 
اتوبوس های مسافربری است

وی با اعالم اینکــه یکی از مهم ترین مســائل موجود، حمل بار تجاری توســط 
اتوبوس های مسافربری است، گفت: هر اتوبوس مجاز به حمل هزار و 600 کیلو 
بار است که اگر بیش از این مقدار شود مرکز ثقل اتوبوس تغییر می کند و منجر 
به واژگونی و تصادفات خواهد شــد.خضری با ابراز گله مندی از این موضوع که 
علت واژگونی اتوبوس های مســافربری می تواند حمل بار تجاری باشد، اظهار 
داشت: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای به عنوان دستگاه متولی معتقد 
است حمل بار تجاری برای ناوگان مســافربری خطرآفرین است. متاسفانه در 
یک ماهه اخیر بیش از سه تن بار تجاری در اتوبوس ها حمل شده که بر اساس 
ابالغ فرماندهی پلیس راه کل کشور، پلیس راه موظف است اتوبوس را متوقف 
کرده و بار تجاری تخلیه و توقیف شود و سپس اتوبوس به مسیر خود ادامه دهد.

مدیرکل راهــداری و حمل و نقل جــاده ای اســتان اصفهان با بیــان اینکه در 
حاشــیه ترمینال کاوه دفاتری با اتحادیــه حمل بار تجاری توســط اتوبوس و 
تخلیه بار شــکل گرفته اســت، گفت: این در حالی اســت که این بــار به عنوان 
»خرده بار« باید توســط کامیون ها حمل شــود که با مکاتبات صورت گرفته به 
سیســتم های نظارتی و دادســتانی پیگیر این موضوع هســتیم و در مقاطعی 
هم ده دفتر پلمپ شد؛ اما مجددا فعال شــدند این در حالی است که این عمل 
 غیرانسانی است و پای جان آدم ها درمیان است و ما مصرانه پیگیر این موضوع

 خواهیم بود.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان:

حمل بارهای تجاری، عامل اصلی واژگونی اتوبوس های مسافربری است
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