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مخابرات استان اصفهان شایعات در مورد  کسر هزینه بابت پیامک های تماس از دست رفته را نادرست اعالم کرد؛

»تماس بان« هزینه ندارد
3

 تخلفی که تکرار می شود! 
  بر اساس اعالم مدیر نظارت بر موادغذایی معاونت غذا و داروی اصفهان  استفاده از جوش شیرین در نانوایی ها  تخلف محسوب می شود؛ 
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مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان:

راه نجات دشت های 
اصفهان از فرونشست زمین 

استمرار  زاینده رود است

 شور شب اصفهان 
در تبریز

پروژه آسیایی »قلعه نویی« 
محقق می شود؟
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س:
عک اصفهان، دومین تولید کننده 

لوازم خانگی در کشور

نگرانی ها از تهدید و تخریب آثار 
مدفون کاخ جهان نمای اصفهان
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 شهردار اصفهان:

 تعداد مسافران مترو
 از مرز 100 هزار نفر گذشت

 صفحه  7

رهبر معظم انقالب در دیدار جامعه ذاکرین 
اهل بیت )ع(:  
سبک زندگی را با فرهنگ سازی 
به مسیر اسالمی آن بازگردانید
 صفحه  2

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.
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فشار آمریکا به چین برای ورود به مذاکرات کنترل تسلیحاتی
یک مقام آمریکایی می گوید به دلیل نگرانی واشنگتن از تمایالت نظامی چین، زمان آن رسیده که 
پکن وارد مذاکرات کنترل تسلیحات اتمی بین روسیه و ایاالت متحده شود.ایاالت متحده فشار بر 
چین جهت پیوستن پکن به مذاکرات کنترل تسلیحات هسته ای بین واشنگتن و مسکو را افزایش 
داد.به نوشته خبرگزاری »رویترز«، یک مقام ارشد دولت آمریکا گفت: »چین برای مدت هاست که 
می گوید هرگز وارد رقابت تسلیحاتی نمی شود و به دنبال برابری عددی با آمریکا و روسیه نیست. 
اکنون زمان است که چین حرف خود را ثابت کرده و نشــان دهد که یک بازیگر بین المللی مسئول 
است«.این مقام که خواست نامش فاش نشــود، توضیح داد: »تداوم سکوت چین، باعث ایجاد 
شک و تردید درباره تمایالت آن می شودو فقط نیاز به احیای تمرکز روی بازدارندگی و آمادگی نظامی 
آمریکا را بیشتر می کند«.بر این اساس، وی همچنین افزود که آمریکا هنوز تصمیمی برای تمدید 
معاهده کنونی استارت نگرفته است زیرا روی بازه گسترده ای از تهدیدات، ورای تسلیحاتی که ذیل 
این معاهده هستند، تمرکز کرده است.به نوشــته رویترز، این مقام آمریکایی با بیان اینکه چین 
مسئولیت های بزرگی به عنوان یک قدرت نظامی بزرگ دارد، اظهار داشت: »شما نمی توانید خواستار 
جایگاه جهانی باشید بدون اینکه مسئولیت های جهانی برای نظم دنیا را قبول کنید، به همین خاطر 

است که ما معتقدیم زمان مشارکت چین در کنترل تسلیحاتی همراه با آمریکاست«.

جزییات توافق یک هفته ای آمریکا و طالبان
به گفته مقامات آمریکایی، ایاالت متحده و گروه طالبان بر سر کاهش خشونت به مدت یک هفته 
به توافق رســیدند و این می تواند به خروج نیروهای آمریکایی در افغانستان منجر شود.یک مقام 
آمریکایی در حاشیه کنفرانس امنیتی در مونیخ به خبرنگاران گفت که این توافق برای کاهش هفت 
روزه خشونت می تواند »خیلی زود« اجرایی شود.وی تاکید کرد به رغم حصول این توافق، اما توافق 
کاهش خشونت هنوز اجرایی نشده است.موضوع توافق بر ســر کاهش یک هفته ای تنش پس 
از دیدار مایک پمپئو، وزیر امور خارجه و مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا و محمد اشرف غنی، رییس 
جمهوری افغانستان در حاشــیه کنفرانس امنیتی مونیخ مطرح شد.زلمای خلیلزاد، نماینده ویژه 
آمریکا در مذاکرات با طالبان و ژنرال اســکات میلر، فرمانده نیروهای آمریکایی و بین المللی در 
افغانستان نیز در این نشست حضور داشتند.این مقام آمریکایی می گوید که گروه طالبان متعهد 
شده که از حمالت کنار جاده و بمب گذاری های انتحاری و همچنین حمالت موشکی خودداری کند.

این مقام همچنین تاکید کرد که این یک توافق »بسیار خاص« بوده و کل کشور از جمله نیروهای 
افغان را شامل خواهد شد.

 اعالم آمادگی 170 نماینده عراقی
 برای رای اعتماد به کابینه جدید

در حالی که گفته می شود، نخست وزیر عراق، اعضای کابینه را مشخص کرده و به زودی برای گرفتن 
رای اعتماد به پارلمان مراجعه می کند، 170 نماینده عراقی برای حمایت از این کابینه اعالم آمادگی 
کرده اند.»ندی شــاکر جودت« نماینده مســتقل پارلمان عراق، از آمادگی 170 نماینده برای دادن 
رای اعتماد به کابینه »محمد توفیق عالوی« خبر داد و گفت که وی، اعضای کابینه  را مشخص کرده 
و به »هیئت بازخواست و عدالت« ارائه کرده اســت.وی در گفت وگو با پایگاه خبری »المعلومه« 
تصریح کرد: نخست وزیر مامور تشکیل کابینه، اسامی کلیه وزرای کابینه را مشخص کرده و به هیئت 
بازخواست و عدالت ارجاع داده است تا مبادا مشمول قانون بعثی زدایی باشند.جودت توضیح داد 
که عالوی هیچ وزیر کنونی با سابقه ای را در کابینه اش جای نداده  و همه آنها را شخصا خود انتخاب 
کرده است. قرار است اسامی اعضای هیئت دولت جدید، در جلسه یکشنبه آینده در پارلمان طرح 

شود و 170 نماینده ملی نیز تاکید کرده اند که از عالوی در روند اصالح امور، حمایت می کنند.

رهبر معظم انقالب در دیدار جامعه ذاکرین اهل بیت )ع(:  

سبک زندگی را با فرهنگ سازی به مسیر اسالمی آن بازگردانید
رهبر معظم انقالب در دیــدار جامعه ذاکرین اهل بیت علیهم الســالم 
فرمودند: وظیفه جامعه مداح، مدیریت شــادی و عزای جامعه است. 
ســنت این کار از زمان ائمه پایه گذاری شــد و تا به امــروز ادامه دارد.

در خجسته سالروز میالد حضرت فاطمه زهرا ســالم ا... علیها فضای 
حســینیه امام خمینی)ره( معطر به یــاد و نام دخــت گرامی پیامبر 
اعظم)ص( شد و مداحان و شاعران اهل بیت علیهم السالم به قرائت 
اشعاری در وصف آن بانوی بزرگ اسالم پرداختند.رهبر معظم انقالب 
اســالمی در این دیدار، مهم ترین و اصلی ترین وظیفه جامعه مداحان 
را فرهنگ ســازی و تعمیق معــارف دینی در جامعــه از جمله در میان 
جوانان برشمردند و گفتند: فرهنگ ســازی درخصوص سبک زندگی 
اسالمی به ویژه همبســتگی اجتماعی و کمک آحاد مردم به یکدیگر و 
همچنین عمق بخشــی به روحیه حماسی و ایســتادگی و بصیرت در 
جامعه از مســئولیت های خطیر جامعه اثرگــذار و تعیین کننده مداح 
است.رهبر انقالب اسالمی با اشاره به وظیفه جامعه مداحان در مدیریت 
و هدایت شادی های معنوی و عزاهای اساسی و عمیق جامعه گفتند: 
برخالف آنچه برخی روشــنفکرنما در برهه ای تالش داشتند القا کنند، 
گریه و تضرع در مجالس اهل بیت)ع( و در مراسم شهدا، گریه ضعف 
نیست بلکه احساسات عالی یک انسان وسط میدان و وسیله ای برای 
احساس عزت و قدرت و شجاعت است و ائمه اطهار پایه گذار این سنت 
و ترویج کننده این مجالس بوده اند.حضرت آیت ا... خامنه ای مراسم 
تشییع با شکوه شهید حاج قاسم سلیمانی و همرزمانش را نمونه بارزی 
از چنین مجالسی دانستند و خاطر نشان کردند: امروز یکی از نیازهای 
اساسی کشــور مجهز شدن جوانان به ســالح های جنگ نرم است که 
عبارتند از ارتقا و تعمیق قدرت روحی، فکری و معنوی جوانان و شناخت 
صحیح از معــارف فاطمی و معارف اهل بیت علیهم السالم.ایشــان با 
تاکید بر اینکه مجهز شدن به چنین ســالحی موجب مصونیت جامعه 
و نظام اســالمی خواهد شــد، گفتند: این وظیفه و مسئولیت، بر عهده 
جامعه مداحان است و اگر به این وظیفه سنگین به درستی عمل نشود، 
بازخواست و مواخذه الهی سنگین خواهد بود.رهبر انقالب اسالمی به 
یک نمونه از آثار معارف اهل بیت و مجالس امام حسین)ع( و یاد و نام 
حضرت زهرا)س( اشاره کردند و افزودند: تاب آوری ملت ایران در برابر 
فشارهای غول وحشــی آمریکا که ناظران جهانی را به حیرت واداشته 
است به برکت همین معارف است.حضرت آیت ا... خامنه ای گفتند: در 
چنین شرایط سختی، همه، حضور ملت مقاوم ایران را در راهپیمایی 22 
بهمن و قبل از آن در تشییع سردار سلیمانی دیدند و این تاب آوری واقعا 
حیرت انگیز است.ایشان یکی دیگر از وظایف مهم جامعه مداح را ترویج 

و تعمیق سبک زندگی اسالمی برشمردند و تاکید کردند: اگر بخواهیم در 
مقابل موج تهاجم فرهنگی دشمن، سبک زندگی را به مسیر صحیح و 
اسالمی آن بازگردانیم، تنها چاره، فرهنگ سازی است و مداحان برای 

چنین کار مهمی بسیار تاثیرگذار هستند.
رهبر انقالب اسالمی یکی از معارف عالی دینی و سبک زندگی اسالمی 
را فرهنگ نهراسیدن از دشمن و توکل به خدا دانستند و افزودند: اگر در 
روزهای اول انقالب گفته می شد که ایران از لحاظ رتبه علمی و فناوری 
و جایگاه سیاســی و نفوذ منطقه ای به مرحله کنونی می رســد، کسی 
باور نمی کرد اما ملت ایران به خدا توکل کرد و از هیچ قدرتی نهراســید 
و توانســت به این مرحله از پیشرفت ها دســت یابد.حضرت آیت ا... 
خامنه ای همچنین با اشــاره به درس های فاطمــی از جمله در عرصه 
مسائل فرهنگی و موضوع حجاب و ایستادگی در مقابل باطل و دفاع از 
والیت، گفتند: یکی از معارف مهم فاطمی، موضوع همبستگی اجتماعی 
و کمک به دیگران است که در سخنان آن حضرت و رفتارهای اجتماعی 
ایشان به وضوح دیده می شود.ایشــان یکی از نیازهای امروز جامعه 
به ویژه برای حل موضوعاتی همچون اشتغال و ازدواج جوانان را ترویج 
روحیه همبستگی اجتماعی دانستند و افزودند: برای مقابله با تبلیغات 
همه جانبه ای که جوانان را به فرزند آوری کمتر تشویق می کند و نتیجه 
آن هم پیر شدن جامعه و تسلط آسان دشــمنان بر یک جامعه خالی 

از جوان است، باید در زمینه ازدواج آسان و فرزندآوری بیشتر فرهنگ 
سازی شــود.رهبر انقالب اسالمی همچنین با اشــاره به برنامه ریزی 
اندیشکده ها و تبلیغات گسترده رسانه های غربی برای قانع کردن ملت 
ایران به منظور کوتاه آمدن در مقابل آمریکا تاکید کردند: ملت ایران به 
لطف خدا تاکنون ایستاده است و از این پس هم خواهد ایستاد اما این 
ایستادگی نیازمند تزریق مستمر نیروی معنوی به جامعه است.حضرت 
آیت ا...خامنه ای با تاکید براینکه روح حماسی در کشور همچنان زنده 
است، افزودند: ملت ایران در همه قضایایی که نیازمند حضور پرشور و 
حماسی بوده، در میدان حاضر بوده اند؛ اما استمرار این روحیه نیازمند 

تعمیق معارف دینی و فرهنگ سازی است.
ایشــان این وظایف خطیر را از جمله مســئولیت های جامعه مداحان 
برشــمردند و خاطر نشــان کردند: به لطف خداونــد جنس جمهوری 
اسالمی از همه نظر جور است زیرا نظام اسالمی، سردار نظامی خوب، 
مردان علمی جوان و پرانگیزه، فرهنگ ســازان پرهمــت و باغیرت و 
هنرمند و مردم آماده بــه کار در همه عرصه هــا دارد، بنابراین با چنین 
ظرفیت هایی به فضــل الهی، پیروزی قطعی و نهایی بر جبهه وســیع 
دشــمن متعلق به ملت ایران خواهــد بود.در این دیدار هشــت تن از 
مداحان و شــاعران از اســتان های مختلف کشــور به قرائت اشعار و 

مدایحی در فضائل حضرت فاطمه زهرا سالم ا... علیها پرداختند.

وزیر خارجه کشــورمان اظهار کــرد: در صورتی که 
اروپا به تعهــدات برجامی خود عمــل کند، ایران 
نیز از روند کاهش تعهدات خود نســبت به توافق 
هســته ای باز خواهد گشــت.محمدجواد ظریف 
در حاشــیه کنفرانس امنیتی مونیخ تصریح کرد: 
ایران تصمیم خواهد گرفت که آیــا اقدامات اروپا 
در خصــوص تعهــدات برجامی، بــرای کاهش و 
یا بازگشــت ما بــه این تعهــدات کافی اســت یا 
نه.ظریف افزود: اگر اروپــا منافع اقتصادی ایران 
را تامین کند، تهــران مایل خواهد بود به ســمت 
تعهدات توافق هســته ای ســال 2015 بــاز گردد.

وزیر امورخارجــه ایران بار دیگر تاکیــد کرد: ایران 
آماده اســت متناســب با کارهایی که اروپا انجام 

می دهد، اقدامات خود را در زمینــه برجام  انجام 
دهد و یــا معکــوس کند.وزیر خارجه کشــورمان 
گفت: ایران تصمیم خواهــد گرفت که آیا اقدامات 
اروپا در این خصوص، برای کند یا معکوس کردن 
برخــی از اقدامات کافی اســت یا نه. مــا در مورد 
امور خیریه صحبت نمی کنیــم بلکه در باره حقوق 
 مردم ایران برای دریافت مزایای اقتصادی سخن

می گوییم.
وی افــزود: ایران بــه دلیل تحریم هــای آمریکا 
صدماتی زیادی دیده  است؛ اما اگر اروپا قدم های 
معناداری بردارد مــا نیز اقدامات انجام شــده را 
بازخواهیــم گرداند.خبرگــزاری آسوشــیتدپرس 
نوشــت: انتظار می رود کــه محمد جــواد ظریف 

در حاشــیه نشســت امنیتی مونیخ بــا »هایکو 
ماس« وزیــر امورخارجه آلمان در مــورد احیای 
توافق هسته ای برجام گفت وگو کند.آمریکا پس از 
خروج از توافق هسته ای، دیگر اعضای این توافق 
بین المللی را تحت فشار قرار داده تا مانند این کشور 
از برجام خارج شوند؛ اما با این وجود ماس گفت 
که آلمان مخالف راهبرد سیاست فشار حداکثری 

علیه ایران است.

شرط »ظریف« برای بازگشت ایران به تعهدات برجامی

حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی در نشست زنان ایرانی به مناســبت والدت حضرت فاطمه زهرا)س( گفت: اولین مسئله مهم، دادن فرصت برابر و 
فضای رقابت سالم در جامعه برای زنان جامعه است، در انتخاب وزیر زن دست رییس جمهوری را باز بگذارید.حسن روحانی  ادامه داد:زنان جامعه در این ۴1 
سال بعد از انقالب نشان داده اند که در همه صحنه ها دوشادوش مردها ظهور و بروز پیدا کرده اند که البته در جاهایی ممکن است حضور زنان بیش از مردان باشد. 
وی افزود: ۶1 درصد زنان معلم هستند، این آمار برای تعلیم و تربیت آمار خوبی است.وقتی به آموزش و بهداست و درمان می رسیم آمار تقریبا قابل قبول است، 
اما آیا به مدیریت های باالتر هم که می رسیم باز هم مقام زن و مرد برابر است؟ آیا مشکلی پیش می آید که تعدادی از مدیران تاثیرگذار زنان باشند؟ در دولت که 
جمع 20 تا ۳0 نفری است، آیا ایرادی دارد تعدادی از آنها زن باشند؟ روحانی تصریح کرد: به جز معاونان که دست رییس جمهوری باز است چه ایرادی دارد که در 
وزارت هم دست رییس جمهور باز باشد و بتوان وزیر زن انتخاب کرد؟در دولت تاکید کردیم که وظیفه وزرا و معاونان این است که برای حضور زنان، جوان ها، احزاب 
و مذاهب تالش کنند و همواره این موضوع مورد تاکید من است.اینکه تاکید شده که ۳0 درصد مدیریت باید در اختیار زنان باشد از ابتدای دولت یازدهم آغاز شده 

و امروز آمار سازمان استخدامی اعالم کرده که این میزان نسبت به زنان قابل قبول است.

نقل قول روزدست رییس جمهور را برای انتخاب وزیر زن باز بگذارید

وز عکس ر

یک زن، سکاندار 
سفارت ایران در 

فنالند شد
فروزنده ودیعتی، سفیر ایران 
در فنالند اســتوارنامه خود را 
به رییس جمهور این کشــور 

تقدیم کرد.

رایزنی »ظریف« با وزیران خارجه عمان و کرواسی
وزیر امور خارجه کشورمان، با وزیران امور خارجه عمان و کرواسی به صورت جداگانه در مونیخ آلمان 
دیدار و رایزنی کرد.محمد جواد ظریف در ادامه دیدارهای خود با برخی ازمقامات شرکت کننده در 
اجالس امنیتی مونیخ با وزیران امورخارجه عمان و کرواســی نیز دیدار و در مورد مسائل دوجانبه، 

منطقه ای و بین المللی رایزنی و گفت وگو کرد.

»FATF« از حوزه اختیارات دولت خارج شد
معاون حقوقی رییس جمهوری با تاکید براینکه دولت تمام تالشــش را برای جلوگیری از بازگشت 
ایران به لیست سیاه گروه اقدام مالی مشترک به کار گرفته است ،اظهار کرد: »اکنون همه چیز از حوزه 
اختیارات دولت خارج شده است و باید چشم انتظار تصمیم نهادهای مربوطه باشیم.«لعیا جنیدی 
به روزنامه ایران گفت: »نپذیرفتن FATF اقتصاد ایران را در مقابل نظام مالی و پولی بین المللی قرار 
خواهد داد.«ایران بعد از برجام پذیرفت که در ازای پذیرش قوانین بین المللی برای مبارزه با جرائم 
مالی، از فهرست ســیاه »FATF« یا گروه ویژه اقدام مالی خارج شود و از مزایای مالی این مسئله 
بهره ببرد. این در حالی است که هنوز تکلیف پیوســتن ایران به دو کنوانسیون »پالرمو« و »سی اف 
تی« که از شروط الحاق ایران به »FATF« است، مشخص نشده اســت از این رو گروه ویژه اقدام 
مالی در مهرماه گذشته برای آخرین بار اعالم کرد که اگر ایران تا فوریه 2020 میالدی )27 بهمن ماه 
1۳۹۸( مفاد دو کنوانسیون »پالرمو« و »سی اف تی« را اجرایی نکند، با اقدامات تقابلی مواجه خواهد 
شد.وی با اعالم اینکه دولت تمایل دارد که روابط مالی بین المللی را حفظ و آن را ارتقا بخشد، افزود: 
»با توجه به اینکه مهلت ما برای تصویب لوایح چهارگانه تمام شد، تنها اقدام دولت برای جلوگیری 
از قرارگیری در لیست سیاه، درخواست کمک فنی از گروه اقدام مشــترک است که این اقدام هم 
می تواند برای کوتاه مدت ایران را از قرارگیری در لیست سیاه گروه اقدام مالی مشترک نجات دهد.« 

واکنش ایران به ادعای آمریکا  درباره توقیف سالح های ایرانی 
»مجید تخت روانچی« نماینده دائم جمهوری اسالمی ایران در سازمان ملل به بیانیه ستاد فرماندهی 
مرکزی ایاالت متحده امریکا )سنتکام( واکنش نشان داد و آن را »ادعایی سخیف و بی پایه و اساس« 
توصیف کرد.وی گفت: اظهارات آمریکا درباره توقیف محموله سالح ایرانی در دریای عرب، ادعایی سخیف 
است و تبلیغات نادرست واشنگتن علیه ایران همچنان ادامه دارد.تخت روانچی تاکید کرد که آمریکا با 
سوء استفاده از گزارش سازمان ملل سعی دارد ایران را مسئول حمله به تاسیسات نفتی آرامکو عربستان 
سعودی معرفی کند. این در حالی است که در این گزارش هیچ گونه اشاره ای به دست داشتن ایران در 
این حمله نشده است.»مایک پامپئو« وزیر خارجه آمریکا روز جمعه پس از متهم کردن ایران به ارسال 

سالح و مهمات برای یمن، خواستار تمدید تحریم تسلیحاتی ایران در سازمان ملل شد.

قدردانی مجدد چین از »ظریف«
سفیر چین در ایران قدردانی وزیر امور خارجه کشــورش از ابراز همدردی ظریف با مردم چین به خاطر 
شیوع کرونا ویروس را مورد توجه قرار داد.چانگ هوآ، سفیر چین در ایران با توجه به اظهارات وزیر امور 
خارجه چین خطاب به محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشــورمان که گفته بود ظریف اولین وزیر 
امور خارجه ای بود که با مردم چین به خاطر شیوع ویروس کرونا همدردی کرد، نوشت: اولین!وزیر امور 
خارجه ایران در پیــام توییتری دیگری درباره گفت وگویش با وزیر امور خارجــه چین بیان کرده بود: در 
تماسی تلفنی با دوست خوبم، وانگ یی نخست وزیر و وزیر امور خارجه چین، قدردانی و سپاس گزاری 
خود را برای اقدامات موفقیت آمیز چین در مبارزه با بیماری مسری]کرونا ویروس[ اظهار داشتم. چین 
نه تنها از وخیم تر شدن این بیماری مسری در داخل کشور جلوگیری کرد، بلکه مانع از شیوع آن در سطح 

بین المللی نیز شد. 

کافه سیاست

نماینده مجلس: 

مجلِس مرده، دردی از 
 دردهای جامعه

 دوا نمی  کند
یک نماینده مجلس شورای اسالمی تاکید 

کرد: یک مجلس مــرده دردی از دردهای 

جامعــه دوا نمی  کنــد، در حالــی که یک 

مجلس پویا و زنده می توانــد جزو ارکان 

نظام و حکمرانی شود. 

صادقی درباره انتقادها نسبت به رد و تایید 

صالحیت ها و اظهارات رییس جمهور در این 

باره گفت: حرف های روحانی در راســتای 

نقشی اســت که قانون اساسی برای وی 

تعیین کرده، به هر حال این قانون وظایفی 

را برای رییس جمهور مشــخص کرده که 

مهم تریــن آن بحث حقوق شــهروندی و 

حق تعیین سرنوشت و انتخاب است.این 

نماینده مجلس شورای اســالمی با بیان 

این که بسیار خوب است که رییس جمهور 

به ایــن مباحث ورود کرده اســت، عنوان 

کرد: ورود روحانی به این مســئله بسیار 

دیر  اتفــاق افتاد زیرا طی ســال هایی که 

ایشــان رییس جمهور اســت مسائل کم 

نبــوده و اتفاقات زیادی هــم رخ داده که 

انتظار می رفت باتوجه به این که منشــور 

حقوق شهروندی در دولت ایشان تدوین 

و رونمایی شــده، روحانــی ورود کند  اما 

این امــر هیچ وقت رخ نداد.وی با اشــاره 

به رد صالحیت ها گفت: بحــث انتخابات 

فقط معطوف بــه مــردم و کاندیداهایی 

که برای حضــور اعالم آمادگــی می کنند 

نیست؛ اساسا حقوق حاکمیت است زیرا 

هنگامی که محدودیت هــای این چنینی 

برقــرار می  کنیم در حقیقــت حاکمیت را 

تضعیف می کنیم.

این نماینده مجلس شــورای اســالمی با 

اشــاره به این که فکر می کنند با یکدست 

کردن برخــی از نهادها کارهــا بهتر انجام 

می شود در صورتی که این گونه نیست، بیان 

کرد: یک مجلس مــرده دردی از دردهای 

جامعه دوا نمی  کند.

بین الملل
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رییس اتاق اصناف استان:

 سهمیه سوخت تعدادی از تاکسی تلفنی ها و وانت بارها 
واریز شد

رییس اتاق اصناف اصفهان گفت: سهمیه سوخت تعدادی از تاکسی تلفنی ها و وانت بارها واریز و 
مقرر شده است تا بر اساس هزینه بنزین، ما به تفاوت نرخ بنزین دولتی و آزاد به صورت ریالی به 
حساب پیک موتوری ها واریز شود. جهانگیری افزود: برخی از تقاضاهای مربوط به اصناف در سامانه 
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی نیز ایراداتی داشته که در حال بررسی و رفع آنها هستیم.وی 
خبر مصوبه ستاد تنظیم بازار کشور مبنی بر افزایش چهار درصدی قیمت اقالم فروشگاهی پس از 
سهمیه بندی بنزین را تکذیب کرد و یادآور شد: مجوزی از سوی ستاد تنظیم بازار کشور برای افزایش 
قیمت اقالم مورد نیاز مردم صادر نشده بلکه این تحلیل شخصی سخنگوی ستاد تنظیم بازار کشور 

از افزایش چهار درصدی قیمت ها پس از سهمیه بندی بنزین بوده است.

 درآمد زایی 60 میلیارد ریالی اصفهان
 از صنعت آلومینیوم سازی

رییس اتحادیه تولید آلومینیوم استان اصفهان از رشد ۳۰ درصدی صادرات ورقه آلومینیوم استان اصفهان 
به کشور های خارجی در سال جاری خبرداد.محمد انصاری اظهارداشت:از آنجایی که در سال جاری میزان 
تولید ورقه آلومینیوم اســتان اصفهان در واحد های تولیدی افزایش یافته، خوشبختانه شاهد رشد ۳۰ 
درصدی صادرات ورقه تولیدی استان به کشور های خارجی هستیم که این افزایش صادرات باعث ایجاد 
درآمد زایی ۶۰ میلیارد ریالی صنعت آلومینیوم سازی استان اصفهان شده است. وی افزود: در حال حاضر 
صادرات ورقه آلومینیوم استان اصفهان به کشور هایی همچون ترکیه، عراق و افغانستان صورت می گیرد و 
پیش بینی می شود روند افزایش ورقه تولیدی آلومینیوم استان اصفهان به کشور های خارجی ادامه یابد. 
رییس اتحادیه تولید آلومینیوم استان اصفهان تاکید کرد: در سال جاری تمامی تسهیالت الزم از سوی 
اتحادیه تولید آلومینیوم استان اصفهان به منظور برطرف کردن مشکالت صنعت تولید آلومینیوم استان 
اصفهان از جمله صادرات، تولید، برند سازی، کیفیت و اشتغال زایی به کار گرفته شد تا بتوانیم در نهایت 
شاهد رشد و توسعه این صنعت مهم در سال جاری باشیم.انصاری با اشاره به اشتغال زایی صنعت تولید 
آلومینیوم استان اصفهان ادامه داد:خوشبختانه با توجه به توسعه یافتن صنعت آلومینیوم استان، شاهد 

رشد ۲۰ درصدی اشتغال زایی در این صنعت مهم هستیم.

نایب رییس اتحادیه لوازم خانگی استان مطرح کرد: 

اصفهان، دومین تولید کننده لوازم خانگی در کشور
نایب رییس اتحادیه لوازم خانگی استان اصفهان گفت: تولید لوازم خانگی استان اصفهان نسبت 
به سال گذشته ۳۰ درصد افزایش یافته اســت.علیرضا قندی اظهارداشــت: از آنجایی که استان 
اصفهان به عنوان دومین اســتان تولید لوازم خانگی در کشور شناخته می شــود به همین منظور 
تمامی تسهیالت الزم اجرایی از ســوی اتحادیه لوازم خانگی استان اصفهان جهت توسعه صنعت 
تولید لوازم خانگی استان در سال جاری ارائه شده است. وی افزود:خوشبختانه با توجه به برطرف 
شدن برخی مشکالت این صنعت از جمله صادرات بی رویه، تحریم، کیفیت و برند سازی توانستیم 
پیشرفت و توســعه در این صنعت را رقم بزنیم.رییس اتحادیه لوازم خانگی استان اصفهان ادامه 
داد:دراستان اصفهان ۴ شهرک تولید لوازم خانگی وجود دارد که این شهرک های صنعتی و تولیدی 
در شهرستان هایی همچون دولت  آباد، ســجزی، نجف آباد و اصفهان واقع شده اند.قندی اضافه 
کرد:خوشبختانه یکی از اقدامات موثر اتحادیه لوازم خانگی استان اصفهان نسبت به شهرک های 
تولیدی نظارت بر عملکرد صحیح این شهرک ها به منظور جلوگیری از استفاده قطعات بی کیفیت 

در ساخت لوازم خانگی و قاچاق کاال بوده است.

مخابرات استان اصفهان شایعات در مورد  کسر هزینه بابت پیامک های تماس از دست رفته را نادرست اعالم کرد؛

»تماس بان«  هزینه ندارد

طی روزهای گذشــته پیامــی در فضای  مرضیه محب رسول
مجازی منتشــر شــده که بر اساس آن 

اعالم می شــود »در صورت فعال بــودن ســرویس تماس بان برای 

مشــترکان همراه اول، هر بار هزینه ای به حســاب مشــترک منظور 

می شود«. فضای مجازی طی سال های اخیر شرایطی ایجاد کرده تا 

در موارد متعدد رسانه های غیر رســمی و افراد اطالعات مختلفی را با 

شهروندان به اشتراک گذاشته و گاهی حتی روشنگری کنند؛ اما به هر 

صورت اطالع یافتن از میزان صحت این اخبار نیز دشواری های خاص 

خود را داشته و همواره نمی توان به صحت و سقم این اطالعات مطمئن 

بود. در این پیام که در فضای مجازی دست به دست می شود، آمده: 

»شــرکت مخابرات در ازای هر پیامکی که در خصوص در دســترس 

نبودن به شــما می دهد، )مشــترک مورد نظردردسترس نمی باشد، 

تماس شــما ازطریق پیامک به ایشــان اعالم خواهد شد« مبلغ ۵۰۰ 

تومان به حساب شما منظور می کند و نام این سیستم را »تماس بان« 

نامیده! و جهت غیر فعال کردن این سیستم، عدد ۵ را به ۹۹۱۴ ارسال 

کنید ایــن پیام را به گروه های دیگر بفرســتید تا همه آگاه شــوند.« 

تماس بان، نام سرویسی از همراه اول اســت که به مشترکان اجازه 

می دهد از تماس های دریافتی خود در زمانی که در دسترس نیستند، 

مطلع شوند.

 این سرویس، تماس های از دســت رفته مشترک را از طریق پیامک 

اعالم می کند و در متن خود، تنها شماره تماس گیرنده درج می شود.

رییس اداره امور مشتریان ارتباطات ســیار مخابرات استان اصفهان 

گفت: برخالف اخباری که اخیرا شایع شده، پیامکی که تماس از دست 

رفته را به اطالع مشترکان می رساند، هیچ هزینه ای ندارد.

بهنام میــرزا اظهار کرد: ســرویس  »تماس بان« همــراه اول یکی از 

سرویس های رایگان این اپراتور اســت که از طریق آن پیامک اطالع 

از تماس هــای دریافتی را به مخاطبان ارســال می کنــد.وی افزود: 

چنانچه به علت در دســترس نبودن و یا خاموش بــودن تلفن همراه 

خود قادر به دریافت تماس و پاســخگویی نباشــید، »تماس بان« 

پس از اتصال مجدد شــما به شبکه همراه اول، شــماره تمام کسانی 

را که در این فاصله با شــما تماس گرفته اند  به همــراه زمان تماس، 

در یک پیامک برای مشــترک ارســال خواهد کرد.رییس اداره امور 

مشتریان ارتباطات سیار مخابرات اســتان اصفهان با تاکید بر اینکه 

فعال ســازی و اســتفاده از ســرویس »تماس بان« رایگان است، 

خاطرنشان کرد: مشــترکان دائمی و اعتباری همراه اول می توانند با 

ارسال عدد ۱ التین به شماره ۹۹۱۴ ســرویس »تماس بان« را فعال 

کنند. مشــترکین برای فعال سازی، غیر فعال ســازی و درخواست 

اعالم وضعیت سرویس می توانند کدهای مربوطه را به شماره ۹۹۱۴ 

ارســال کنند.وی پیام های منتشر شــده در خصوص هزینه بر بودن 

این سیســتم را شــایعه عنوان کرد و گفت: مراجعه به سایت همراه 

 اول اطالعاتی درباره ســرویس تماس بان را در اختیار مشترکان قرار

 می دهد. 

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای 
اصفهان با اشاره به ذخیره ۳۰۳ میلیون مترمکعبی 
ســد زاینــده رود، گفت: زمــان بازگشــایی دوباره 
زاینده رود و نحوه توزیع آب، در کارگروهی متشــکل 
از جهاد کشاورزی، آب منطقه ای، استانداری و صنف 
کشاورزان مشخص می شــود که هنوز این جلسه 
برگزار نشــده است.حسن ساســانی در خصوص 
آخرین وضعیت سد زاینده رود، اظهار کرد: روز گذشته 

ذخیره ســد زاینده رود ۳۰۳ میلیــون مترمکعب و 
ورودی ســد ۱۷ و خروجی آن ۱۸مترمکعب بر ثانیه 
است.وی با بیان اینکه امســال بارش ها در حوضه 
زاینده رود مطلوب نیست، افزود: میزان بارش های 
کوهرنگ از ابتدای سال جاری تاکنون ۵۱۱ میلی متر 
اســت، در حالی که بارش ها طی سال گذشته ۱۱۶۶ 
میلیمتر و در متوســط بلندمدت ۸۰۹ میلی متر بود.

به گفته معــاون حفاظت و بهره برداری شــرکت آب 
منطقه ای اصفهان، میزان بارش ها در سال آبی جاری 
نسبت به سال گذشته ۵۶ درصد و نسبت به میانگین 
بلندمدت ۳۷ درصد کاهش یافته است.وی درباره 
برخی اخبار مبنی بر بازگشــایی دوباره زاینده رود در 

۲۶ بهمن ماه، توضیح داد: به طــور کلی برای زمان 
بازگشــایی زاینده رود و نحوه توزیع آب، کارگروهی 
متشکل از جهاد کشاورزی، آب منطقه ای، استانداری 
و صنف کشاورزان تشکیل می شــود و در آن جلسه 
در این باره تصمیم گیری می شود.ساسانی افزود: 
در حال حاضر هنوز این جلسه تشکیل نشده؛ اما با 
تشکیل آن و بیان نقطه نظرات مختلف تصمیم نهایی 
در خصوص زمان بازگشــایی زاینده رود برای ادامه 
کشت پاییزه کشاورزان اتخاذ خواهد شد.وی تاکید 
کرد: برخی اخبار در خصوص زمان دقیق بازگشایی 
زاینده رود در سایت های رسمی نبوده و تنها گمانه زنی 

همان رسانه ها بوده است.

 زمان دقیق بازگشایی دوباره زاینده رود 
در کمیته ۵ نفره مشخص می شود

گلدان تزیینی

بازار

سرویس  »تماس بان« همراه اول یکی از سرویس های 
رایگان این اپراتور است که از طریق آن پیامک اطالع از 

تماس های دریافتی را به مخاطبان ارسال می کند

گلدان شیشه ای شیانچی
قیمت: 170،000 تومان

گلدان طرح دختر زمستان
قیمت: 8،400 تومان

گلدان لیل تهران طرح طلوع
قیمت: 29،000 تومان

 ثبت نخستین کاهش شدید سود یک دهه اخیر  رنو
 پس از خروج از ایران

شرکت رنو اعالم کرد در اثر عواملی از جمله پایان دادن به تولید در ایران، برای نخستین بار در ۱۰ سال 
گذشته میزان سوددهی این شرکت کاهش یافته است.این شرکت خودروساز فرانسوی اعالم کرد 
خسارت ساالنه رنو ۱۴۱ میلیون یورو )۱۵۳ میلیون دالر( اســت که با سود ۳.۳ میلیارد یورویی این 
شرکت در سال ۲۰۱۸ مقایسه می شود. درآمدهای عملیاتی این شرکت ۳۰ درصد افت کرده و به ۲.۱۱ 
میلیارد یورو رسیده است.همچنین رنو در رابطه با برخی از همکاری های مشترک با چین جریمه شده 
است. مشارکت نیسان در درآمد رنو در سال گذشته به ۲۴۲ میلیون یورو کاهش یافته است. این رقم 
در سال پیش از آن ۱.۵۱ میلیارد یورو بود.فروش رنو به شرکایش به علت کاهش تولید نیسان و دایلمر 
و همچنین کاهش تقاضا برای موتورهای دیزلی در اروپا ۳.۴ درصد افت کرد. کاهش شدید در فروش 
سی کی دی به چین و پایان دادن به تولید سی کی دی در ایران نیز به درآمدهای این شرکت خسارت 
زده است.فروش گروه رنو در سال گذشته میالدی ۳.۳ درصد افت کرد و به ۵۵.۵۳ میلیارد یورو رسید.

این شرکت پیش بینی می کند که در سال ۲۰۲۰، درآمد ســاالنه ای همانند سال ۲۰۱۹ داشته باشد و 
حاشیه سود عملیاتی آن از ۴.۸ درصد در سال ۲۰۱۹ به ۳ تا ۴ درصد کاهش یابد.

رشد 17 درصدی دارایی های خارجی شبکه بانکی کشور
حجم دارایی های خارجی شبکه بانکی کشور در آذر امسال به ۱۰۳۴ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت 
به مدت مشابه پارســال ۱۷.۴ درصد رشد داشــته که ۴۷.۸ درصد آن به بانک مرکزی اختصاص دارد.
بررسی وضعیت دارایی خارجی شبکه بانکی کشور نشان دهنده افزایش آن در سال های اخیر بوده است.

دارایی های خارجی شامل دارایی های بانک مرکزی و موسسه های اعتباری غیر بانکی است و شعبه های 
خارجی بانک های تجاری را در بر نمی گیرد.بر اســاس تازه ترین آمار بانــک مرکزی، حجم دارایی های 
خارجی شبکه بانکی طی یک سال منتهی به آذر ۹۸ حدود ۱۵۲ هزار میلیارد تومان رشد داشته است. در 
آذر ۹۷ برای بانک ها حدود ۸۸۱ هزار میلیارد تومان دارایی در خارج کشور ثبت شده بود.میزان دارایی های 
خارجی شبکه بانکی در اسفند ۹۷ حدود ۹۱۷ هزار میلیارد تومان شده بود که تا آذر امسال ۱۲.۸ درصد رشد 
داشته است.در اسفند ۹۶ رقم ۷۳۲ هزار میلیارد تومان دارایی خارجی برای نظام بانکی کشور ثبت شده 
بود. همزمان با رشد دارایی نظام بانکی، میزان دارایی خارجی بانک مرکزی نیز روندی افزایشی داشته و در 
دوره یک ساله منتهی به آذر ۹۸ حدود ۶.۷ درصد را نشان می دهد. میزان دارایی های خارجی بانک مرکزی 

از ۴۶۳ هزار میلیارد تومان در آذر ۹۷ تا ۴۹۴ هزار میلیارد تومان در آذر ۹۸ باال رفته است.

معاون وزیر راه و شهرسازی:

4۵ هزار متقاضی طرح اقدام ملی مسکن تایید صالحیت شدند
مدیرعامل شــرکت عمران شــهرهای جدید گفت: ۴۵ هزار متقاضی طرح اقدام ملی تولید و عرضه 
مسکن در شهرهای جدید کشور تایید صالحیت شدند.»حبیب ا... طاهرخانی« افزود: تایید صالحیت 
شده ها در حال تکمیل پرونده خود هستند.معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: طرح اقدام ملی 
تولید و عرضه مسکن در شــهرهای جدید، در دو بخش مشارکتی و ثبت نامی با هم پیش برده شده 
است. وی درباره ساز و کار قیمت گذاری واحدهای طرح اقدام ملی تولید و عرضه مسکن در شهرهای 
جدید، گفت: هر قیمت گذاری باید در شورای مسکن استان مصوب شود. بنابراین  ارقامی که اکنون 
گفته می شود، ارقام اولیه است و با توجه به شرایط ساخت، موقعیت شهرها و هزینه های آماده سازی 
زیرســاخت، قیمت ها متفاوت خواهد بود؛ یعنی قیمت ها مانند مسکن مهر یک عدد مشخص و از 
پیش تعیین شده نخواهد بود و در نهایت این قیمت را شورای مسکن هر استان مصوب خواهد کرد.

طاهرخانی افزود: مبلغی که توانسته ایم در سال جاری از فروش عرصه در شهرهای جدید کسب و در 
آماده سازی، محوطه سازی، تامین زیرساخت ها و خدمات روبنایی مسکن مهر هزینه کنیم، بالغ بر 

۳۰۰۰ میلیارد ریال بوده است.

کافه اقتصاد

معاون فنی و نظارت اداره کل راهداری استان:اخبار

28 سامانه ثبت تخلف سرعت در اصفهان به بهره برداری می رسد
معاون فنی و نظارت اداره کل راهداری استان اصفهان گفت:ســرعت یکی از عوامل موثر در تصادفات جاده ای است و بر این اساس تا پایان امسال ۲۸ سامانه 
ثبت تخلف سرعت در اصفهان به بهره برداری می رسد.محمدعلی صلواتی  اظهارداشت: مجتمع خدماتی-رفاهی بین راهی محور نایین-اردستان با اعتبار بالغ 
بر ۴۳ میلیارد ریال و مجتمع محور شــهرضا-آباده با اعتبار بالغ بر ۶۰ میلیارد ریال توسط بخش خصوصی احداث شده است.وی با بیان اینکه بخش دولتی در 
احداث راه های دسترسی و نصب تابلوها به این دو مجتمع خدماتی-رفاهی بین راهی یاری رسانده، تصریح کرد: بخش دولتی با حمایت و تشویق سرمایه گذاران 
کوشیده تا با احداث این مجتمع های خدماتی-رفاهی بین راهی در جهت رفاه حال مسافران و رانندگان و افزایش ایمنی سفر بکوشد.معاون فنی و نظارت اداره 
کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اصفهان با بیان اینکه پنجاهمین مجتمع خدماتی-رفاهی بین راهی در استان اصفهان تا پیش از ایام نوروز هم به بهره برداری 
می رســد، افزود: مجتمع مذکور در ابتدای محور اردستان-نایین واقع شده است و با راه اندازی این مجتمع، محور اردســتان-نایین از نظر تعداد مجتمع های 

خدماتی-رفاهی به محور جامعی تبدیل می شود.

گام نخست صادرات ماشین 
سازی صنعت سنگ و معدن 

اصفهان به پاکستان
کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان 
در راستای تالش حداکثری برای ورود 
به عرصه صادرات ماشین آالت با تمرکز 
بر بازار کشــورهای همســایه، میزبان 
هیات ویژه ای از پاکســتان بود که قرار 
است بخشــی از نیاز ۵۵ درصدیمعادن 
این شــور به ماشــین آالت خارجی را 

تامین نماید

وز عکس ر
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واکسن زونا، ریسک سکته را کاهش می دهد
محققان دریافتند زونا، عفونت ویروسی ناشی از ویروس آبله مرغان، با افزایش ریسک سکته مرتبط 
است؛ اما انجام واکسیناسیون از این ریسک در افراد سالمند پیشگیری می کند.زونا، فعالیت مجدد 
ویروس آبله مرغان است و معموال بعد از سن ۵۰ سال اتفاق می افتد. ریسک ابتال به زونا با افزایش 
سن و سایر مشکالت سالمت بیشتر می شود. زونا، بیماری دردناکی است که موجب بروز تاول های 

پوستی شده و می تواند عوارض جدی به همراه داشته باشد.
»کیوآنهه یانگ«، سرپرست تیم تحقیق در مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها آمریکا، در این باره 
می گوید: »از هر سه نفر که مبتال به آبله مرغان شده باشند، یک نفر در طول عمرش دچار زونا می شود. 
تزریق واکسن زونا به پیشگیری از زونا کمک می کند و ریسک ابتال به زونا را تا حدود ۵۱ درصد کاهش 
می دهد.«محققان این مطالعه، گزارش سالمت بیش از یک میلیون فرد ۶۶ سال به باال را که سابقه 
سکته نداشتند و بین سال های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۴ واکســن زونا دریافت کرده بودند، بررسی کردند. این 
افراد به طورمیانگین حدود ۴ سال تحت نظر بودند.محققان دریافتند دریافت واکسن زونا موجب 
کاهش ریسک سکته تا حدود ۱۶ درصد، کاهش ریسک سکته ایسکمیک )ناشی از لختگی خون( 
تا ۱۸ درصد و کاهش ریسک سکته هموروئید )ناشی از خونریزی( تا حدود ۱۲ درصد می شود.یانگ 
در این باره می گوید: »علت افزایش ریسک ســکته بعد از ابتال   به عفونت زونا به دلیل بروز التهاب 

ناشی از ویروس است.«

بازی گلف موجب افزایش طول عمر می شود
طبق نتایج یــک مطالعه جدید، بــازی گلف می تواند ریســک مرگ زودهنــگام را کاهش دهد.

محققان در این مطالعه حدود ۵۹۰۰ فرد بزرگســال ۶۵ ســال بــه باال را به مدت ۱۰ ســال تحت 
نظر داشــتند و دریافتند افرادی کــه به طورمنظم گلف بــازی می کردند )حداقــل ماهی یک بار( 
بیش از ۸ درصــد با احتمــال کمتر مرگ بــه هر علتــی مواجه بودند.بــه گفته محققــان، بازی 
 گلــف می تواند گزینه مناســبی برای افراد ســالمندی باشــد کــه می خواهند تحــرک فیزیکی

 داشته باشند.دکتر »عدنان قریشــی«، عضو تیم تحقیق از دانشگاه میزوری، در این باره می گوید: 
»شدت تحرک در این بازی به قدری است که می تواند برای مدت طوالنی تری حفظ شود و عالقه 
فرد را نیز برای ادامه بازی حفظ می کند.«به گفته محققان، فعالیت و تحرک فیزیکی با هر شدتی 
با کاهش ریســک مرگ مرتبط اســت و پیاده روی منظم به اندازه بازی گلف برای سالمت و طول 

عمر مفید است.

میزان باالی تستوسترون خطر دیابت را در زنان افزایش می دهد
به گفته محققان، میزان باالتر تستوسترون موجب افزایش ریسک بیماری های متابولیکی نظیر 
دیابت نوع۲ در زنان می شــود؛ اما ریســک آن را در مردان کاهش مــی دهد.همچنین محققان 
دانشگاه اکستر بریتانیا دریافتند میزان باالتر تستوسترون ریسک سرطان های سینه و اندومتر را 

در زنان و سرطان پروستات در مردان را افزایش می دهد.
»کاترین راث«، سرپرســت تیــم تحقیق، در این بــاره می گویــد: »یافته های ما چشــم انداز 
منحصربه فــردی از تاثیرات تستوســترون را نشــان می دهــد.«در این مطالعــه، تیم تحقیق 
داده های مربوط به ۴۲۵,۰۹۷ بریتانیایی را بررســی کردند و ۲۵۷۱ گونه ژنتیکی مرتبط با تفاوت 
 در میزان هورمون جنسی تستوسترون را شناسایی کردند.محققان مشــاهده کردند در زنانی که

 از لحاظ ژنتیکی میزان هورمون تستوســترون باالتر اســت، ریســک ابتال به دیابت نوع۲ تا ۳۷ 
 درصد و ریســک ســندروم تخمدان پلی کیســتیک تا ۵۱ درصد افزایــش می یابد.اگرچه طبق

 نتایج این مطالعه، میزان باالتر هورمون تستوســترون در مردان خطر دیابت نوع۲ را تا ۱۴ درصد 
کاهش می دهد.

سلامتدانستنی ها

مفاد آراء
11/200  آگهــی موضوع مــاده 3 و ماده 13 آئین نامــه قانون تعییــن تکلیف اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در اداره ثبت اســناد و امالک فریدونشهر تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان 
محرز گردیده است لذا مشــخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 
اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود. در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف یک 

ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
1- برابر رای شماره 139860302013000178 مورخ 1398/10/29 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدونشــهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سید 
جهانبخش طهماسی فرزند سید منصور به شماره شناسنامه 1210 صادره از فریدونشهر در 
سه دانگ مشاع از شش دانگ یک باب ساختمان پرورش بوقلمون به مساحت 10030 متر 
مربع پالک 414 فرعی از 32 اصلی، مفروز و مجزی شــده از 1 فرعی از 32 اصلی واقع در 
فریدونشهر، روستای بزمه، بخش 13 حوزه ثبت ملک اصفهان خریداری از مالک رسمی 

)شخص متقاضی مالک رسمی می باشد( محرز گردیده است.
2- برابر رای شماره 139860302013000179 مورخ 1398/10/29 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک فریدونشهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سید مجتبی 
طهماسی فرزند سید منصور به شماره شناسنامه 7 صادره از فریدونشهر در سه دانگ مشاع 
از شش دانگ یک باب ساختمان پرورش بوقلمون به مساحت 10030 متر مربع پالک 414 
فرعی از 32 اصلی، مفروز و مجزی شده از 1 فرعی از 32 اصلی واقع در فریدونشهر، روستای 
بزمه، بخش 13 حوزه ثبت ملک اصفهان خریداری از مالک رسمی )شخص متقاضی مالک 

رسمی می باشد( محرز گردیده است.
بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادرخواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/11/12
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/11/27

م الف: 748336 محسن مقصودی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک فریدونشهر
مفاد آراء

11/201 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر با آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مســتقر در ثبت بادرود، تصرفات مالکانه متقاضیان محرز گردیده است. 
لذا مشــخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شــرح ذیل جهت اطــالع عموم در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می گردد و در صورتی که افراد نســبت به صدور ســند 
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند، از تاریخ انتشــار اولین نوبت آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک بادرود ارائه و پس از اخذ رسید ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تسلیم نمایند. بدیهی 
اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 
 صادر خواهد شد همچنین صدور ســند مالکیت مانع مراجعه معترضین به محاکم قانونی

 نخواهد بود.
1- برابر رای شماره 139860302022000070 مورخ 1398/09/28 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک بادرود تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی جامعی فرزند 

محمد در شش دانگ یکدرب باغ به مســاحت 3714/4 متر مربع به شماره پالک 2756 
فرعی از 159 اصلی واقع در بادرود جزء بخش 9 حوزه ثبتی بادرود خریداری مع الواسطه از 

مالک رسمی آقای علی  جامعی محرز گردیده است.
2- برابر رای شماره 139860302022000071 مورخ 1398/09/28 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک بادرود تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی آقای احمد عالفیان 
موخر بادی فرزند صدراله در شــش دانگ یک باب خانه به مســاحت 174/15 متر مربع 
مفروز و مجزی شده از 198 اصلی واقع در مزرعه خیرآباد نو بادرود جزء بخش 9 حوزه ثبتی 

بادرود خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای احمد علی محققی محرز گردیده است.
3- برابر رای شماره 139860302022000072 مورخ 1398/09/28 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک بادرود تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای میثم سپهری بادی 
فرزند رحمت در شش دانگ قطعه زمین مزروعی به مساحت 3814/75 متر مربع به شماره 
 پالک 842 فرعی از 159 اصلی  واقع در بادرود جزء بخش 9 حوزه ثبتی بادرود خریداری 

مع الواسطه از مالک رسمی خانم عذرا مصداقی بادی محرز گردیده است.
4- برابر رای شماره 139860302022000074 مورخ 1398/09/28 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک بادرود تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای ناصر قربیان بادی 
فرزند علی در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 175/6 متر مربع مفروز و مجزی شده 
 از 198 اصلی واقع در مزرعه خیرآباد نو بادرود جزء بخــش 9 حوزه ثبتی بادرود خریداری 

مع الواسطه از مالک رسمی آقای احمد علی محققی محرز گردیده است.
5- برابر رای شماره 139860302022000080 مورخ 1398/10/23 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک بادرود تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمدرضا احمدی 
فرزند عباس در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 176/18 متر مربع مفروز و مجزی 
شده از 198 اصلی واقع در مزرعه خیرآباد نو بادرود جزء بخش 9 حوزه ثبتی بادرود خریداری 

مع الواسطه از مالک رسمی آقای احمد علی محققی محرز گردیده است.
6- برابر رای شماره 139860302022000087 مورخ 1398/11/05 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک بادرود تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیان آقایان پژمان و ایمان و 
خانم مرجان شهرت همگی افصحی فرزندان منوچهر هر یک به ترتیب نسبت به دو سهم 
مشاع،  دو سهم مشاع و یک سهم مشاع به اســتثنای بهای ثمنیه عرصه و اعیان در شش 
دانگ قطعه زمین مزروعی به مساحت 100000 متر مربع مفروز و مجزی شده از 206 اصلی 
واقع در مزرعه رحمت آباد گوشه  جزء بخش 9 حوزه ثبتی بادرود خریداری از مالک رسمی 

آقای منوچهر افصحی محرز گردیده است.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/11/12
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/11/27

م الف: 750946 ســید مجتبی موســی کاظمی محمدی رئیس اداره ثبت اســناد و 
امالک بادرود

حصر وراثت
11/202  آقای ابوالفضل مهدی خانی زارع دارای شناسنامه شماره 10 به شرح دادخواست 
به کالسه  589/98 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان عباس مهدی خانی زارع به شناســنامه 7 در تاریخ 98/9/30 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- گوهر عابدینی 
زارع، ش.ش 3 فرزند محمود نسبت با متوفی همسر )زوجه( 2- عبداله مهدی خانی زارع، 
ش.ش 1 فرزند عباس نســبت با متوفی فرزند 3- عین اله مهدی خانی زارع، ش.ش 4 
فرزند عباس نســبت با متوفی فرزند 4- حبیب اله مهدی خانی زارع، ش.ش 245 فرزند 
عباس نسبت با متوفی فرزند 5- حسین مهدی خانی زارع، ش.ش 3 فرزند عباس نسبت با 
متوفی فرزند 6- اعظم مهدی خانی زارع، ش.ش 4228 فرزند عباس نسبت با متوفی فرزند 

7- لیلی مهدی خانی زارع، ش.ش 1 فرزند عباس نسبت با متوفی فرزند 8- زینب مهدی 
خانی زارع، ش.ش 128 فرزند عباس نسبت با متوفی فرزند 9- مهدی مهدی خانی زارع، 
ش.ش 3 فرزند عباس نسبت با متوفی فرزند 10- ابوالفضل مهدی خانی زارع، ش.ش 10 
فرزند عباس نسبت با متوفی فرزند. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 

م الف: 771079 شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان نطنز
مزایده

11/203 شماره: 983162 اجرا - تاریخ:1398/11/23 ، اجرای احکام مدنی دادگستری 
شهرستان خمینی شهر در پرونده کالســه 983162 له خانم پری علیرضایی علیه خانم 
مژگان علیرضایی به خواسته دستور فروش در نظر دارد ملکی به پالک ثبتی 87/3490  
واقع در خمینی شهر خیابان امام شمالی کوچه شهید خان احمدی )شماره 45( اولین بن 
بست سمت چپ پالک 31 به کد پستی 841386911 را از طریق مزایده به فروش رساند. 
ملک مذکور بصورت یک ساختمان مســکونی نیمه مخروبه و فاقد ســکنه و تخلیه به 
مساحت عرصه حدود 190 متر مربع با قدمت ساخت باالی 30 سال )فاقد ارزش اعیانی ( و 
دارای انشعابات آب ، برق و گاز میباشد، که کارشناس رسمی دادگستری ارزش ششدانگ 
ملک را 1/710/000/000 ریال ارزیابی نموده است ،  لذا جلسه مزایده در تاریخ یکشنبه 
1398/12/11 ساعت 9 صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خمینی 
شهر برگزار می گردد. و طالبین می توانند 5 روز قبل از روز مزایده به نشانی فوق مراجعه 
و مورد مزایده را از نزدیک بازدید نماید. خریدار کسی است که باالترین قیمت راپیشنهاد 
نماید، خریدار می بایستی ده درصد قیمت پیشنهادی را فی المجلس و مابقی را ظرف یک 
ماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگســتری واریز نماید در غیر اینصورت ده درصد 
اولیه پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. شایان ذکر است اجرای 
احکام مدنی تکلیفی در تحویل مال به خریدار ندارد. تذکر: متقاضیان شــرکت در مزایده 
می بایست 10 درصد بهای مال را طی فیش چهار نسخه ایی به حساب سپرده دادگستری 
خمینی شهر به شماره 2171290271003 نزد بانک ملی واریز و با در دست داشتن اصل 
فیش و اصل کارت ملی نیم ساعت قبل از شــروع مزایده به اجرای احکام مدنی مراجعه 
و درخواست شــرکت در مزایده را تکمیل و به همراه کپی کارت ملی و اصل فیش سپرده 
تحویل اجرا نمایید. م الف: 770344 دفتراجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان 

خمینی شهر

تحدید حدود عمومی
11/204 تحدید حدود عمومی مربوط به قسمتی از امالک و مستغالت اداره ثبت 

اسناد و امالک تیران و کرون بخش 12 ثبت اصفهان
پیرو آگهی نوبتی منتشــر شــده در روزنامــه زاینده رود شــماره 2895 مورخ 

1398/11/01 آگهی تحدید حدود عمومی به شرح ذیل منتشر می شود:
پالک 87 فرعی از 12 اصلی قریه جاجا:

علی اسدی فرزند غالمرضا تمامت ششــدانگ یک درب باغ که با پالک 859 
فرعی از اصلی مذکور توام گردیده است.

تاریخ تحدید حدود: 1398/12/19 
تحدید حدود به ترتیب از ساعت 8/30 صبح روز مقرر در محل شروع خواهد شد. 
لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت به صاحبان امالک و مجاورین اعالم می شود 
که در روز و ساعت مقرر در محل حضور به هم رسانند. چنانچه هر یک از صاحبان 
امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع تحدید حدود حاضر نباشند مطابق ماده 15 
قانون مذکور، ملک آنها با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد. 
اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق 
مقررات ماده 20 قانون ثبت از تاریــخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود فقط تا 
سی روز به صورت کتبی و مستقیم پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده 
قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت، معترض ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح 

قضایی، گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید.
تاریخ انتشار: 1398/11/27 

م الف: 770445 سید محمد حسن مصطفوی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان تیران و کرون

آگهی تغییرات شرکت تولیدی و خدمات کشاورزی و طیور و دام و 
آبزیان زرد طال کویر اردستان سهامی خاص به شماره ثبت 441 و 

شناسه ملی 10260092396 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/07/14 موارد ذیل به 
موضوع فعالیت شرکت ماده دو اساســنامه الحاق گردید : »ثبت موضوع فعالیت به 
شرح ذیل به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد : واردات دام زنده و فراورده 
های دامی،نهادهای خــوراک دام،داروی دامی و تجهیــزات مرتبط ،پس از اخذ 
مجوزهای الزم از مراجع ذیصالح« اداره کل ثبت اســناد و امالک استان اصفهان 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردستان )770407(

آگهی تغییرات شــرکت کشــت و صنعــت داروهــای گیاهی 
 راد دارو اردســتان ســهامی خــاص به شــماره ثبــت 954 

و شناسه ملی 14008162264 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398/10/01 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اشرف منتهائی به شماره ملی 1189842688 به سمت 
بازرس اصلی و شوکت کاظمی دهقی به شماره ملی 1091917221 به سمت بازرس 
علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه زاینده رود جهت درج آگهی 
های شرکت انتخاب گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردستان )767636(

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود ارتباط گستران زاینده رود رایکا 
درتاریخ 1398/10/26 

به شماره ثبت 63940 به شناســه ملی 14008924313 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت: 
تاســیس ، راه اندازی وبهره برداری ازدفترپیشــخوان خدمات دولت وبخش عمومی 
غیردولتی یا دفاتر خدمات ارتباطات وفناوری اطالعات )ICT( روستایی. درصورت لزوم 
پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 
مرکز اصلی : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزی ، شهر اصفهان، محله 
رزمندگان ، خیابان ویال ، کوچه فرعی دوم ، پالک 4 ، طبقه همکف ، واحد 1 کدپســتی 
8139996766 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 2000000 ریال نقدی 
میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم شادان مردانی به شماره ملی 1272616258 
دارنده 1000000 ریال ســهم الشــرکه خانم فرانک امیری ننادگانی به شــماره ملی 
5100068027 دارنده 1000000 ریال سهم الشــرکه اعضا هیئت مدیره خانم شادان 
مردانی به شماره ملی 1272616258و به ســمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود 
آقای فریدون امیری ننادگانی به شــماره ملی 1292046351و به سمت رئیس هیئت 
مدیره به مدت نامحدود و به ســمت مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : 
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود 
اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء فریدون امیری ننادگانی همراه 
با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار 
زاینده رود جهت درج آگهی های شــرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به 
منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )765724(

توصیه های  کلیدی برای کاهش خطر سرطان سینه

عوامل بســیاری می توانند در طول زندگی انســان بر خطر ابتال به 
سرطان پستان تاثیرگذار باشند. شما نمی توانید برخی از آنها مانند 
افزایش سن، ژنتیک، زن بودن یا سابقه خانوادگی را تغییر دهید؛ اما 
با مد نظر قرار دادن برخی اقدامات و رسیدگی به عواملی که می توانید 
بر آنها کنترل داشته باشید مانند وزن، ورزش، رژیم غذایی و سیگار 
کشیدن، خطر ابتال به این بیماری را کاهش دهید.آشنایی با عوامل 
خطر برای سرطان پستان و توجه به مواردی که می توان بر آنها کنترل 
داشت بهترین روش برای پیشگیری از این بیماری یا حداقل کمک 
به تشخیص زودهنگام آن اســت. در ادامه با برخی عادات سالم که 
می توانند به کاهش خطر سرطان پســتان کمک کنند، بیشتر آشنا 

می شویم.

افزودن روغن ماهی به رژیم غذایی
پژوهشی در دانشگاه گوئلف در کانادا نشان داد که اسیدهای چرب 
امگا۳ موجود در روغن ماهی به مبارزه با التهاب مزمن که می تواند 
احتمال ابتال به سرطان پستان را افزایش دهد، کمک می کند. در این 
مطالعه که با حضور سوژه های حیوانی انجام شد، شرایط موش های 
مستعد ابتال به نوعی تهاجمی از سرطان پستان به نام HER-2 که 
۲۵ درصد زنان را تحت تاثیر قرار می دهد را بررسی کردند. موش هایی 
که اسیدهای چرب امگا۳ به دست آمده از ماهی دریافت کرده بودند، 
نسبت به مواردی با منشأ گیاهی، عملکرد بهتری در مبارزه با سرطان 
پستان را نشــان دادند. تعداد کمتر تومورها و اندازه کوچک تر آنها در 
این موش ها مشاهده شد.پژوهشگران این گونه نتیجه گیری کردند 
که اســیدهای چرب امگا۳ حاصل از ماهی در پیشگیری از تشکیل 
و رشد تومور پستان ۸ برابر موثرتر از اسیدهای چرب امگا۳ با منشأ 

گیاهی عمل می کنند.

پرهیز از مصرف غذایی سرطان زا
اگر قصد دارید خطر ابتال به ســرطان پســتان را کاهش دهید باید 
مصرف شکر را ترک کنید یا آن را به شــدت محدود کنید. مطالعات 
بسیاری نشان داده اند که مصرف شکر یک عامل خطر اصلی برای 

سرطان پستان و متاستاز آن است.

تقویت طبیعی هورمون سرطان کش
یکی از مهم ترین وظایف هورمون ها این است که به سلول های بدن 
بگویند چه زمانی و چگونه باید تکثیر شــوند. خطر سرطان پستان 
تا حد زیادی با هورمون های بدن ما پیوند خورده اســت؛ اما همان 
گونه که هورمون ها می توانند خطر سرطان را افزایش دهند، توانایی 
کاهش این خطر را نیز دارند. مالتونین هورمونی اســت که توانایی 
آن برای کمک به بدن در مبارزه با ســرطان، به ویژه سرطان پستان، 
 PLoS One ثابت شده است.مطالعه ای که در سال ۲۰۱۴ در نشریه
منتشر شد، نشــان داد که مالتونین می تواند به توقف رشد تومور و 
تولید سلول های ســرطانی در موش های مبتال به سرطان پستان 
کمک کند. بســیاری مطالعات دیگر با حضور سوژه های حیوانی و 
انسانی نیز نشان داده اند که مالتونین می تواند به نابودی سلول های 

سرطانی کمک کند.

توجه ویژه به بهداشت دهان و دندان
مطالعه ای جدید نشان داده است که زنان مبتال به بیماری پریودنتال 
در مقایســه با آنهایی که به این بیماری لثه مبتال نیســتند، احتمال 

بیشتری دارد به سرطان پســتان مبتال شــوند. نکته ای که در این 
مطالعه به آن اشاره شد و البته چندان جای شگفتی نداشت، افزایش 

قابل توجه خطر سرطان در زنانی با سابقه سیگار کشیدن بود.

کاهش وزن اضافه
مطالعات بسیاری نشان داده اند که ســطوح باالی هورمون لپتین 
در بدن ممکن اســت فرد را هرچه بیشتر مســتعد ابتال به سرطان 
پســتان کند. لپتین در واقع مــی تواند با مولکول هــای التهابی که 
موجب تحریک سرطان پستان می شوند، در ارتباط باشد. زمانی که 
این ارتباط متوقف شود، خطر سرطان نیز کاهش می یابد. در افراد 
دارای اضافه وزن، لپتین رشــد سلول های ســرطانی را با خاموش 
کردن ژن هایی که به از بین بردن این سلول ها کمک می کنند و فعال 
کردن ژن هایی که سلول های بدن را هرچه بیشتر پذیرای دریافت 
اســترژون می ســازند، تقویت می کند.کاهش چربی اضافه بدن 

می تواند به  کاهش سطوح لپتین کمک کند.

انجام ورزش
طی یک مطالعه ۸ ساله، زنان مسن که یک برنامه ورزشی را دنبال 
می کردند در مقایســه با آنهایی که ورزش نمــی کردند، کاهش ۱۰ 
درصدی خطر سرطان پســتان تهاجمی را تجربه کردند. همچنین، 
زنانی که با افزایش ســن ورزش را ترک کرده بودند با کاهش خطر 
سرطان مواجه نبودند.پس این که در زمان جوانی چه اندازه سخت 
ورزش می کنید شاید چندان اهمیت نداشته باشد، بلکه دنبال کردن 
یک برنامه ورزشی منظم و پایدار آن چیزی است که می تواند شما را 

از فواید ضد سرطان این اقدام بهره مند سازد.
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کارشناس مسئول پیش بینی هوای استان:

 هوا سردتر می شود
کارشناس مسئول پیش بینی هوای استان اصفهان گفت: بارش پراکنده برف و باران از اواخر امروز 
و طی روز دوشــنبه در مناطق غربی استان اصفهان پیش بینی می شــود.ابراهیم هنرمند با اشاره به 
فعالیت سامانه نسبتا ناپایدار روی استان طی چند  روز آینده، اظهار کرد: بارش پراکنده برف و باران از 
اواخر  امروز  و طی روز دوشنبه در مناطق غربی استان اصفهان پیش بینی می شود.وی افزود: وضعیت 
جوی سایر مناطق استان نیز به صورت قسمتی گاهی افزایش ابر و وزش باد نبستا شدید خواهد بود.
کارشناس مسئول پیش بینی هوای استان اصفهان با بیان اینکه بیشــینه دما بین دو تا چهار درجه 
کاهش خواهد داشت، ادامه داد: بویین میاندشت با دمای هشت درجه سانتی گراد زیر صفر و چوپانان 

با دمای ۱۶ درجه سانتی گراد باالی صفر به ترتیب سردترین و گرم ترین مناطق استان خواهند بود.

با اجرای طرح تشدید پیشگیری از بیماری های طیور صورت گرفت؛

واکسیناسیون انواع طیور  بومی علیه نیوکاسل 
دو هزار و 500 قطعه انواع طیور بومی علیه بیماری نیوکاسل در شهرستان گلپایگان رایگان واکسینه 
شدند.رییس شبکه دامپزشــکی شهرســتان گلپایگان با بیان اینکه طرح تشــدید پیشگیری از 
بیماری های طیور در سه روستای تیکن، در و شورچه این شهرستان به اجرا درآمد گفت: در عملیاتی 
یک روزه، دو هزار و 500 قطعه انواع طیور رایگان علیه بیماری نیوکاسل واکسینه شدند.امیر مسعود 
شهبازی افزود: گروهی چهار نفره از کارشناسان دامپزشکی هم با حضور در این سه روستا ، با توجه 
به مجاورت این روستاها با مرغداری های صنعتی تخم گذار شهرستان، طیور روستایی را با استفاده 
از واکسن آشامیدنی مقاوم به حرارت تولید کشور واکسینه کردند.حدود یک میلیون مرغ تخم گذار 

صنعتی و پولت در شهرستان گلپایگان در حال تولید و پرورش هستند.

 کاهش سن ابتال به سرطان و بیماری های قلبی عروقی
 در استان اصفهان

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان گفت:میزان سن ابتال به سرطان و بیماری های قلبی 
عروقی در استان ۱0 سال کاهش یافته است.کمال حیدری با اشاره به کاهش ۱0 ساله میزان مبتالیان به 
سرطان و بیماری های قلبی عروقی در استان گفت: در زمینه توسعه تجهیزات و امکانات مراکز بهداشتی 
و بیمارستان ها نیازمند مشارکت خیران به منظور پیشگیری و مقابله با بیماری های غیر واگیر دار هستیم.

وی، معضل سالمندی در استان را مهم ارزیابی کرد و گفت: تا ۲0 سال آینده باید امکانات مناسب و آمادگی 
الزم برای مقابله با موج سالمندی در استان اتخاذ شود.

انسولین قلمی در ایران به تولید رسید
رییس سازمان غذا و دارو گفت: انسولین قلمی که بیشــترین ارزبری دارویی را دارد در کشور به مرحله 
تولید رسید و مراســم رونمایی از تولید این دارو به زودی برگزار می شــود.محمدرضا شانه ساز افزود: 
انسولین قلمی با همکاری یکی از شرکت های بزرگ خارجی تولید انسولین قلمی در داخل تولید می شود 
و یک شرکت داخلی نیز در شرف تولید این محصول استراتژیک است.وی ادامه داد: مطمئن هستیم 
شرکت های بزرگ خارجی نیز برای حفظ سهم بازار خود به تولید و توزیع انسولین قلمی در ایران ادامه 
می دهند و بازار خود را در کشور به صورت تولید تحت لیسانس یا انتقال دانش فنی حفظ می کنند، چون 
ایران بازار بزرگی است و تولیدکنندگان خارجی نمی خواهند حتی با وجود فشــار آمریکا بازار ایران را از 
دست بدهند.رییس سازمان غذا و دارو گفت: اکنون عالوه بر تولیدکننده بزرگ خارجی انسولین که خط 
تولید خود را به کشور منتقل کرده و یک شرکت ایرانی که به تولید انسولین قلمی موفق شده چند شرکت 

داخلی دیگر نیز متقاضی تولید انسولین قلمی هستند.

بر اساس اعالم مدیر نظارت بر موادغذایی معاونت غذا و داروی اصفهان  استفاده از جوش شیرین در نانوایی ها  تخلف محسوب می شود؛

تخلفی که تکرار می شود!

کیفیت نان در اصفهان پایین است؛  گاهی  پریسا سعادت
پای آردهای بــا کیفیت پاییــن در میان 

است و  گاهی نانواها  مقصر شناخته می شوند؛ اما هر چه که هست تا 

کنون با وجود  تمامی اعتراضــات و اعترافات، بهبودی در نان مصرفی  

حاصل نشده است. در حالی که صنف نانوایان از عدم ارائه پروانه های 

کســب گالیه دارد مدیر نظارت بر موادغذایی، آشــامیدنی، آرایشی و 

بهداشتی معاونت غذا و داروی اصفهان می گوید کاستی های زیادی 

در نظارت بر نانوایی های موجود وجــود دارد. به گفته وی،  کیفیت آرد  

عالوه بر ایــن گندم ورودی بــه کارخانه هــای آرد از نظــر باقی مانده 

مایکوتوکسین ها، فلزات ســنگین و باقی مانده سایر سموم هر ۶ ماه 

یک بار نیز ارزیابی خواهد شد.وی با اشاره به اینکه چندین سال است 

که آردها از نظر آهن و اسید فولیک غنی سازی می شوند، خاطرنشان 

کرد: این غنی ســازی برای آردهــای تافتون، لــواش و بربری انجام 

می شــود، در تمام نمونه برداری های انجام شــده میزان آهن و اسید 

فولیک آردهای کارخانجات در حــد مجاز و حدود ۴0 تا ppm ۶0 بوده 

است. این مقام مســئول با تاکید اینکه برای درجه بندی کارخانه های 

آرد توسط تیمی متشکل از معاونت غذا و دارو با دبیری صنعت، معدن 

و تجارت، اداره غله، اداره استاندارد و نماینده کارخانه های آرد، صورت 

می گیرد، اضافه کرد: از تمام قسمت های کارخانه توسط این تیم بازدید 

صورت می گیرد و با توجه به آن به کارخانه ها امتیاز می دهند و میزان 

تخصیص گنــدم به کارخانه ها بر اســاس درجه و امتیازشــان انجام 

می شود.مدیر نظارت بر موادغذایی، آشــامیدنی، آرایشی و بهداشتی 

معاونت غذا و داروی اصفهان گفت: کارخانه های اســتان در بهترین 

درجه بندی که توســط کارگروه ویژه گندم، آرد و نان استان مشخص 

می شود، قرار دارند.وی با بیان اینکه استفاده از سبوس در پخت نان 

تخلف محسوب نمی شــود، افزود: در آرد نان ســنگک بیشتر از بقیه 

نان ها ســبوس وجود دارد و در کارخانه نیز آردی که برای نان سنگک 

تولید می شود، میزان سبوس گیری آن کمتر از بقیه موارد است تا آرد 

سبوس بیشتری داشته باشد.هادیان اســتفاده از جوش شیرین در 

پخت نان را تخلف دانســت و اظهار کرد: با افزایش بهبود کیفیت آرد 

تولیدی در کارخانه ها و استفاده خمیرمایه به جای جوش شیرین این 

مشــکل حل خواهد شد.طرحی برای آموزش اســتفاده از خمیرمایه 

برای نانواها برنامه ریزی و مصوب شده تا استفاده از جوش شیرین در 

پخت نان به حداقل برسد و کیفیت نان قوی تر شود.وی توضیح داد: 

استفاده از نان به ذائقه افراد بســتگی دارد؛ اما کامل ترین نان از نظر 

بحث تغذیه نان سنگک است که سبوس بیشتری دارد و سبب بهبود 

فرآیند گوارش و کنترل میزان قند می شود. استفاده از کنجد در پخت 

نان مشکالتی مانند عدم شرایط نگهداری مناسب و کپک زدگی داشت 

که با پیگیری های سازمان غذا و دارو این مورد حل شده و اکنون تمام 

کنجدهایی که در نانوایی های اســتان استفاده می شود، دارای پروانه 

بهداشــتی ســاخت و مورد تایید اســت.مدیر نظارت بر موادغذایی، 

آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی معاونت غذا و داروی اصفهان تصریح 

کرد: تخلف کارخانه های آرد ممکن اســت در زمینه میزان خاکستر، 

میزان رطوبت آرد، کمبود مقدار پروتئین آرد و … باشــد که در صورت 

مشاهده برخورد قاطع و معرفی به مراجع قضایی صورت خواهد گرفت. 

پیش از این سیدحسن قاضی عســگر، معاون اقتصادی استانداری 

اصفهان وعده داده بود که نظــارت ها بر کیفیت آرد اســتان اصفهان 

بیشتر خواهد شــد و با متخلفان در این زمینه برخورد می شود. بهتر 

است متخلفان با برخوردهای واضح  و شــفاف روبه رو شوند تا شاید 

یک بار برای همیشه مشکل آرد اصفهان بر طرف و سالمت مردم تامین 

شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: 
با اســتمرار جریان زاینده رود و مسدود و پرکردن 
چاه های غیرمجاز و تقویت اصالح الگوی کشــت 
می توان از ادامه پدیده فرونشست زمین جلوگیری 
کرد.منصور شیشه فروش با اشاره به معضل پدیده 
فرونشست در استان اصفهان اظهار داشت: پدیده 
فرونشست با برداشت بی رویه از آبخوان ها ارتباط 
مستقیم دارد. در اثر برداشت آب های زیرزمینی و 
تخلیه آبخوان ها شاهد پدیده فرونشست در استان 
اصفهان هســتیم.وی افزود: پدیده فرونشســت 
منجر به ایجاد شــکاف هــای عمیق در ســطح و 

زیرسطح زمین و کج شــدن لوله های چاه خواهد 
شد. کشاورزی به روش سنتی و برداشت بی رویه 
از طریق چاه های مجاز و غیرمجاز، استان اصفهان 
را تحت تاثیر پدیده فرونشســت زمیــن قرار داده 
است.مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان 
با بیان اینکه خشکسالی های چند دهه اخیر پدیده 
فرونشست زمین را شدت بخشــیده، ابراز داشت: 
بالغ بر ۴05 دشت کشور با پدیده فرونشست زمین 
مواجه شده اند که سهم اســتان اصفهان ۱۷ دشت 
است.وی با اشاره به اینکه دشت های مهیار شمالی، 
جنوبی، کاشان، گلپایگان، اصفهان، برخوار، اردستان 
و فالورجان و دامنه دچار پدیده فرونشســت زمین 
شــده اند، تصریح کرد: عامل فرونشست زمین در 

دشت های اســتان اصفهان، برداشــت بی رویه از 
منابع آب های زیرزمینی طی سه دهه گذشته است 
که خارج از توان آبخوان ها بوده است.شیشه فروش 
با بیان اینکه ســازمان زمین شناســی پهنه بندی 
فرونشســت را تعیین می کند، اظهار داشــت: طی 
جلسه ای که برگزار شد، مقرر شــد سازمان زمین 
شناسی پهنه بندی فرونشست های استان اصفهان 
را بررسی کند و نقشــه های پهنه بندی فرونشست 
در اصفهان و کاشــان را در اختیــار مدیریت بحران 
استانداری قرار دهد.وی افزود: در بخشی از قسمت 
شمال شــهر اصفهان هم به علت برداشت بی رویه 
آب های زیرزمینی شاهد شــکاف هایی در منازل 

بودیم که در حال بررسی است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان:

 راه نجات دشت های اصفهان از فرونشست زمین
 استمرار  زاینده رود است

طرحی برای آموزش استفاده از خمیرمایه برای نانواها 
برنامه ریزی و مصوب شده تا استفاده از جوش شیرین در 

پخت نان به حداقل برسد و کیفیت نان قوی تر شود

 مادران
 در کنار فرزندان 

شهیدشان 
مادران شهدا در سالروز میالد 
حضــرت فاطمه زهــرا)س( 
 به دیــدار فرزندان شــان در 

گلزار شهدا رفتند.

انهدام باند سارقان منزل در اصفهان
رییس پلیس آگاهی استان اصفهان از شناسایی و دستگیری ۴ سارق منزل و کشف ۲ میلیارد ریال 
اموال مسروقه خبر داد.حسین ترکیان اظهار داشت: در پی دریافت اخباری مبنی بر سرقت چندین 
منزل در سطح شهرستان، شناسایی سارق یا سارقان احتمالی در دستور کار ماموران پلیس آگاهی 
قرار گرفت.رییس پلیس آگاهی اصفهان افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی پس از انجام یکســری 
اقدامات تخصصی ۴ سارق را در این رابطه شناسایی و دستگیر کردند.وی بیان داشت: افراد دستگیر 
شده به سرقت ۲ میلیارد ریال اموال از منازل شــهروندان اصفهانی اعتراف کردند و پس از تشکیل 
پرونده به مراجع قضایی تحویل داده شدند.ترکیان خاطر نشــان کرد: یکی از اولویت های پلیس 
شناسایی و بازگرداندن اموال به مالکان آن هاست و در خصوص شناسایی اموال نیز سامانه ای به نام 
»نما« راه اندازی شده که مالباختگان می توانند با مراجعه به این سامانه اموال خود را شناسایی کنند.

 نشت گاز شهری در قهدریجان اصفهان
 30 نفر را راهی بیمارستان کرد

نشت گاز شهری براثر بروز مشکل در بســت فلزی و اتصال بخاری گازسوز در یک مراسم عروسی 
در قهدریجان اصفهان، ۳0 نفر را راهی بیمارســتان کرد.مدیر حوادث و فوریت های پزشکی استان 
اصفهان گفت: این حادثه در آخرین دقایق شــنبه شــب رخ داد که براثر آن ۲5 زن و پنج کودک با 
استنشاق گاز شهری دچار مشکل شدند.غفور راستین افزود: ده نفر از این افراد به صورت شخصی 
به درمانگاه قهدریجان منتقل شدند ولی پس از آن در تماس با اورژانس ۱۱5، یک واحد آمبوالنس دو 
نفر از این مصدومان را که دو خانم ۳۷ و ۴0 ساله بودند، از درمانگاه قهدریجان به بیمارستان کلیشاد 
منتقل کرد. رییس آتش نشانی قهدریجان دلیل این حادثه را استفاده نکردن از بست فلزی در نقاط 

اتصال شیلنگ و جابه جا شدن بخاری و نشت گاز عنوان کرده است.

مرگ 243 نفر بر اثر گازگرفتگی
 co سازمان اورژانس کشور اعالم کرد: در ۱۴5 روز گذشته در ۳۱ استان، ۲۴۳ نفر بر اثر مسمومیت با گاز
جان خود را از دست داده اند.همچنین بر اساس آمار اعالم شده از سوی اورژانس پیش بیمارستانی 
طی ۱۴5 روز گذشته در استان های تهران یکهزار و ۳۳۶ نفر، فارس ۷۶۲ نفر، خراسان رضوی 5۴۷ نفر، 
آذربایجان شرقی ۳۸۸ که دچار مسمومیت با گاز CO شده اند که پرسنل اورژانس پیش بیمارستانی 
خدمات درمانی مورد نیاز را به آنان ارائه داده است.بنابر اعالم سازمان اورژانس کشور اعزام چهار هزار 
۷۲۹ مسموم با گاز co به مراکز درمانی و بیمارستانی توسط آمبوالنس های اورژانس پیش بیمارستانی 
از دیگر فعالیت های این اورژانس در استان های تهران با ۶۲۸ نفر، فارس با 50۴ نفر، خراسان رضوی با 
۴۷0 نفر، آذربایجان غربی با ۳۶۳ نفربوده است که بیشترین میزان فوتی نیز تا به امروز در استان های 
تهران با ۳۳ نفر، فارس با ۳۱ نفر، خراسان رضوی ۲۳ نفر و اصفهان با ۱۹ نفر ثبت و گزارش شده است.

مشارکت 40 درصدی زنان در طرح اکرام ایتام در اصفهان
کمیته امداد امام خمینی )ره( استان اصفهان ازمشــارکت ۴0 درصدی زنان در طرح اکرام ایتام در 
اصفهان خبر داد.کریم زارع با تبریک میالد با سعادت حضرت زهرا )س( گفت: زنان نیکوکار اصفهانی 
۴0 درصد از حامیان ایتام و فرزندان محسنین دراستان اصفهان تشکیل می دهند.وی تعداد فرزندان 
یتیم و نیازمند بهره مند از کمک های ادواری حامیان را ۱۹ هــزار و 5۶۴ فرزند اعالم کرد و گفت: 5۷ 
درصد از این فرزندان را دختران نیازمند با جمعیتی بالغ بر ۱۱ هزار و ۱50 نفر تشکیل می دهند.سرپرست 
کمیته امداد استان اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه بخش عمده ای از جامعه 
تحت حمایت این نهاد در استان اصفهان را زنان تشکیل می دهند، گفت: ۱۳۸ هزار و ۳05 نفر معادل 

۶۶ درصد از مجموع ۲0۹ هزار و 55۳ مددجوی تحت حمایت در استان را زنان تشکیل می دهند.

با مسئولان

وز عکس ر

عکس: تسنیم

دیدگاهاخبار

رییس دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان 
مطرح کرد:

دانش های محلی؛ منبع 
الگوسازی های فرهنگی

رییس دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان گفت: 

برای ترویج آموزه های دینی و سبک زندگی 

اسالمی در جامعه نیاز به الگوسازی داریم و 

منبع غنی که می تواند انواع متعدد و متکثری 

از الگوها را در اختیار ما قرار دهد، دانش های 

محلی است.حجت االســالم محمد قطبی 

با بیــان اینکه در کنار آموزه هــای دینی باید 

دو فرصــت و ظرفیت جانبی ایجاد شــود تا 

مثلث اقدام فرهنگی شکل بگیرد، اظهار کرد: 

ما باید ســبدی از الگوهای متعدد، متکثر، 

متنــوع، زیبا، جذاب و در عیــن حال تجربه 

شده و اجرایی در اختیار داشته باشیم. یکی 

از سبدهایی که در حال حاضر از این لحاظ پر 

است، دانش محلی نام دارد. دانش محلی 

یعنی هر چیــزی که در هر نقطــه ای ولو در 

روستایی با سه خانوار تجربه شده و به مدلی 

اجرایی در آن نقطه تبدیل شــده است. اگر 

این تجربه هــا و مدل ها را مســتند کرده و 

 روی کاغذ بیاوریم، بــه دانش محلی تبدیل 

می شود. 

جامعه شناســی کــه امروز به یــک دانش 

بلندباالی بشری تبدیل شده و ابعاد وسیعی 

پیدا کرده، خاستگاهش همین دانش محلی 

است.رییس دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان 

ادامه داد: دانش محلی نه معادالت عقلی و 

فلسفی نیاز دارد و نه دانش های خارق العاده 

و پیچیده حل معادالت؛ فقط کافی اســت 

عینک مردم شناسی به چشــم بزنیم. همه 

ریز رفتارها، اتفاقات، رویدادها و برنامه هایی 

که در محله های کوچک در سطح دنیا بارها 

و بارها تجربه شده اســت، دانش محلی را 

تشکیل می دهد. بسیاری از مدل های جدید 

فرهنگی در دنیا متعلق به سنت های پیشین 

ما بوده، ولی ما از بس تمدن زده شــده ایم و 

دنبال چیزهای خاص می گردیم، توجهی به 

آنها نداریم.

احسان کوزه گر- شهردار آران و بیدگلم الف:771127

آگهی مزایده )مرحله اول(

شهرداری آران و بیدگل در نظر دارد به استناد مصوبه شماره ۲۱۸۶ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲0 شورای اسالمی شهر آران و بیدگل نسبت به واگذاری ششدانگ قطعه زمین 
به پالک ثبتی شماره ۲0۸/۲0۱۴ فرعی از ۲۸۴0 اصلی واقع در نبش بلوار دانشــگاه به متراژ ۷۹/۶0 م.م با کاربری مسکونی از طریق مزایده اقدام نماید، لذا از کلیه 
واجدین شرایط دعوت بعمل می آید جهت اطالع از شرایط، اخذ مدارک و شرکت در مزایده حداکثر ظرف مدت ۱0 روز از تاریخ انتشار نوبت دوم این آگهی به شهرداری 

آران و بیدگل مراجعه نمایند.
ضمنًا هزینه درج آگهی به عهده برنده  مزایده می باشد )کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد(.

نوبت اول



 با نتایجی که روز جمعه در لیگ برتر ایران رقم خورد، شــاهین بوشــهر و گل گهر ســیرجان هر کدام یک پله صعــود کردند و پیکان به قعر جدول ســقوط کرد.

  پیکان که با نتیجه 2-1 در خانه مغلوب فوالد شد تیم آخر جدول رده بندی لیگ برتر محسوب می شود؛ اما حاال یک نکته عجیب و باورنکردنی در جدول به چشم 

 می خورد و آن این اســت که تعداد گل های زده تیم قعرنشــین جدول بیشــتر از تعداد گل های زده تیم صدرنشین اســت. اگر به جدول نگاه کنید می بینید 

 که پیکان قعرنشــین 27 گل زده اما پرســپولیس که با 5 امتیار اختالف نســبت به تیم دوم در صدر قرار دارد فقط 25 گل زده اســت! نکتــه عجیب دیگر این 

 که پیکان  ســومین خط حملــه خطرناک لیــگ نوزدهــم را در اختیــار دارد. در حال حاضــر اســتقالل و ســپاهان 37 و 29 گل زده اند و پیــکان با 27 گل

 سومین تیم گلزن لیگ است!

پیکاِن قعرنشین گلزن تر از پرسپولیِس صدرنشین!
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نبرد سایپا و سپاهان در  روز  استراحت پیکان
هفته هفدهم رقابت های لیگ برتر والیبال جام سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی با برگزاری 6 دیدار 
در شهرهای مختلف پیگیری می شود. در ورامین تیم والیبال شــهرداری این شهر که صدرنشین 
رقابت های لیگ برتر اســت از کاله میزبانی خواهد کرد. در دیگر دیدار حساس این هفته تیم های 
سپاهان و سایپا در اصفهان مقابل هم قرار می گیرند. در هفته هفدهم رقابت های لیگ برتر والیبال 

تیم پیکان با قرعه استراحت روبه رو است.

دورخیز نیما و نوشاد برای رزرو بلیت توکیو
تنیس روی میز نیز به عنوان یکی از رشته هایی که امید به کسب ســهمیه المپیک 2۰2۰ دارند، این 
روزها برنامه های خود را دنبال می کند.همانطور که پیش بینی می شــد برادران عالمیان از ســوی 
فدراسیون به عنوان نفرات اعزامی به مسابقات کسب سهمیه معرفی شدند و باید دید مثل دوره های 
قبلی می توانند حضور در بزرگ ترین رویداد ورزشــی جهان را تجربه کنند یا خیر.دبیر فدراسیون 
تنیس روی میز در این باره گفت: با اعالم کنفدراسیون آسیا مبنی بر چگونگی انتخاب 6 سهمیه آسیا 
برای حضور در المپیک 2۰2۰ ژاپن و تعداد نفرات هر کشور برای شرکت در مسابقات انتخابی مناطق، 
فدراسیون تنیس روی میز نیز جلساتی را برای انتخاب نفرات برگزار کرد که طی نظر کادرفنی تیم های 
ملی و موافقت مدیریت فدراسیون نفرات اعزامی مشخص شدند .وی افزود: کادرفنی تیم های ملی 
پیشنهاد کردند که نوشــاد و نیما عالمیان نفرات اول و دوم ایران در رنکینگ جهانی و همچنین ندا 
شهسواری نفر اول ایران در رنکینگ زنان جهان به رقابت های انتخابی المپیک در تایلند اعزام شوند 
و برای نفر دوم بانوان بین مهشید اشتری ، شیما صفایی و پریناز حاجیلو نفرات منتخب در مسابقات 
انتخابی تیم ملی یک مسابقه دوره ای ۴ گیم از 7 گیم برگزار شود و پیروز میدان  به مسابقات انتخابی 
المپیک اعزام شود. در نهایت این مسابقه برگزار شد و شیما صفایی به عنوان فرد پیروز این مسابقه 

به همراه ندا شهسواری نمایندگان ایران در تایلند خواهند بود.

 تبریک وزارت ورزش و جوانان
 درپی کسب سهمیه المپیک توسط »عسگری«

وزارت ورزش و جوانان در پیامی کســب سهمیه المپیک 2۰2۰ توکیو توســط بهمن عسگری را به 
خانواده بزرگ کاراته و جامعه ورزش تبریک گفت.متن پیام به شرح ذیل است: »تالش هریک از 
ورزشکاران کشورمان برای حضور در رویدادهای بین المللی تسری بارقه های امید به ملتی است 
که در برابر فشارهای ناعادالنه  دشمنان با تمام وجود ایستادگی می کند.این بار نیز بهمن عسگری، 
فرزند شایسته این سرزمین در رشته کاراته با کسب ســهمیه المپیک گام نخست برای حضور در 
مهم ترین رویداد بین المللی برداشــت.وزارت ورزش و جوانان ضمن قدرشناســی از تالش های 
عسگری، از خداوند متعال برای موفقیت های بیشــتر این ملی پوش کاراته کشورمان در المپیک 

2۰2۰ مسالت دارد .پیروزی همراه همیشگی تان باد«.

 حضور رقیب اصلی »حسن یزدانی«
 در گزینشی قاره آمریکا

دیوید تیلور، قهرمان کشتی آزاد سال 2۰1۸ جهان در وزن ۸6 کیلوگرم که به دلیل مصدومیت حدود 
۸ ماه از میادین کشتی دور بود، در رقابت های گزینشــی المپیک قاره آمریکا حضور خواهد یافت. 
تیلور یکی از رقبای اصلی حسن یزدانی محسوب می شود که حاال بعد از رهایی از مصدومیت قصد 
دارد به بازی های المپیک راه یابد.رقابت های گزینشــی المپیک در قاره آمریکا روزهای 23 تا 25 

اسفندماه در شهر اتاوا کانادا برگزار می شود.

»دراگان اسکوچیچ« در اولین  نشست خبری مطرح کرد:

نباید انتظار تغییر بزرگی داشته باشیم
اولین نشست خبری ســرمربی جدید تیم ملی فوتبال ایران با حضور 
اصحاب رسانه برگزار شــد.دراگان اسکوچیچ در آغاز نخستین نشست 
خبری خود به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال ایران اظهار کرد: در ابتدا 
روز زن و مادر را به همه بانوان ایران تبریک می گویم چرا که بدون مادران 
هیچ یک از ما در این سالن حضور نداشتیم. می خواهم درباره برنامه و 
آینده تیم ملی و آماده سازی این تیم صحبت کنم و توضیحاتی را ارائه 
دهم.وی ادامه داد: انتخاب بنده به عنوان سرمربی تیم ملی ایران افتخار 
بزرگی است. فکر می کنم اولین بار است که یک مربی خارجی بعد از پنج 
سال حضور در ایران به عنوان سرمربی تیم ملی انتخاب می شود و این 

مسئله بار مسئولیت را بر دوش من بیشتر می کند.
ســرمربی تیم ملی ایران یادآور شــد: در مورد موقعیــت تیم ملی اگر 
بخواهم صحبــت کنم، بایــد بگویم کــه در بازی هــای انتخابی جام 
جهانی 2۰22 شاید تیم ملی در مسیر درســتی قرار نگرفت. بنده اینجا 
هســتم که با تمام انرژی مثبــت و دانش و تجربه خودم در راســتای 
موفقیت تیم ملــی ایران قدم بردارم. دوســت دارم به طور شــفاف و 
واضح درباره اهدافم صحبت کنم. پیرو مطالبی که در رسانه های ایران 
مطرح شــده باید بگویم کــه می خواهیم بازی به بــازی به هدف مان 
نزدیک شــویم و انرژی مثبت تزریق کنیم و در ادامه بــه جام جهانی 
قطــر راه یابیم.اســکوچیچ درباره ارتباطــش با باشــگاه ها و مربیان 
خاطرنشان کرد: من با آغوش باز به پیشــنهاد مربیان گوش می دهم 
 و آنها هر مســئله ای داشــته باشــند، من 2۴ ســاعته آماده شنیدن

 هســتم.وی افزود: یکی از فواید حضور من در تیم ملی این است که با 
فوتبال ایران آشنا هستم. پنج سال در فوتبال باشگاهی حضور داشتم 
و ذهنیت بازیکنان و فوتبال ایــران را درک می کنم. قطعا این موضوع 
یک امر مثبت در پیش برد اهداف تیم ملی است. من تا همین جا که در 
خدمت تان هستم، کارم را شــروع کردم و اولین مرحله به پایان رسید. 
اولین مرحله تجزیه و تحلیل مسابقات تیم ملی در ماه های اخیر بود. از 
زیر نظر داشتن باشگاه های بازیکنان ایرانی تا بررسی مسابقات ایران 
جزو کارهایی بوده که من انجام داده ام. تمام نکات و نقاط مثبت و منفی 
نمایش های تیم ملی در بازی های قبلی را استخراج کردیم و االن زمان 
شروع کارهای ما روی عملکرد بازیکنان لژیونر است که در باشگاه های 
بین المللی بازی می کنند. باید بتوانیم عملکرد آنها را برای مراحل بعدی 

کار زیر نظر بگیریم.
سرمربی جدید تیم ملی گفت: از همین جا پیامی به تمام بازیکنان تیم 
ملی می دهم که همه بازیکنان از شانس مســاوی برای حضور در تیم 
ملی برخوردار هســتند و حضور در تیم ملی بســتگی به سطح آمادگی 

آنهــا دارد. طی 5 روز آینده برنامه ما به این شــکل اســت که تمرکز ما 
روی بازیکنان لژیونــر خواهد بود. با توجه بــه پراکندگی لیگ هایی که 
ایرانی ها حضور دارند برای من میسر نیست که در این زمان کوتاه همه 
بازی ها را بررســی کنم؛ اما تا جایی که بتوانم با بازیکنان دیدار خواهم 
کرد و با هر کس که نتوانم، تماس تصویری خواهم داشــت و ســعی 
می کنم انرژی خودم را با آنها به اشــتراک بگذارم و درباره مســابقات 
تیم ملی با آنها صحبــت خواهم کرد. در یک بازه زمانــی کوتاه مدت با 
توجه به بازی هایی که تیم ملــی دارد نمی توانیم انتظــار تغییر بزرگی 
داشته باشــیم و در ادامه تزریق افکار و شــخصیت من را در تیم ملی 
خواهید دید. مدل بازی تیم ملی را انتخاب خواهیم کرد و ساماندهی 
 تیم ملی را انجام می دهیم و ســپس یک تیم ملــی قدرتمند و توانا را 

خواهیم دید.
ســرمربی تیم ملی اظهار کرد: ممکن اســت یک بازیکن در باشــگاه 
خود درخواســت و نیازمندی متفاوتی داشته باشــد. این موضوعات 
نیازمند همکاری مشــترک کادر فنی تیم ملی با تیم های باشــگاهی 
است. نمی خواهم درباره ارتباط کی روش با باشگاه ها صحبت کنم؛ اما 
من ارتباط خوبی با باشگاه ها خواهم داشــت. ارتباط من به این شکل 

خواهد بود که من و مربیان از برنامه تیم ها و همچنین تیم ملی اطالع 
خواهیم داشــت. وی ادامه داد: ارتباطات گســترده زیادی با تیم های 
خارجی دارم و ســعی می کنم از این ارتباط برای بهتــر بازی گرفتن از 
بازیکنان لژیونــر  بهره  ببرم. این صحبت هــای ابتدایی من درباره تیم 
ملی بود.دراگان درباره وضعیت تیم ملی بعد از دوران کارلوس کی روش 
و از دست رفتن رتبه نخست آســیا و احتمال ناکامی در انتخابی جام 
جهانی گفت: ما همه اینجا هســتیم که حمایت خودمان را از تیم ملی 
به بهترین شکل ممکن نشان دهیم. جو مثبتی که در تیم القا خواهیم 
کرد در کنار ســطح خوب بازیکنان اجازه می دهد برنامه های خودمان 
را پیش ببریم. با شــناختی که از تیم ملی دارم برنامه های خودمان را 
پیش خواهیم برد و این اطمینان را می دهم که بــا قدرت کار خواهیم 
کرد. بازیکنان این پیام من را بشنوند که دست به دست هم کار را پیش 
می بریم و نتایج اخیر تیم ملی را با همدیگر فراموش می کنیم و نتایج 
بهتری رقم خواهیم زد. از همین جا کمک اصحاب رسانه را خواستارم. 
جامعه بزرگ فوتبال ایران از مربیان تا بازیکنان و باشــگاه ها باید به ما 
 کمک کنند، قطعا یک نفــر نمی تواند به تنهایی به این خواســته جامه 

عمل بپوشاند.

امیر قلعه نویی در بازگشــت دوباره به لیگ قهرمانان 
آسیا همراه با تیم سپاهان شروع بسیار خوبی داشت 
و قصد دارد این روند را در بازی های بعدی زردپوشان 
نیز ادامه بدهد.به هر حال از امیر قلعه نویی به عنوان 
موفق ترین مربی تاریخ لیگ برتر یاد می شــود. این 
عنوان حاصل عملکرد خوب تیم های تحت هدایت او 
در سال های اخیر است. کسب عنوان های قابل توجه 
در لیگ برتر به عنوان ســرمربی، از قلعه نویی مربی 
ساخته که حضورش روی نیمکت هر تیمی می تواند 
همراه با اتفاقات مثبت باشد.قلعه نویی فصل گذشته 
با قبول هدایت تیم ســپاهان وارد چالش جدیدی 
شد. از روز های طالیی مربی گری او سال های زیادی 
می گذشت و حضور در ســپاهان برای این مربی به 
منزله یک پله کلیدی در راه بازگشــت به روز های اوج 
تلقی می شد. سپاهان با کســب عنوان دومی لیگ 
هجدهم جواز حضــور در لیگ قهرمانان آســیا را به 
دســت آورد تا به این ترتیب قلعه نویی بعد از سال ها 

دوری، بار دیگر حضور در لیگ قهرمانان آسیا را تجربه 
کند. سرمربی سپاهان با حفظ شاکله اصلی تیمش 
در فصل جدید، قهرمانی در لیگ برتر را هدف قرار داده 
و در کنار این مهم، به درخشش در لیگ قهرمانان آسیا 
نیز گوشه چشمی دارد.لیگ قهرمانان آسیا را باید یک 
مقوله ویژه برای قلعه نویــی بدانیم. او همان گونه که 
اشاره شد، توانایی های خود را در عرصه فوتبال داخلی 
به طور کامل نشان داده است و برای اینکه تبدیل به 
یک مربی تاریخی در فوتبال ایران شــود، موفقیت 
چشمگیر در آســیا را کم دارد. نتایجی که قلعه نویی 
طی سال های اخیر در لیگ قهرمانان آسیا کسب کرده 
باعث به وجود آمدن یک جمله نه چندان خوشایند در 
موردش شده است. جمله ای تحت عنوان »تیم های 
قلعه نویی در آسیا حرفی برای گفتن ندارند.« به هر 
حال برای پایان دادن به خاطرات بد گذشته در آسیا، 
سپاهان قلعه نویی پتانســیل الزم را دارد. در دومین 
فصل حضور قلعــه نویی روی نیمکت زردپوشــان، 

آن ها به معنای واقعی کلمه به یک تیم تبدیل شــده 
اند و در حال حاضــر در کنار پرســپولیس، مدعیان 
اصلی قهرمانی لیگ برتر به شــمار می روند. نفراتی 
که قلعه نویــی در اختیار دارد، از نظــر فنی و آمادگی 
در شرایط خوبی به ســر می برند و از آن ها می توانیم 
به عنوان ابزار هایی مناســب بــرای یک مربی جهت 
موفقیت در بازی های قاره ای یاد کنیم. در اوج پختگی، 
قلعه نویــی روی نیمکت ســپاهان به اهــداف بلند 
پروازانه ای می اندیشد، اهدافی که حتی او را از قبول 
سرمربی گری تیم ملی نیز منع کرد تا بیش از پیش به 
اهمیت آن ها پی ببریم. برای ساختن سپاهان فعلی، 

قلعه نویی زحمت زیادی کشیده است.

پروژه آسیایی »قلعه نویی« محقق می شود؟

تاریخ انقضای »محمدحسین 
برخواه« هم رسید؟

چهره روز

»گواردیوال« در تیررس بیانکونری
ممکن اســت مقصد بعدی پپ گواردیوال تیم هایی چون یوونتوس، PSG یا بایرن مونیخ باشند.

ناامیدی از فتح لیــگ برتر در همین اواســط فصل باعث شــد اخباری در مــورد احتمال جدایی 
پپ گواردیوال از سیتی در تابستان سال 
2۰2۰ به گوش برسد و خود او نیز چندی 
قبل در اظهارنظری جالب مدعی شــد 
در صورت حذف مقابــل رئال مادرید در 
لیگ قهرمانان، سران سیتی حکم اخراج 
او را صــادر خواهند کرد؛ امــا حکم مهم 
یوفا حاال ممکن است تغییر بزرگی را در 
آینده کاری پپ گواردیوال رقم بزند. یوفا 
جمعه شــب خبر از محرومیت دو ساله 
منچسترســیتی از لیگ قهرمانان داد و 
در چنین شرایطی بعید است گواردیوال روی نیمکت تیمی حضور یابد که از شانس قهرمانی در اروپا 
برخوردار نیست ؛ اما نشریه کالچومرکاتو مدعی شــد حاال یوونتوس شانس اول برای عقد قرارداد 
همکاری پپ گواردیوال به شمار می آید. بیانکونری تابستان سال قبل و پیش از آغاز کار با مائوریتسیو 
ســاری نیز تا لحظه آخر منتظر گواردیوال و البته صدور این حکم بود؛ اما در نهایت چنین اتفاقی رخ 
نداد و آنها کارشان با سرمربی ایتالیایی را شــروع کردند. با وجود ادعای سیتی مبنی بر شکایت به 
CAS، حتی در صورت کاهش محرومیت به یک سال نیز بعید است پپ گواردیوال عالقه ای به ماندن 

در لیگ برتر داشته باشد. 

آماده شدن نیمی از ورزشگاه های قطر برای جام جهانی 2022
قطر از دو ورزشگاه مدرن دیگر خود رونمایی کرد تا نیمی از ورزشگاه های جام جهانی 2۰22 دو سال 
قبل از آغاز این رویداد بزرگ آماده شده باشند.به نقل از الرای، قطر میزبان بزرگ ترین رقابت فوتبالی 
در جهان است. جام جهانی 2۰22 به میزبانی این کشور کوچک عربی برگزار خواهد شد و این کشور 
به نظر می رسد که میزبان بسیار خوبی برای این رقابت بزرگ خواهد بود.ورزشگاه الخور و ورزشگاه 
شهر آموزشی، درهای خود را به سوی عالقه مندان گشودند تا تعداد ورزشگاه های آماده پذیرایی از 
بازی های جام جهانی به ۴ برسد.قرار است که قطر ۸ ورزشگاه را برای جام جهانی 2۰22 آماده کند 
که تا االن ۴ ورزشگاه آن به صورت کامل و طبق استاندارهای بین المللی که فیفا تعیین کرده آماده 
شده اند و چهار ورزشگاه دیگر باقی مانده که طبق اعالم مقامات قطری قبل از موعد تعیین شده از 
سوی فیفا آماده خواهند شد.باشکوه ترین و بزرگ ترین ورزشــگاهی که قطر قرار است برای جام 
جهانی 2۰22 آماده کند، ورزشگاه لوسیل است که گنجایش ۸۰ هزار نفری خواهد داشت و میزبان 

دیدار افتتاحیه و فینال خواهد بود.

یوونتوس و رد شایعه جدایی »کریس رونالدو«
حدود یک سال و نیم پیش بود که کریستیانو رونالدو، ستاره پرتغالی و سابق رئال مادرید بعد از 9 
فصل درخشان این تیم را ترک کرده و تصمیم گرفت در ادامه دوران پرافتخار ورزشی اش در یوونتوس 
به میدان برود. ستاره پرتغالی اگرچه در فصل اول دســتاوردی به جز فتح سری آ نداشت؛ اما در 
هفته های اخیر نمایشی فوق العاده در لباس یوونتوس داشته و هواداران این تیم را نسبت به ادامه 
فصل امیدوار کرده است. مصاحبه چند هفته کریســتیانو رونالدو در مورد آینده و ابراز بی اطالعی 
نســبت به اتفاقات پیش رو، باعث ایجاد نگرانی هایی در بین هواداران یوونتوس مبنی بر احتمال 
جدایی این بازیکن شده است؛اما فابیو پاراتیچی، مدیر ورزشی یوونتوس ضمن تکذیب این خبر 

گفت: آیا رونالدو فصل بعد در یوونتوس می ماند؟ در این مورد شکی نیست.

فوتبال جهان

انــگار تاریخ انقضــای ســرمربی تیم ملی 
وزنه برداری کم کم می رســد. مثل حســین 
توکلی و ســجاد انوشــیروانی، ســرمربیان 
قبلی کــه برکنار شــدند حاال ظاهــرا نوبت 
محمدحســین برخواه شده اســت.برخواه 
سه ســال پیش و بعد از اســتعفای سجاد 
انوشــیروانی در اعتراض بــه تمرین تنهایی 
کیانــوش رســتمی بــا حمایــت عجیب و 
غریب رییس فدراســیون هدایت تیم ملی 
وزنه برداری ایران را عهده دار شــد و دو ماه 
مانده به قهرمانی آسیای قزاقستان و 6 ماه 
قبل از بازی های المپیــک 2۰2۰ توکیو مورد 
غضب علی مرادی رییس فدراســیون قرار 
گرفت.برخواه که قبل از ســرمربی گری تیم 
ملی ســابقه هدایت تیم هــای نوجوانان و 
جوانان را هم برعهده داشته، به نظر می رسد 
که حــاال مجبور به ترک پســتش اســت. 
نتایج نه چندان خــوب برخواه در رقابت های 
بین المللی جام فجر، اختالف بر سر حضور 
وحید ربیعی به عنوان دستیار و دخالت های 
فنی رییس فدراسیون برای معرفی ترکیب 
تیم ملی از جمله دالیل برکناری برخواه است.

بعضی منتقدان حضور ســعید علی حسینی 
ملی پوش سابق و از مخالفان اصلی برخواه، 
به عنوان یکی از اعضــای کادر فنی تیم های 
نوجوانان و جوانــان ایران را هــم در حذف 
برخــواه از هدایت تیم ملی موثــر می دانند. 
علی حسینی اوایل امسال از اردوی تیم ملی 
وزنه برداری ایران با نظر برخواه خط خورد و 
مســابقات جهانی تایلند و انتخابی المپیک 
2۰2۰ توکیو را از دست داد، حتی عدم معرفی 
علی حســینی برای رقابت های بین المللی 
سوئیس و انتخابی المپیک توکیو سبب شد 
علی حسینی عمال شرکت در این بازی ها را از 
دست بدهد و او با حضور در فدراسیون وزنه 
برداری خود را وزنه بردار بازنشسته اعالم کند 
و از آن به بعد علی حســینی جزو مخالفان 
برخواه قرار گرفت.با وجود زمزمه برکناری، اما 
برخواه سرمربی تیم ملی وزنه برداری ایران، 
این مســئله را تکذیب کرده و معتقد است : 

»تاکنون چیزی به او ابالغ نشده است.«

منهای فوتبال

وز عکس ر

اقدام خیرخواهانه 
نایب قهرمان کشتی 
جهان در روستا های 

مرزی ایران
 امیــر توکلیــان و جمعــی از 
کشــتی گیران با حضــور در 
روستا های مرزی  شهرستان 
تربــت جــام اقالمــی را بین 
 مردم محــروم ایــن منطقه 

توزیع کردند.
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 شهردار اصفهان:

تعداد مسافران مترو از مرز 100 هزار نفر گذشت
شهردار اصفهان دیروز در برنامه رادیویی »سالم اصفهان« اظهار کرد: روز های پایانی هفته گذشته نخستین 
برنامه از رویداد های شب های فرهنگی اصفهان در شــهر های کشور برگزار شد.قدرت ا...نوروزی افزود: 

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی پروژه 
شب های فرهنگی اصفهان را برای آشنایی 
هر چه بیشتر و بهتر شهروندان در شهر های 
دیگــر، همچنین ایجاد فضــای گفت وگو 
و تعامل بیــن اصحاب فرهنــگ و هنر در 
شــهر های ایران در قالب پروژه »اصفهان 
۲۰۲۰« برگزار می کند.شــهردار اصفهان با 
بیان اینکه نخســتین رویداد شــب های 
فرهنگی اصفهان در شــهر تبریز برگزار شد 

که در این راستا بسیار موفق بوده است، ادامه داد: شهر های اصفهان و تبریز بر بلندای تاریخ رابطه ویژه و 
مثبتی داشته اند که امروز این موضوع در ارتباطات مردم دو شهر و همچنین مدیریت شهری مشخص 
و هویداست.وی با اشاره به ســرویس دهی خط یک متروی اصفهان، گفت: این روز ها تعداد مسافران 
مترو به بیش از ۱۰۰ هزار نفر رسیده که با شنیدن این آمار و مشاهده اسناد ارسالی انگیزه بیشتری برای 
سرعت در ساخت خط دو مترو داریم.نوروزی تاکید کرد: با توجه به اینکه در اسفندماه حجم تردد های 
شهروندان در سطح شهر افزایش می یابد، ناگزیر به ایجاد تغییر در برنامه های رفت و آمد مترو برای رفاه 
بیشتر مردم هستیم که این تغییرات در زمان مناسب به اطالع شهروندان خواهد رسید.وی گفت: در نوروز 
امسال تالش می کنیم خط یک متروی اصفهان فعال باشد که ساعات آغاز و پایان فعالیت آن را اعالم 
خواهیم کرد.شهردار اصفهان با اشاره به برگزاری انتخابات مجلس شورای اسالمی در پایان هفته جاری، 
اظهار کرد: مجلس نهادی است که ریشه در آرای عمومی دارد و سهم مهمی از حاکمیت را در نظام سیاسی 
اعمال می کند، از سوی دیگر قوه مقننه حق خدادادی مردم است و مظهر اراده عام ملت به شمار می رود 

که سرنوشت سیاسی اجتماعی مردم را مجلس تعیین می کند.

مدیر منطقه 9 شهرداری خبر داد:

آغاز اجرای طرح پیرایش شهری خیابان میرزاطاهر
مدیر منطقه 9 شــهرداری اصفهان از آغاز اجرای طرح پیرایش شهری، مرمت و ساماندهی محور 
نمونه خیابان میرزاطاهر خبر داد و گفت: برای اجرای این پروژه دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال اعتبار 
در نظر گرفته شده است.سیدعباس روحانی اظهار کرد: در طرح پیرایش شهری خیابان میرزا طاهر 
تمام تابلوهای اصناف متحدالشکل خواهد شد و رنگ در مغازه ها و منازل یک رنگ می شود.وی 
ادامه داد: با اجرای این طرح زمین های بایر خیابان اصلی میرزا طاهر حفاظ کشی شده و با پرچین 
و ترکیب فضای سبز و گیاهان پوشش داده می شــود.مدیر منطقه 9 شهرداری اصفهان با اشاره به 
پروژه های محرک توسعه منطقه، گفت: باز زنده سازی مادی رهنان یکی از پروژه های محرک توسعه 
منطقه به شمار می رود همچنین »پارک مهر« در بخش پایینی کوه آتشگاه که یک محیط تفرجگاهی 
بود؛ اما به محیط بی دفاع شهری امتداد می یافت که در دیدگاهی جدید بازسازی آن را مورد توجه 
قرار داده ایم.وی قرار گرفتن نخستین ایستگاه خط دو مترو در منطقه 9 را ظرفیت ویژه ای برای این 
منطقه عنوان کرد و گفت: برای اجرای پروژه های جدید در این منطقه نیاز به مشارکت سرمایه گذاران 
داریم.روحانی با اشــاره به ویژگی های خاص منطقه 9 اظهار کرد: از سطح گسترده اشجار و باغات 
در اراضی این منطقه و سبزینگی موجود در مجاورت رودخانه زاینده رود به عنوان ریه تنفسی شهر 
اصفهان یاد می شود، حال از این پتانسیل و عرصه های اکولوژیک می توان برای تبدیل بخش هایی 

از این منطقه به باغ شهر اصفهان استفاده شود.

وقتی چهارباغ دوباره در سر خط خبرهای میراث قرار گرفت؛

نگرانی ها از تهدید و تخریب آثار مدفون کاخ جهان نمای اصفهان

عملیات ساخت حوض مقابل کاخ جهان نما و سنگفرش شدن اطراف 
آن دوباره چهارباغ را در سرخط خبرهای میراث قرار داد.سازمان نوسازی 
و بهسازی شــهرداری اصفهان در ادامه عملیات بهسازی در چهارباغ، 
برای اجرای حوض مقابل کاخ جهان نما ویترین شــواهد تاریخی این 
کاخ و بخش جنوبــی آن را محصور کرد و حاال ســاخت این حوض و 
سنگفرش کردن بخش جنوبی یافته های کاخ، موجب نگرانی فعاالن 
میراث فرهنگی و رسانه ها از دفن همیشگی بخش های کاوش نشده 
کاخ جهان نما در زیر بتن و سنگفرش ها شده است.علیرضا جعفری زند 
از باستان شناسان منتقد عملیات بهسازی چهارباغ معتقد است خطری 
بقایای این کاخ را تهدید نمی کند و این آثار در محور شــرقیـ  غربی و 

شمال این مکان است نه در جنوب و محل ساخت حوض شهرداری.

 کاخ جهان نما در محور شرقیـ  غربی
 زیر سنگفرش محور های کناری

 علی شجاعی، باستان شناسی که کاوش های او در سال 9۴ بخش هایی 
از فوندانسیون  کاخ جهان نما را بیرون کشید، نسبت به تخریب شواهد 
تاریخی این کاخ و همچنین بقایای مدفون آن زیر سنگفرش ها و بتن ها 

هشدار داده است.وی تصریح کرد: نگرانی ها نه تنها درباره کاخ جهان نما 
بلکه درباره مدفون شدن شــواهد تاریخی حوض تفرجگاه هم هست؛ 
حوضی که سازمان نوسازی و بهسازی بنا دارد آن را در روی الیه امروزی 
احیا کند.علیرضا جعفری زند از باستان شناسانی است که از همان ابتدا 
در زمان عملیات مترو در چهارباغ وضعیت کاخ جهان نما را رصد کرده و 
برای اولین بار نســبت به آثار مدفون کاخ جهان نما اعالم خطر کرد.این 
باستان شــناس گفت: بیشتر قســمت های کاخ جهان نما در قسمت 
شرقیـ  غربی چهارباغ اســت، جایی که خیابان بوده و حاال سنگفرش 
کرده اند. در قسمت جلوی کاخ به احتمال همان آبنما هایی هستند که 
ارتباط پیدا می کنند به چهارباغ و در واقع ما در این مکان چیزی به جز 

آب نما نداریم.
جعفری زند ادامه داد: یک ویژگی ای که کاخ جهان نما دارد این اســت 
که ما تنها، فندانسیون این کاخ را داشــتیم و بنابراین بخشی که آقای 
شجاعی در سال 9۴ کاوش کرده است به طور طبیعی بخش کوچکی از 
آن بوده، ولی نیاز بود که این محل با تبحر و با تخصص و تجربه بیشتر 
کاوش شود. به همین دلیل یک قســمت از این کاوش انجام گرفت و 
قسمت شــرق و غرب این کاخ که باید انجام می شــد، زیر خاک باقی 

ماند.وی افزود: آثار کاخ جهان نما بیشتر در شــرق و غرب و در شمال 
قسمتی است که کاوش شد، نه قسمت جنوبی که در زمان حاضر حوض 
را می سازند.به گفته این باستان شناس؛ این قسمت ها را خیلی زودتر 
از این ها ســنگفرش کردند و خیلی زودتر از این ســر و صدا ها که گفته 
می شــود بخش هایی از کاخ جهان نما زیر سنگفرش ها برای همیشه 
مدفون شده!اشاره جعفری زند به شرق و غرب محل شواهد تاریخی 
کاخ جهان نما، قسمت هایی از خیابان چهارباغ است که در همان ابتدای 
شروع عملیات بهسازی، سنگفرش شد. عملیاتی که انتقاد کارشناسان 
را مبنی بر نبود کاوش های باســتان شناسی منســجم و مستمر را در 
پی داشت.پیش تر ناصر طاهری، معاون میراث فرهنگی اصفهان گفته 
بود که هیچ الیه تاریخی در محور های کنــاری چهارباغ وجود ندارد این 
درحالی است که کارشناســان از وجود بقایای مدفون کاخ جهان نما در 
ابتدای چهارباغ در محور شرقیـ  غربی می گویند. آثاری که فرصت خوبی 
برای کاوش داشــت و اما به هر دلیل این فرصت به وقتی دیگر محول 
شد.کارشناس رسمی دادگستری در ابنیه و آثار تاریخی در ادامه  اضافه 
کرد: در زمان کاوش در این محل محدودیتی برای باستان شناس قائل 
نشده بودند، محدودیت شــرقیـ  غربی داشت؛ اما محدودیت بخش 
جنوبی را نداشــت و بنابراین اگر باستان شــناس قصد کاوش داشت 

می توانست قسمت جلو یعنی بخش جنوبی را هم کاوش کند.

 کاخ جهان نما در زیر خاک
 محفوظ تر است

این باستان شناس اطمینان خاطر داد که قسمت های شرقیـ  غربی و 
شمالی کاخ جهان نما محفوظ مانده است. وی ادامه داد: این مکان ها، 
عمیق کنده نشده و سنگفرش از روی آســفالت و یا در نهایت آسفالت 
را کنده اند و سنگفرش شروع شده اســت.به گفته جعفری زند، برای 
رسیدن به جهان نما نزدیک به یک متر یا یک متروبیست سانت خاک 
برداشته شده است. به همین دلیل این آثار در این قسمت ها سالم مانده 
و هر زمانی که تصمیمی برای کاوش گرفته شود، می توان سنگفرش ها 
را برداشت و کاوش جهان نما را ادامه داد.اما این باستان شناس معتقد 
است با شــرایط فعلی حتی کاوش جهان نما هم بهتر است ادامه پیدا 
نکند.وی ادامه داد: ما در دوره ای زندگی می کنیم که به قول معروف هیچ 
چیزی مشخص نیست یعنی ممکن است یک دفعه کاری را شروع کنند 
و بعد به دلیل نبودن بودجه کار رها شود؛ به همین دلیل به نظر من برای 

آثار کاخ جهان نما اکنون جای نگرانی نیست.

مدیرعامل ســازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی 
شــهرداری اصفهان اظهار کرد: توزیع روکش صندلی 
بین رانندگان تاکسی شهر اصفهان در جهت رفاه ویژه 
رانندگان و مســافران با مصوبه شورای شــهر، تایید 
شهرداری و پیگیری سازمان تاکسیرانی انجام شده 
اســت. منوچهری افزود: از آنجایی که شــهر اصفهان 
یک شهر توریستی و گردشــگری است و رانندگان در 
خط اول مواجه با گردشگران، توریست ها و شهروندان 
قرار دارند، تمام تالش خود را به کار گرفته ایم تا ظاهر 

خودرو ها در نظر عموم مطلوب باشد.مدیرعامل سازمان 
مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اصفهان با 
بیان اینکه طرح ارائه روکش صندلی رایگان به رانندگان 
تاکســی زرد به ترتیب اولویت انجام شــده اســت، 
تصریح کرد: در این طــرح خودرو هایی که از وضعیت 
ظاهری مناسبی برخوردار نیستند، شناسایی و روکش 
به آن ها داده می شــود.وی با اشــاره به ویژگی های 
الستیک های توزیع شده، خاطرنشان کرد: سال تولید 
این الستیک ها ۲۰۱9 میالدی بوده و دارای چهار سال 
ضمانت است و تنها به مالک خودروی تاکسی تحویل 
داده می شــود.منوچهری تاکید کرد: روکش صندلی 
توزیع شده غیر قابل فروش است و راننده موظف است 
۴۸ ساعت پس از تحویل نسبت به نصب آن اقدام کند.

منوچهری با بیان اینکه امکان بهره مندی تاکسیرانان 
اصفهان از بیمه تامین اجتماعی تا پایان ســال جاری 
محقق می شــود، اظهار کرد: بیمه تاکسیرانان فعال و 

دارای پروانه معتبر به زودی با باز شدن امکان ثبت نام و 
با همکاری سازمان تامین اجتماعی انجام خواهد شد.

مدیرعامل ســازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی 
شــهرداری اصفهان تصریح کرد: از حدود سال ۱۳9۳ 
به دلیــل تامین نشــدن ردیف بودجه هــای دولتی 
امکان ثبت نام جدید رانندگان ناوگان تاکســی برای 
استفاده از ۵۰ درصد تخفیف بیمه متوقف شده بود که 
با تالش نمایندگان مجلس شورای اسالمی و پیگیری 
خانواده بزرگ حمل و نقل و مساعدت دولت این امر 
محقق می شــود. وی افزود: با توجه به اینکه سازمان 
 تاکســیرانی اصفهان در حال انجــام آخرین مراحل

 تکمیل لیســت رانندگان فعال و ارســال اطالعات به 
اتحادیه تاکسیرانی کشــور جهت آغاز ثبت نام است، 
 امیدواریم به زودی شــاهد پوشــش رســمی بیمه 
تامین اجتماعی تاکســیرانان جا مانده از ســال های 

گذشته باشیم.

طرح ارائه روکش صندلی رایگان به رانندگان تاکسی اصفهان

برگزاری سیزدهمین نمایشگاه ملی رسانه های دیجیتال در اصفهان
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی اصفهان در نشست خبری سیزدهمین نمایشگاه ملی سیزدهمین 
نمایشگاه ملی رسانه های دیجیتال در اصفهان رسانه های دیجیتال گفت: یکی از موضوعاتی که در 
دنیای امروز و به خصوص در کشــور ما 
اهمیت بســیاری دارد حوزه رسانه های 
دیجیتــال اســت.حجت االســالم و 
المســلمین محمدعلی انصــاری ادامه 
داد: این حوزه به دالیل مختلفی از جمله 
سرعت، دامنه و دسترســی آسان برای 
همه افراد حائز اهمیت است. در گذشته 
برای انتقال پیام افراد دچار سختی های 
بسیاری می شــدند؛ اما در حال حاضر 
هر کســی در هر نقطه از دنیــا می تواند 
پیام خود را به ســادگی منتقل کند.مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی اصفهان بیان کرد: سیزدهمین 
نمایشگاه ملی رسانه های دیجیتال به میزبانی اصفهان از ۲۷ تا ۳۰بهمن ماه در  سیتی سنتر اصفهان 
برگزار می شود.انصاری عنوان کرد: موضوع اصلی این نمایشگاه کودک و نوجوان با رویکردی متفاوت 
نسبت به گذشته است و از ویژگی های این دوره از نمایشگاه تغییر رویکرد و نگاه است.وی ادامه داد: 
از دیگر اهداف نمایشگاه ملی رسانه های دیجیتال توسعه کسب و کار های فرهنگی در فضای مجازی 

خواهد بود، اما رویکرد اصلی نمایشگاه کودک و نوجوان است.

اختصاص 44 درصد بودجه شهرداری اصفهان به حمل و نقل
۴۴درصد بودجه شهرداری به مباحث حمل و نقلی اختصاص یافت.رییس کمیسیون حمل و نقل 
و فناوری اطالعات شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: حدود ۴۴ درصد از بودجه  پیش بینی شده 
حدود 6هزار میلیارد تومانی شهرداری در سال آینده به بودجه حمل و نقل شهری تعلق می گیرد که 
سازمان تاکسیرانی، شرکت واحد اتوبوسرانی، قطار شهری، پایانه ها و فناوری اطالعات شهرداری 
این مبلغ  را دریافت می کنند.وی، رینگ چهارم حفاظتی شهر اصفهان را به عنوان یکی از طرح های 
مهم و تاثیرگذار شــهر ۷۷ کیلومتر معرفی کرد و گفت: مباحث مختلــف از جمله کاهش آالیندگی، 
کاهش تصادفات و روان شــدن ترددها از اهداف این طرح  است.رییس کمیسیون حمل و نقل و 
فناوری اطالعات شورای اسالمی شهر اصفهان با اشاره به اینکه امسال ۱۵۰ دستگاه اتوبوس بازسازی 
شده را در اختیار بخش خصوصی قرار دادیم گفت: شب عید هم  ۷۵ دستگاه اتوبوس بازسازی شده 

وارد ناوگان حمل و نقل عمومی شهر می شود.

دیواره پازلی میدان امام حسین)ع( به نام »مادر«
مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان گفت: به مناسبت میالد فرخنده حضرت زهرا)س( 
دیوار پازلی میدان امام حسین)ع( تغییر کرد و جمله »شبانه روز یعنی پدر و مادر« روی آن نقش 
بست.حسن موذنی با تبریک به مناسبت فرارسیدن ایام والدت حضرت فاطمه زهرا )س(، اظهار 
کرد: شهرداری اصفهان همواره در مناسبت های مختلف، شــهر را متناسب با ایام فضاسازی کرده 
اســت، از همین رو دیواره پازلی میدان امام حسین )ع( به مناســبت ایام والدت بزرگ بانوی دو 
عالم حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا )س( و روز مادر به روز رسانی شد.وی با بیان اینکه دیواره 
پازلی میدان امام حسین )ع( در ابعاد ۱۲ در ۷۵ متر نصب شده است، افزود: در این دیواره تصاویر 
گرافیکی متناسب با این ایام نقش بســته و بر تکریم مقام پدر و مادر تاکید شده است.مدیرعامل 
سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان ادامه داد: دیواره پازلی میدان امام حسین )ع( بعد از این ایام 

به مناسبت ایام نوروز و متناسب با آن تغییر می کند.

با مسئولان

خبر ویژهاخبار

ساختار فرهنگی شهرداری 
اصفهان اصالح می شود

رییس کمیسیون فرهنگی و ورزشی شورای 
اســالمی شــهر اصفهان در خصوص اصالح 
ســاختار فرهنگی شــهرداری اصفهان اظهار 
کرد: در نتیجه جلسات متعددی که با معاونان 
فرهنگــی مناطق و معاون فرهنگی شــهردار 
برگزار کردیم، نقایص تشــکیالتی در ساختار 
فرهنگی شــهرداری را شــناخته و تصمیم به 
اصالح این ســاختار در نتیجه تصویب بودجه 
گرفتیم.مهدی مزروعی افــزود: با تصمیمی 
که چند ســال پیش گرفته شد، در کنار ادغام 
ســازمان ورزش بــا ســازمان فرهنگــی در 
شهرداری، معاون فرهنگی شهردار نیز همزمان 
ریاست سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شهرداری را عهده دار شد و بدین صورت شأن 
معاون شهردار و مدیرعامل سازمان یکی شد 
و این امر در حوزه فعالیت های فرهنگی چند 
سال اخیر شــهرداری اثر سوء ایجاد می کرد.

رییس کمیسیون فرهنگی و ورزشی شورای 
اسالمی شــهر اصفهان تصریح کرد: در زمان 
بررسی بودجه سال 99 شــهرداری اصفهان 
تاکید کردیــم که این تداخل برطرف شــده و 
معاون شهردار با حوزه ستادی بر امور فرهنگی 
شهر نظارت و سیاســت گذاری کند و سازمان 
نیز به عهده فرد دیگری گذاشــته شود تا امور 
اجرایــی را پیش ببرد.وی خاطرنشــان کرد: 
تاکید دیگر شــورا هنگام بررسی بودجه سال 
99 بر این بود که سازمان فرهنگی، اجتماعی 
و ورزشی مطابق قانون ۸۴ شهرداری ها اداره 
شود؛ طبق این قانون اســتقالل و شخصیت 
حقوقی به سازمان بخشیده شده و بهره وری 
مجموعه ارتقا خواهد یافت.مزروعی با اشاره 
به اینکه عدم تفکیک میان سازمان و معاونت 
فرهنگی تشــتتی را در فعالیت های فرهنگی 
مناطق ایجاد کرده بود که با تغییر ساختار این 
فعالیت ها انسجام بیشتری پیدا خواهد کرد، 
ادامــه داد: اکنون معاونــان فرهنگی مناطق 
عموما با ســازمان در ارتباط هســتند که باید 
به طور موثری زیرمجموعه معاون شهردار قرار 
گرفته و سیاســت های خــود را از این طریق 

اخذ کنند.

فدریکوسوماروگا ازفعاالن دفاترخدمات مسافرتی کشور ســوئیس در دیدار با مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری استان وفعاالن گردشگری 
اصفهان در حاشیه سیزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و سی و سومین نمایشگاه ملی صنایع دستی گفت: فعاالن صنعت گردشگری در کشور سوئیس 
تمایل زیادی به ایجاد ارتباط میان دو کشور ایران و سوئیس و به ویژه اصفهان دارند تا بتوانند در راستای توسعه این صنعت میان اروپا وغرب آسیاگام بردارند.

وی با بیان اینکه مردم اصفهان و سوئیس تعامالت مختلفی درحوزه های تجاری داشته اند گفت: اصفهان دربین مردم سوئیس به عنوان نگین انگشتری ایران 
زمین شناخته شده و می تواند به عنوان مرکزی برای توسعه صنعت گردشگری میان ایران و سوییس نیز مرکز توجه فعاالن گردشگری قرارگیرد.وی با اشاره به 
فعال بودن سفارت سوئیس درایران و با توجه به اعتماد چند طرفه که وجود دارد و این سفارتخانه حافظ منافع ایران و کشور هایی همچون آمریکا نیز هست گفت: 

پیشنهاد داده ام تا سفارت سوئیس درحوزه گردشگری نیز به ویژه درزمینه بازاریابی میان اصفهان وسوئیس وارد عمل شود.

اصفهان دربین مردم سوئیس به عنوان نگین انگشتری ایران زمین شناخته شده است

 نمایش »فرشته 
و چهار سین«

نمایــش »فرشــته و چهــار 
ســین« به کارگردانی محمد 
شیشــه فروش بــا همکاری 
انجمن کودکان خاص فانوس 
تــا ۳۰ بهمن در ســالن آمفی 
 تئاتر حــوزه هنری بــه روی

 صحنه می رود.

وز عکس ر

عکس: ایمنا
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اهالی شــهر زیبای تبریز در قالب رویداد شب فرهنگی اصفهان، ساعاتی 
را در دل فرهنگ و هنر نصف جهان سپری کردند.از خیابان های برفی تبریز 
در حالی راه پردیس ســینمایی قدس را در پیش می گیریم که زمستان همه 
زیبایی هایش را در کالبد این شــهر ریخته و برفی که صبح روز پنجشنبه و در 
بیســت و چهارمین روز از بهمن ماه برای چندمین بار شــروع بــه بارش کرد، 
حاال با شدت بیشــتری ادامه دارد و دســت اندرکاران رویداد نخستین شب 
فرهنگی اصفهان را که چند ســالی اســت چنین برفی را در شــهر خود تجربه 
نکرده اند، بــه وجد آورده اســت.انتظارها به پایان رســیده و تبریزی هایی که 
دست در دســت اعضای خانواده  خود از پله های ســینما قدس باال می روند 
و یکی یکی صندلی های ســالن اصلی را پر می کنند تا حوالی ســاعت 9 شب 
مهمان ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شــهرداری اصفهان هستند تا 
در همکاری با شــهرداری تبریز به تماشــای گزیده ای از داشته های فرهنگی 
و هنری اهالی نصف جهان بنشــینند.رویدادی که نخســتین تجربه خود را از 
شــهر اولین ها یعنی تبریز آغاز کرده و قرار است در دیگر شــهرهای کشور نیز 
برگزار شود.مراسم با ســخنان مهدی جمالی نژاد، معاون عمرانی وزیر کشور 
و رییس سازمان شــهرداری ها و دهیاری ها آغاز شد که به بیانات مقام معظم 
رهبری در آخرین نماز جمعه خود و تاکید ایشان بر قوی شدن و ارتقای اقتدار 
کشور به عنوان یک کلیدواژه اساسی اشــاره کرد.وی گفت: اقتدار و قوی شدن 
صرفا مربوط به حوزه های نظامی، انتظامی و لجســتیکی نیست بلکه در تمام 
حوزه ها باید قوی شویم؛ در واقع اقتدار، پیش زمینه و بستر امنیت ملی است.

جمالی نژاد با بیان اینکه قدرت خدادادی مانند منابع سرشار طبیعی و همچنین 
قدرت اکتسابی مانند انواع دانش ها الزم هستند؛ اما اینها نه به تنهایی و نه در 
کنار هم برای ایجاد اقتدار کافی نیســتند، ادامه داد: این قدرت گفتمانی است 

که اقتدار را تکمیل می کند. این همان چیزی اســت که انقــاب را پیروز کرد و 
استقال، آزادی و جمهوری اســامی را برای ما به ارمغان آورد.رییس سازمان 
شهرداری ها و دهیاری های کشــور تصریح کرد: همواره به دیپلماسی شهری 
و گفتمان فرهنگی، هنری و اجتماعی بین شــهرها اعتقاد فراوان داشــته ام و 
داشته های اصفهان و تبریز در این زمینه کم نیستند .وی با بیان اینکه بسیاری از 
شهرهای کشور ما مانند موزه بدون سقف هستند، اضافه کرد: 1300 شهر و 60 هزار 

روستای ایران یکی از یکی زیباتر 
هســتند و باید از این ظرفیت ها 
بهتــر اســتفاده کرد.جمالی نژاد 
خاطرنشــان کــرد: شــهر تبریز 
تجارب زیادی را در گذشــته های 
دور بــه اصفهان منتقــل کرده و 
بســیاری از آثار تاریخی اصفهان 
و صاحب منصبان آن در گذشــته 
در قرابت با آذربایجــان بوده اند 
و جا دارد از رؤســای ســازمان 
فرهنگــی، اجتماعی و ورزشــی 
شــهرداری اصفهان و تبریز برای 
اینکه چنین برنامــه نوآورانه ای 
را در تبریز تدارک دیده اند تشکر 
 کنم.حاال نوبت به اجرای مراسم 

پرده خوانی مرشد غامرضا خوشحال پور رسید که شاهنامه را سند و شناسنامه 
ما ایرانی ها دانست که 1100 سال پیش به وســیله حکیم ابوالقاسم فردوسی 
منظوم شد و امروز به 110 زبان زنده دنیا ترجمه شده است و جهانیان ما ایرانیان 
را با این شناسنامه می شناسند.به گفته پیشکسوت اصفهانی شاهنامه خوانی و 
پرده خوانی، این شناسنامه دارای 3 اصل ایرانی بودن است و حکیم ابوالقاسم 
فردوســی ایرانی ها را مردمانی یکتاپرســت، ســاده و پهلوان نامیده اســت.

خوشحال پور تاکید کرد که شاهنامه داستان، دروغ و افسانه نیست بلکه تاریخ 
ســرزمینی کهن به نام ایران زمین و مردمانی مقدس به نام ایرانیان اســت و 
سرزمینی که نامش اهورایی است.مهمانان برنامه شب فرهنگی اصفهان سپس 
گوش به سخنان عضو شورای شهر تبریز ســپردند. سعید نیکو خصلت تاکید 
کرد که رویکرد سیاست گذاران شهرهای جهان بر اســاس توسعه شهر خاق 
است که در آنها رویدادهای فرهنگی زیادی برگزار می شود و مسئوالن و اهالی 

این شهرها به هنر، تاریخ، گردشــگری، موزه و صنایع دستی اهمیت می دهند.
وی افزود: ویژگی شــهرهای زنده این است که درهای آنها برای مهمان پذیری 
باز اســت و مراودات فرهنگی درون شــهری، منطقه ای، بین المللی و جهانی 
دارند.به گفته این عضو شورای شــهر تبریز، اصفهان و تبریز از گذشته های دور 
مراودات محکمی با هم داشته اند. نیکو خصلت تاکید کرد: تبریزی ها به عنوان 
شهروندان ایرانی و تبریزی همواره به شهر اصفهان افتخار کرده  اند، چون اصفهان 
ایران را در جهان سربلند کرده 
است و حق بزرگی بر گردن 
کشــور دارد.نیکو خصلت با 
بیان اینکه ما ایرانی ها باید 
هنر، فرهنــگ، قومیت ها و 
گویش هــای کشــورمان را 
بهتر بشناسیم و از آنها الهام 
بگیریم، ادامــه داد: زیبایی 
ایران به همین تنوع اســت 
و باید به تفکــر نیاکان خود 
ارج نهاده و مرزها را بین خود 
کمرنگ کنیم. باید مواظب 
باشیم این مرزها و تعصبات 
جایگاه انســانی ما را پایین 
نیاورد و پیام برگزاری برنامه 
شب اصفهان نیز همین است.»امیدوارم بتوانیم گفتمان گردشگری و دوستی 
را در داخل کشــور تقویت کنیم«؛ این جمله پایان بخش سخنان عضو شورای 
شهر تبریز بود.حاضران در برنامه شب فرهنگی اصفهان در تبریز در دقایق بعدی 
این برنامه مهمان شــعرخوانی حمیدرضا وطن خواه و محمدحسین ملکیان، 
اجرای 6 قطعه موســیقی ســنتی و البته نمایش ُکاغ ها بودند و عاقه مندان 
می توانستند در ســالن مجاور به تماشای فیلم های منتخب سینمای اصفهان 
بنشینند و یا از غرفه صنایع دستی و فرش نفیس اصفهان بازدید کنند.عقربه ها 
حاال به ساعت 9 شب نزدیک می شوند که محمد عیدی و احمد حمیدی، رؤسای 
سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری های اصفهان و تبریز با امضای 
تفاهم نامه، مراسم را به پایان رساندند. گســترش روابط و تقویت همکاری ها 
میان دو کان شــهر در حوزه های مختلف فرهنگی، هنری، اجتماعی و ورزشی 

هدف از امضای این تفاهم نامه است.

تبریز، عین اصفهان است
محمد عیدی، معاون فرهنگی، اجتماعی و شهردار اصفهان در این خصوص 

گفت: تبریز شباهتی با اصفهان ندارد بلکه عین اصفهان است. تبریز و اصفهان 
دو وجه از سیمای یک ماه رو و دو جواهر با اجزای جدا نشدنی هستند.

رییس ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شــهرداری اصفهان افزود: در 
اصفهان هر روز نام تبریز را تکــرار می کنیم؛ چه با بردن نــام محله تبریز، چه 
کوچه تبریزیان و چه نام خانوادگی تبریــزی و آذربایجانی.وی ابراز امیدواری 
کرد به زودی شاهد برگزاری شــب فرهنگی تبریز در اصفهان باشیم و در این 
شبکه ارتباطی، خاقیت فرهنگی بروز کرده و بوستان وطن باطراوت تر و زیباتر 
شود.رییس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری تبریز هم رویداد 
شب فرهنگی اصفهان در تبریز را موجب رقم خوردن روز و شبی به یاد ماندنی و 

خاطره انگیز برای اصفهان و تبریز خواند.
احمد حمیدی گفت: تبریز شهر علما و عرفا، شهر پروین و شهریار، شهر سرداران 
دفاع مقدس و شــهر اولین هاســت و امیدوارم تفاهم نامه امضاشده بین دو 
شهرداری، آغازی برای همکاری های بیشــتر آنها در آینده شود و شاهد فصل 
جدیدی از تعامات و مراودات فرهنگی اصفهان و تبریز باشیم.وی تاکید کرد 
که این همکاری ها قرار نیســت به برگزاری شــب های فرهنگی خاصه شود 
و افزود: در 14 مردادماه 99 که ســالروز صدور فرمان مشروطیت و روز تبریز 
است مهمان اصفهانی ها در رویداد شب فرهنگی تبریز در اصفهان خواهیم بود.

رییس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری تبریز گفت: اصفهان، 
شــهری بســیار زیبا و اصفهانی ها از نظــر تبریزی ها مردمانی هنردوســت و 
 هنرمند هستند و امیدوارم این رویداد فرصتی برای توسعه گردشگری فراهم

 کند.

شور شب اصفهان در تبریز

در بخش آب و فاضاب در سطح استان اصفهان صورت گرفت ؛

بهره برداری از ۱۱ پروژه عمرانی با هزینه بیش از ۳۶۰۷میلیارد ریال

طی یک ســال منتهی به دهه فجر 98 با هزینــه ای بیش از 3607 

میلیارد ریــال، 11 پــروژه عمرانی در بخش آب و فاضاب در ســطح 

استان اصفهان به بهره برداری رسید.مدیرعامل شرکت آب وفاضاب 

استان اصفهان با تاکید بر توسعه و اصاح شبکه های آب و فاضاب 

در ســطح اســتان عنوان کرد: طی یک ســال منتهی به بهمن سال 

98 بیش از  260 کیلومتر شــبکه فاضاب با هزینــه ای بالغ بر  1300 

میلیــارد ریــال و 225 کیلومتر شــبکه آب با اعتبــاری بیش از 960 

میلیارد ریال در ســطح اســتان اصفهان اجرا شــد.مهندس هاشم 

امینی، خدمات رسانی به روستاها را بســیار ضروری برشمرد و بیان 

داشــت:برخورداری روســتاییان از خدمات شــرکت آب و فاضاب 

از اولویت هایی اســت که در دســتور کار قرار گرفته و در سال جاری 

اجرای  تاسیسات شــبکه فاضاب به بیش از 11 روستا در شهرستان 

 فاورجان با اعتبــاری بالغ بر 910 میلیــارد ریال در دســتور کار قرار 

گرفت.

وی به افتتاح تصفیــه خانه فاضاب در شــهر خوانســار پرداخت و 

اعام کرد:در ســال 98 تصفیه خانه فاضاب و فاز اول شبکه فاضاب 

خوانسار با اعتباری بالغ بر 200 میلیارد ریال به بهره برداری رسید که به 

دنبال اجرای این پروژه 32 هزار نفر در شهرستان خوانسار می توانند 

از خدمات شبکه فاضاب خوانسار بهره مند شوند.

مدیرعامل شرکت آبفای استان اصفهان به اجرای  پروژه خط آبرسانی 

به گلشهر و مجتمع های روستایی گلپایگان اشاره و خاطر نشان کرد: با 

اجرای پروژه آبرسانی به گلشهر جمعیتی حدود 10 هزار نفر و با اجرای 

مجتمع آبرسانی جلگه اهالی 41 روستا از آب شرب سالم و بهداشتی 

برخوردار می شــوند، اجرای این پروژه  تا کنون هزینه ای بالغ بر 130 

میلیارد ریال در بر داشته است.

 وی افزود:پروژه آبرسانی به مجتمع روســتایی جلگه شامل اجرای 

100 کیلومتر خطوط انتقال، 180 کیلومتر خطوط شبکه توزیع و ساخت 

9 باب مخزن با حجم 5 هزار مترمکعب اســت کــه در فاز اول طرح 

آبرسانی به مجتمع روستایی جلگه 31 کیلومتر از 100 کیلومتر خطوط 

انتقال اجرا شــد و 15 کیلومتر از 180 کیلومتر شــبکه توزیع عملیاتی 

شده است.

وی با بیان اینکه مخزن 2 هــزار مترمکعبی و خط انتقال شــهربرف 

انبار با اعتباری بیش از 56 میلیارد ریال به بهره برداری رســید، اظهار 

داشت: در سال گذشته با در مدار قرار گرفتن، ایستگاه پمپاژ و مخزن 2 

هزار متر مکعبی قهجاورستان آب شرب مشترکین با فشار یکسان به 

صورت پایدار تامین شد و با استقرار سیستم تله متری و تله کنترل در 

تاسیسات آبرسانی،  آب به صورت عادالنه میان بیش از 3 هزار و300 

مشترک در قهجاورستان توزیع می شود. هزینه اجرای این پروژه نیز 

8 میلیارد ریال به همراه داشت.

مهندس هاشم امینی هزینه  بهره برداری از پروژه های آب و فاضاب 

در شهرســتان فریدن را 25 میلیارد ریال دانســت و گفت: در ســال 

گذشته مخزن 2هزار متر مکعبی نیک آباد جرقویه با اعتباری بالغ بر 

8 میلیارد ریال در مدار بهره برداری قرار گرفت.

وی با اشاره به بهره برداری از پکیج تصفیه خانه فاضاب مسکن مهر 

و سوله فیلترهای  شنی  فریدون شــهر گفت:برای اولین بار در کشور 

پکیج تصفیه فاضاب دفنی پلی اتیلن به روش EBBR در واحدهای 

مسکن مهر فریدون شهر به بهره برداری رسید.این پروژه با هزینه بالغ 

بر 9/5 میلیارد ریال انجام گرفت.

مهندس امینی اعام کرد: پکیج پلی اتیلن تصفیه فاضاب مســکن 

مهر فریدون شهر با ظرفیت 210 متر  مکعب در روزبا آخرین تکنولوژی 

روز دنیا عملیاتی شــد، به طوری که فرآیند تصفیه با بهترین کیفیت 

انجام می شــود و با اجرای این پروژه بیش از 264 واحد مســکونی 

تحت پوشش دفع بهداشتی فاضاب قرار می گیرد.

وی گفت:سوله فیلتر شنی ایستگاه پمپاژ شــماره 2 چشمه لنگان با 

هدف محافظت از  یخ زدگی فیلتر شنی ونیز افزایش  راندمان فیلترها 

دردستور کار قرار گرفت.

مدیرعامل شــرکت آب وفاضاب اســتان اصفهان با اجــرای پروژه  

هوشمند سازی شبکه توزیع  آب در تودشک، گفت: آب شرب  در تمام 

ساعات شبانه روز کاما هوشــمندانه و بدون دخالت نیروی انسانی، 

متناسب با دمای هوا، پیک مصرف و ساعات مختلف شبانه روز میان 

مشــترکین به صورت عادالنه توزیع می شود. تودشک اولین شهر در 

ایران  است که 42 کیلومتر از شــبکه توزیع آن به صورت هوشمندانه 

وآناین مانیتورینگ و کنترل می شــود،این پروژه با اعتباری بالغ بر 

500 میلیون تومان به بهره برداری رسید.

همزمان با چهل و یکمین ســالروز فجر پیروزی انقاب، پروژه گازرسانی به فاز 

دوم شهرک صنعتی گلپایگان به بهره برداری رسید.

به گزارش روابط عمومی، پروژه گازرسانی به شهرک صنعتی گلپایگان با اجرای 

دو ایستگاه تقلیل فشاربا ظرفیت20 هزار متر مکعب در ساعت و 2 هزار و 400 متر 

شبکه تغذیه با حضور معاون امور اقتصادی استاندار اصفهان،فرماندار شهرستان 

گلپایگان، مسئوالن محلی این شهرستان و مدیرعامل شرکت گاز استان به بهره 

برداری رسید.ســید مصطفی علوی، مدیرعامل شــرکت گاز استان اصفهان، با 

اعام این مطلب گفت: در فاز نخســت گازرسانی به شــهرک صنعتی گلپایگان 

حدود 100 واحد تولیدی گاز دار شدند و در حال حاضر ساالنه بیش از 11 میلیون 

متر مکعب گاز مصرف می کنند.وی، با بیان اینکه در فاز دوم این پروژه 50 واحد 

تولیدی متقاضی اســتفاده از گاز طبیعی هستند، افزود: هم اکنون 20 هزار متر 

مکعب در ساعت ظرفیت تامین گاز در این شهرک فراهم شده است.مدیرعامل 

شرکت گاز استان اصفهان، با اشاره به اینکه برای عملیات اجرایی و بهره برداری 

از این پروژه 4.3 میلیارد تومان از محل اعتبارات گازرسانی به واحدهای صنعتی 

هزینه شــده که تماما دولتی اســت گفت: شــبکه داخلی این پروژه را شرکت 

شهرک های صنعتی و خط تغذیه و ایســتگاه های CGSوTBS  آن را شرکت 

گاز استان اجرایی کرده اســت.علوی،گفت: گلپایگان شهری کاما سبز است و 

تمام واحدهای مسکونی، صنعتی و تجاری از نعمت گاز بهره مند هستند و هم 

اکنون بیش از 200 صنعت در سطح این شهرستان از گاز استفاده می کنند.وی، 

اظهار داشت: در استان اصفهان به مناسبت دهه فجر، بالغ بر 14 میلیارد تومان 

پروژه گازرســانی به بهره برداری رســید و تعدادی نیز پس از دهه  مبارک فجر 

افتتاح می شود.مدیرعامل شرکت گاز اســتان اصفهان، اضافه کرد: مشترکین 

عزیز گاز طبیعی در بخش خانگی، صنعت و بخش های عمومی به ویژه در ادارات 

می بایست در صرفه جویی این ســرمایه عظیم ملی دقت داشته باشند. برای 

اســتخراج، پاالیش، انتقال و توزیع گاز هزینه و تاش زیادی شده و همچنین 

ساالنه هزینه قابل توجهی نیز برای نگهداری و تعمیرات، تاسیسات و تجهیزات 

گازرسانی صرف می شود.مهندس علوی، افزود: امسال نسبت به سال گذشته 

در مصرف گاز طی روزهای سرد سال شاهد افزایش 10 تا 15 درصدی هستیم؛ 

بنابراین از مصرف کنندگان در همه بخش ها انتظار داریم مصرف درست و بهینه 

همراه با رعایت اصول ایمنی داشته باشند. همچنین مردم در پرداخت به موقع 

گازبهای مصرفی احساس مسئولیت و تعهد بیشتری کنند تا دولت در پرداخت 

به موقع یارانه ها با مشکل مواجه نشود.

بهره برداری از پروژه گازرسانی صنعتی در گلپایگان 

برداشــت آب خام کارخانه فوالد مبارکه از رودخانه زاینده رود به 20 میلیون 

متر مکعب در سال رسیده است.

 مدیرعامل کارخانه فوالد مبارکه با اشاره به کاهش میزان برداشت آب خام 

از رودخانه زاینده رود با وجــود افزایش تولید گندلــه، ورق و تختال گفت: 

این کارخانه با بازچرخانی آب مصرفی، استفاده از پساب و تسویه فاضاب 

خانگی 9 شــهر اطراف کارخانه و افزایش بهــره وری در مصرف آب، میزان 

برداشــت آب خام را تا 20 میلیون متر مکعب در ســال کاهش داده است.

حمیدرضا عظیمیان همچنین با بیان اینکه در این شــرکت تا کنون بیش از 

3 هزار و850 قطعه بومی سازی شده اســت افزود: امسال نیز بیش از هزار 

قطعه با کمک شــرکت های توانمند داخلی و دانش بنیان در حال ســاخت 

است.وی، فرآیندســازی خطوط تولید به جای قطعه سازی فوالد را از دیگر 

برنامه های این کارخانه برشمرد و گفت: طراحی فرآیند کامل خطوط تولید 

فوالد و صادرات فنــاوری و تولید محصوالتی با اســتحکام باال و وزن پایین 

مطابق با آخرین استانداردهای جهانی از دیگر برنامه های این صنعت عظیم 

فوالدی است.

وی در پایان با انتقاد از ساخت کارخانه های تولید فوالد در کشور افزود: این 

سیاست غلط موجب برهم خوردن توازن زنجیره تولید فوالد و صادارت مواد 

معدنی و تامین نشــدن مواد اولیه به ویژه ســنگ آهن و کنسانتره شده و 

آسیب زیادی به صنایع بزرگ فوالدی در کشور وارد کرده است.

با کاهش برداشت آب خام کارخانه فوالد مبارکه صورت گرفت؛

برداشت آب از رودخانه زاینده رود به 2۰ میلیون متر مکعب در سال رسید
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