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در نشســت رســانه ای »هفتــه ســرطان« در کنــار عوامــل 
ژنتیکــی، مصــرف دخانیــات، چاقــی و اضافــه وزن، 
مصــرف فســت فودها و تغذیــه ناســالم و آلودگی هــای 
بــه  ابتــا  عوامــل  عمده تریــن  از  زیســت محیطی، 
ســرطان عنــوان شــد و بــا توجــه بــه اهمیــت غربالگری 
ــن  ــه نزدیک تری ــه ب ــگام، مراجع ــخیص زودهن در تش
مراکــز بهداشــت دانشــگاه علــوم پزشــکی بــرای انجــام 

ــد. ــه ش ــگان توصی ــت های رای تس
ــوم  ــگاه عل ــتی دانش ــاون بهداش ــدری، مع ــال حی کم
پزشــکی اصفهــان، 1 تــا 7 بهمــن را »هفتــه ســرطان« 
بــا شــعار »ســرطان قابــل پیشــگیری و درمــان اســت 
ــت  ــر اهمی ــرد و ب ــام ک ــد« اع ــی و امی ــا خودمراقبت ب

غربالگــری و تشــخیص زودهنــگام مراکــز تشــخیص 
ــد کــرد.  ســرطان تأکی

ــان  ــوم پزشــکی اصفه ــاون بهداشــتی دانشــگاه عل مع
ــا اشــاره بــه محوریــت برنامه هــای نظــام تحــول بــر  ب
پیشــگیری از بیماری هــای غیرواگیــر، یکــی از مباحــث 
اساســی را پیشــگیری از ســرطان اعــام کــرد و تأثیــر 
ــی  ــت محیطی، چاق ــای زیس ــمی، آلودگی ه ــواد س م
و ســبک تغذیــه، عوامــل فرهنگی اجتماعــی و عواملــی 
را کــه مربــوط بــه نهادهــای دیگــر در کاهــش ریســک 

ابتــا بــه ســرطان هســتند، تشــریح کــرد. 
وی گفــت: ســرطان 80درصــد قابــل پیشــگیری و 
ــرای  ــه ب ــری جامع ــی و رهب ــت جمع ــد حمای نیازمن
ــای  ــه نیازه ــخگویی ب ــت پاس ــش، جامعی ــای نق ایف

ــت. ــی اس ــن بخش ــکاری بی ــردم و هم م

بهــروز کلیــداری، معــاون درمان دانشــگاه علوم پزشــکی 
ــانی  ــوب اطاع رس ــر مطل ــه تأثی ــاره ب ــا اش ــان، ب اصفه
ــار  ــان، گفــت: آم ــاره پیشــگیری، شناســایی و درم درب
جالــب توجهــی از ابتــا بــه ســرطان در اســتان وجــود 

ــر آن هســتند.  ــادی درگی ــراد زی دارد و اف
ــد،  ــا 3 درص ــک 1 ت ــامل ژنتی ــل را ش ــر عوام وی تأثی
ســرطان های  و  تــا 15درصــد   10 فامیلــی  عوامــل 
اتفاقــی یــا اســپرالیک 85درصــد بیــان کــرد و افــزود: 
ــا را در  ــیر ابت ــوان س ــی می ت ــی های ژنتیک ــا بررس ب
افــراد خانــواده تشــخیص داد. البتــه بــرای نــوع اتفاقــی 
ــی  ــرد؛ ول ــن ک ــوان حــدس و نقشــه راهــی معی نمی ت
بایــد در همــه نقــاط بــدن هــر عاملــی را کــه بــه عنــوان 
ــروز ســرطان و چرخــه  ــا در ب ــی می شــود ی ــر تلق خط
ــر اســت، بررســی  تشــکیل ســلول های ســرطانی مؤث

کــرد. 
کلیــداری بــا بیــان اینکــه بــه لحــاظ اقدامــات درمانــی 
تفاوتــی با کشــورهای پیشــرفته نداریم، توزیــع امکانات 
در کشــور را بســیار نامتعــارف خوانــد و افــزود: در بعضی 
نقــاط دسترســی عادالنــه به درمان وجــود نــدارد و وزارت 
کشــور از چنــد ســال قبــل شــروع بــه تدویــن نقشــه راه 
درمــان کــرده کــه بــا توجــه بــه رشــد جمعیــت و میــزان 
شــیوع ابتــا بــه ســرطان تــا ســال 1404، برنامــه جامع 
ســرطان در وزارت بهداشــت و درمــان بــرای تأمیــن 
امکانــات درمــان در نقــاط مختلــف کشــور تدوین شــده 

اســت.
وی از ارائــه خدمــات توســط مراکــز پیشــگیری در ســه 
ســطح 1، 2 و 3 خبــر داد و گفــت: ســطح 1 مراکــز 
تشــخیص زودهنــگام ســرطان هســتند و در اســتان 5 

مرکــز تشــخیص زودهنــگام فعال انــد. ســطح 2، مراکــز 
بــا امکانــات تشــخیصی اولیــه یــا درمــان پایه انــد کــه 
ــت  ــی اس ــیمی درمانی و جراح ــی، ش ــامل رادیوتراپ ش
و از ایــن نظــر وضعیــت مطلوبــی در اســتان نداشــتیم. 
ــی  ــز رادیوتراپ ــود مراک ــکل را کمب ــن مش وی عمده تری
عنــوان کــرد و افــزود: بــه ازای هــر یــک میلیــون 
جمعیــت، بایــد 3 دســتگاه رادیوتراپــی یا شــتاب دهنده 
داشــته باشــیم کــه طبــق جمعیــت فعلــی اســتان، 15 
دســتگاه نیــاز داریــم؛ در حالــی کــه فقــط 7 دســتگاه 

ــد.  ــار می مانن ــف انتظ ــاران در ص ــم و بیم داری
ــذ  ــامت و اخ ــهرک س ــتگاه در ش ــب 4 دس وی از نص
مجــوز 3 تــا 5 دســتگاه در بیمارســتان فارابــی خبــر داد.

وی ســطح 3 را شــامل درمان هــای پیشــرفته، جراحــی 
و شــیمی درمانی و مــوارد دیگــر اعــام کــرد.
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شهرستانها
 برگزاری آیین نکوداشت استادان 
فرهیخته فرهنگ و ادب نجف آباد

ــون  ــام کان ــه اهتم ــاه ۹7 ب 4 بهمن م کیمیای وطن
ــتان  ــی شهرس ــای ادب ــی و انجمن ه ــعر و ادب پارس ش

نجف آبــاد و بــا حمایــت ســازمان رفاهــی و تفریحــی 
شــهرداری نجف آبــاد، آییــن نکوداشــت پروفســور جانعلــی 
اســتادان  ایــزدی،  نعمــت هللا  محمودصالحــی و دکتــر 
ــهروند  ــالن ش ــاد، در س ــگ و ادب نجف آب ــه فرهن فرهیخت

برگزار شد.

در ایــن برنامــه پــس از پخــش کلیــپ معرفــی و زندگینامــه 
در  جمعــه  امــام  حســناتی  حجت االســام  اســتادان، 
ســخنانی ضمــن بزرگداشــت مقــام اســتادان بــه تشــریح 

مهم تریــن ویژگی هــا و افتخــارات آنــان پرداخــت.
شــعرخوانی در وصف اســتادان فرهیخته، اجرای موســیقی، 
ســخنرانی معرف هــای هریــک از اســتادان، دونــوازی 
دف و نــی، پنــل ســخنرانی و موســیقی بختیــاری از دیگــر 

ــود.  ــن ب ــن آیی ــای ای بخش ه
ــور  ــئوالن از پروفس ــور مس ــا حض ــز ب ــر نی ــمت آخ در قس
جانعلــی محمودصالحــی و دکتــر نعمــت هللا ایــزدی تجلیــل 
ــگاه و  ــی، نمایش ــوالت فرهنگ ــه محص ــه عرض ــد. غرف ش
فروشــگاه کتــاب و معرفــی اســتادان مــورد تجلیــل از 

ــود. ــت ب ــن نکوداش ــن آیی ــی ای ــای جنب بخش ه

برگزاری دومین همایش 
کارآفرینی در چرمهین

روحیــه  ایجــاد  بــرای  همایــش کارآفرینــی  دومیــن 
کارآفرینــی بیــن شــهروندان چرمهینــی بــا حضــور اعضــای 

ــدرس و مشــاور  ــاوری م شــورای اســامی شــهر و رضــا ی
ــن  ــهرداری چرمهی ــات ش ــالن اجتماع ــب و کار در س کس

ــد. ــزار ش برگ

شهردار شاهین شهر:

سهم عوارض آالیندگی 
باید به شهرداری ها برگردد

حمیــد عشــقی، شــهردار شاهین شــهر،  کیمیای وطن
در گردهمایــی شــهرداران اســتان اصفهــان بــا بیــان اینکــه 
شــهرداری ها وظیفــه خدمت رســانی، توســعه و آبادانــی 
شــهرها را بــر عهــده دارنــد و در حــال حاضــر بــا مســائل و 
مشــکات اقتصــادی متأثــر از مشــکات اقتصــادی کشــور 
ــت و  ــدوارم دول ــد، گفــت: امی ــرم می کنن دســت و پنجــه ن
مجلــس شــورای اســامی در ایــن زمینــه راه حل هــای 

مناسبی برای عبور از این بحران ارائه کنند.
ــی و  ــوارض آالیندگ ــه ســهم ع ــان اینک ــا بی ــه ب وی در ادام
ــی  ــوع برخ ــن موض ــده و ای ــتانی ش ــا اس ارزش افزوده  ه
ــرار داده اســت، خواســتار  ــر ق از شــهرداری ها را تحــت تأثی
ــه  ــهرداری های مربوط ــه ش ــی ب ــق قانون ــن ح ــت ای برگش

شــد.
عشــقی از مدیــر کل دفتــر امــور شــهری و شــوراهای 
اســتانداری اصفهــان در راســتای اقدامــات و پیگیری هــای 
ــکات  ــائل و مش ــی مس ــل بعض ــرای ح ــر ب ــیار مؤث بس

شــهرداری ها قدردانــی کــرد.
شــهردار شاهین شــهر،تصریح کــرد: شــهرداری شاهین شــهر 
بــا وجــود مواجهــه بــا مشــکات اقتصــادی در راســتای ادای 
وظایــف ذاتــی خــود بــه شــهروندان ارجمنــد شاهین شــهر 

تمــام ســعی و تــاش خــود را مصــروف خواهــد داشــت.

»هفته سرطان« از 1 تا 7 بهمن ماه با شعار:

سرطان قابل پیشگیری و درمان با خودمراقبتی و امید

اخبارکوتاه
حضور مادران دارای کودک اوتیسم 

در نشست تخصصی »پازل«
اولیــن نشســت تخصصــی »پــازل« بــا  کیمیای وطن
حضــور مــادران دارای کــودک اوتیســم در خانــه کــودک برگــزار 

می شود.

از  یکــی   ،)Autism یــا  )درخودماندگــی  اوتیســم  بیمــاری 
بیماری هــای جــدی گــروه بیماری هــای رشــدی اختــاالت 
طیــف اوتیســم بــوده کــه در اوایــل دوره کودکــی معمــوال پیــش از 
3ســالگی ظاهــر می شــود. هرچنــد عائــم و شــدت آن در افــراد 
مختلــف، متفــاوت اســت، امــا همــه انــواع اوتیســم بــر توانایــی 

ــذارد. ــر می گ ــودک تأثی ــط ک ــران توس ــا دیگ ــاط ب ــراری ارتب برق
خانــه کــودک وابســته بــه ســازمان فرهنگــی، اجتماعی و ورزشــی 
شــهرداری اصفهــان در همیــن راســتا بــه منظور آمــوزش چگونگی 
ــت های  ــزاری سلسله نشس ــه برگ ــم ب ــودکان اوتیس ــا ک ــار ب رفت

»پــازل« ویــژه مــادران اوتیســم اقــدام کــرده اســت.
آمــوزش مــادران درزمینــه چگونگــی رفتــار بــا کــودکان اوتیســم، 
آشــنایی بــا رونــد رشــد کــودکان اوتیســم، بیــان مــوارد و 
ــه  ــودکان اســت و ... ازجمل ــن ک ــر ســر راه ای ــه ب آســیب هایی ک
ــازل مطــرح  ــوده کــه در سلسله نشســت های پ ســرفصل هایی ب

می شــود.
ــا حضــور امیرحســین منتظــری  ــن برنامــه هشــتم بهمــن ب ای
ــگاه UAB در  ــر از دانش ــات و تغیی ــی ارتباط ــری روان شناس دکت
بارســلونا و دارنــده ســابقه کار مشــاوره درزمینــه خانواده و اوتیســم 
در کلینیــک، مراکــز درمانــی و آمــوزش و پــرورش برگزار می شــود.

ــاعت 17 روز  ــه از س ــن برنام ــرکت در ای ــرای ش ــدان ب عاقه من
دوشــنبه بــه محــل خانــه کــودک واقــع در بوســتان ملــت، حــد 

ــد. ــه کنن ــل آذر مراجع ــل و پ ــه پ ــل سی وس فاص

اصفهان، میزبان پانزدهمین 
نمایشگاه صنعت خودرو می شود

پانزدهمیــن نمایشــگاه صنعــت خــودروی  کیمیای وطن
اصفهــان از 8 بهمن مــاه آغــاز می شــود و تــا 12 همیــن مــاه بــه 

مدت پنج روز ادامه خواهد داشت.

بــه نقــل از اداره رســانه شــرکت نمایشــگاه های بین المللــی 
اســتان اصفهــان، ایــن نمایشــگاه کــه در شــش هــزار مترمربــع 
ــش  ــه و نمای ــه ارائ ــد، ب ــد ش ــا خواه ــگاهی برپ ــای نمایش فض
ــن  ــاز و همچنی ــرکت های خودروس ــوالت ش ــن محص جدیدتری
نماینــدگان شــرکت های خارجــی فعــال در بــازار ایــران می پــردازد.

در ایــن نمایشــگاه 20 برنــد مطــرح خودرویــی داخلــی و خارجــی 
حضــور خواهنــد داشــت و انــواع خــودرو و خدمات جانبــی مرتبط 
بــا خــودرو را در معــرض بازدیــد عمومــی قــرار می دهنــد. در کنــار 
ایــن نمایشــگاه، برنامه هــای جانبــی گوناگونــی نیــز پیش بینــی 
شــده کــه از آن جملــه می تــوان بــه تســت درایــو توســط بعضــی 
شــرکت های مطــرح خودروســاز و همچنیــن نمایندگی هــای 

فعــال برندهــای خارجــی اشــاره کــرد.
ــب  ــودرو در قال ــه خ ــته ب ــی و وابس ــات جانب ــدن خدم اضافه ش
یــک ســالن و حضــور فعــاالن شــاخص اســتان اصفهــان، ازجمله 
ویژگی هــای جالــب توجــه پانزدهمیــن نمایشــگاه صنعــت 
خــودروی اصفهــان خواهــد بــود کــه جذابیت هــای ویــژه ای بــرای 

ــه همــراه خواهــد داشــت. ــدگان ب مــردم و بازدیدکنن
ــا 22  ــن نمایشــگاه از ســاعت 15 ت ــد از ای ــه بازدی ــدان ب عاقه من
ــی نمایشــگاه های  ــه محــل برپای ــاه ب ــا 12 بهمن م روزهــای 8 ت
بین المللــی اســتان اصفهــان واقــع در پــل شهرســتان مراجعــه 

. کنند

تقدیر مدیر مخابرات منطقه اصفهان 
از کارکنان سختکوش 
مخابرات فریدون شهر

حیــدری زاده، مدیــر مخابــرات منطقــه اصفهان،  کیمیای وطن

از کارکنــان ســختکوش مخابــرات فریدون شــهر بــه دلیــل 
ــه مــردم  تاش هــای بی وقفه شــان در راســتای خدمت رســانی ب

در شرایط بد جّوی تقدیر کرد.

ــان،  ــه اصفه ــرات منطق ــی مخاب ــط عموم ــل از اداره رواب ــه نق ب
پــس از اعــام اختــال در بــرق ســایت چشــمه لنــگان از طریــق 
مانیتورینــگ اســتان و احتمــال قطــع ارتبــاط در نواحــی پیشــکوه 
و پشــتکوه گروهــی از کارکنــان ســختکوش اداره مخابــرات 
به کارگیــری  بــا  وجــود کــوالک شــدید  بــا  فریدون شــهر، 
یــک دســتگاه لــودر بــرای بازگشــایی مســیر در شــرایط بســیار 
ــد و در  ــدام کردن ــایت اق ــی س ــع خراب ــه رف ــبت ب ــخت نس س
ــه شــرایط عــادی  ســاعت یــک بامــداد ارتبــاط ایــن ســایت را ب

 برگرداندند. 
سختکوشــان عرصــه ارتباطــات اســتان در راســتای عمل به شــعار 
»ارتباطــی فراگیــر« در هــر شــرایطی از هیچ گونــه تاشــی درزمینه 

خدمــت بــه هم اســتانی های عزیــز دریــغ نخواهنــد کــرد.

شــهردار اصفهــان گفــت: شــهرداری اصفهــان در  کیمیای وطن
همــه اعیــاد و مناســبت های ملــی و مذهبــی اقدامــات فرهنگــی را 
در دســتورکار قــرار می دهــد. در دهــه فجــر هــم برنامه هــای 
فرهنگــی و فضاســازی های زیــادی در دســت برنامه ریــزی 
اســت. عــاوه بــر آن شــاهد افتتــاح پروژه هایــی در ســطح شــهر 

اصفهان خواهیم بود.
بــه نقــل از اداره ارتباطــات رســانه ای شــهرداری اصفهــان، قــدرت هللا 
نــوروزی در گفت وگــوی تلفنــی هفتگــی خــود بــا برنامــه رادیویــی 
»ســام اصفهــان« بــا اشــاره بــه اینکــه در دهه فجــر امســال مردم 
شــهر اصفهــان شــاهد افتتــاح طرح هــای عمرانی جدیدی در شــهر 
خواهنــد بــود، اضافــه کــرد: عملیــات اجرایــی یک پــروژه بــزرگ در 
حلقــه حفاظتــی شــهر در همیــن روزهــا انجــام و اطاع رســانی الزم 

بــه شــهروندان انجــام می شــود.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در آخریــن روزهــای هفتــه گذشــته، یــک 
پــروژه ارزشــمند بــرای مــردم اصفهــان افتتــاح شــد، اظهــار کــرد: 
تصفیه خانــه پســاب شــمال شــهر اصفهــان بــا مشــارکت بخــش 
خصوصــی و از ســوی یــک شــرکت دانش بنیــان مســتقر در 

اصفهــان افتتــاح شــد.

وی ادامــه داد: پســاب تصفیه شــده در ایــن تصفیه خانــه، درختــان 
و فضــای ســبز مناطــق 2، 12 و بختیاردشــت را آبیــاری می کنــد که 
از لحــاظ بهداشــتی و محیــط زیســتی سالم ســازی شــده اســت. 
وی افــزود: بــا توجــه بــه کمبــود آب در اصفهــان ایــن پــروژه اقــدام 
ــژه  ــظ فضــای ســبز به وی ــدار و حف مهمــی در مســیر توســعه پای
درختــان کهنســال کــه بخشــی از هویــت شــهر اصفهــان هســتند، 

بــه شــمار مــی رود.
ــان  ــهرداری اصفه ــرد در ش ــن رویک ــه ای ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ادامــه دارد و اســتفاده از پســاب بــرای مناطــق دیگــر نیــز انجــام 
ــبز و  ــای س ــعه فض ــرای توس ــن ب ــزود: همچنی ــد، اف ــد ش خواه
کشــت درختــان جدیــد بــا اســتفاده از گونه هــای پایــدار و ســازگار 
ــی، در شــهرداری  ــه کم آب ــان مقــاوم ب ــان و درخت ــا اقلیــم اصفه ب

ــی انجــام شــده و در حــال انجــام اســت. مجموعــه اقدامات
ــروگاه خورشــیدی  ــه گذشــته نی ــان اینکــه در هفت ــا بی ــوروزی ب ن
ــی در ســاختمان شــهرداری منطقــه 12 شــهر اصفهــان  10 کیلووات
نیــز افتتــاح شــد، گفــت: همچنیــن عملیــات عمرانــی دو مجموعه 
فرهنگــی و ورزشــی بــا مشــارکت بخــش خصوصــی در منطقــه 12 

آغــاز شــده اســت.

ــوزش  ــی اداره کل آم ــط عموم ــل از رواب ــه نق ب کیمیای وطن

فنــی و حرفــه ای اســتان اصفهــان، طــرح »ایران مهــارت« در 
بخــش پیربکــران شهرســتان فاورجــان اســتان اصفهان بــا حضور 
ــان  ــران،  هادی ــرورش پیربک ــوزش و پ ــس اداره آم ــهرابی رئی س
نماینــده مرکــز آمــوزش فنــی و حرفــه ای فاورجان، کیانــی رئیس 
ــان و  ــگاه های آزاد فاورج ــی آموزش ــن صنف ــره انجم هیئت مدی
و  دانش آمــوزان  از  و جمعــی  آموزشــگاه کیــان ســو  مدیــر 

خانواده ها افتتاح شد.
بــرای  ایران مهــارت  طــرح  تشــریح کامــل  ضمــن  کیانــی 
و  مهارت آمــوزی  نقــش  آنهــا،  خانواده هــای  و  دانش آمــوزان 
کارآفرینــی در جامعــه را حیاتــی دانســت و افــزود: ایجــاد فرهنــگ 
ــی از  ــرای رهای ــی ب ــکار اصل ــی، راه ــی در ســنین نوجوان کارآفرین

ــت. ــدار اس ــتغال پای ــاد اش ــکاری و ایج ــل بی معض
ســهرابی ضمــن بیــان شــعار یونســکو مبنــی بــر اینکــه افــراد بدون 
مهــارت بی ســواد هســتند، گفــت: مقطــع تحصیلــی متوســطه اول 
ــی دانش آمــوزان برشــمرد  ــن بخــش تحصیل ــوان مهم تری را می ت

و فصــل اســتعدادیابی آنــان نامید.
وی همچنیــن دانش آمــوزان را بــه کســب مهــارت همزمــان 

ــرح  ــور در ط ــه حض ــان را ب ــویق و آن ــه تش ــات مدرس ــا تحصی ب
ایران مهــارت دعــوت کــرد.

ــط  ــارت توس ــرح ایران مه ــتر ط ــه از پوس ــن افتتاحی ــه آیی در ادام
ــان  ــران و  هادی ــرورش پیربک ــوزش و پ ــس اداره آم ــهرابی رئی س
ــی و  ــه ای فاورجــان رونمای ــی و حرف ــده مرکــز آمــوزش فن نماین
ــا  ــان ســو ب ــارت توســط آموزشــگاه کی ــپ آموزشــی ایران مه کلی
هــدف معرفــی بصــری طــرح بــه خانواده هــا و ایجــاد انگیــزه در 

ــد. ــش ش ــوزان پخ دانش آم
ــمی  ــمی و غیررس ــای رس ــد آموزش ه ــارت پیون ــرح ایران مه ط
ــا  ــد ت ــاش می کن ــد و ت ــوب ش ــال 13۹6 مص ــه در س ــت ک اس
ــرای آشــنایی بیشــتر  ــه ای را ب در دوره متوســطه اول و دوم برنام
ــا و  ــای توانمندی ه ــتغال، ارتق ــای کار و اش ــا فض ــوزان ب دانش آم
ــا ویژگی هــای شــناختی و جمعــی آنهــا  مهارت هــای متناســب ب
ــای  ــب و کار و فعالیت ه ــای کس ــا فض ــا ب ــتر آنه ــد بیش و پیون
ــب  ــن طــرح در قال ــن اســاس ای ــر ای ــه دهــد. ب ــه ارائ کارآفرینان
ــا وزارت  ــه ای کشــور ب ــی و حرف ــوزش فن ــه  ســازمان آم تفاهم نام
ــاز شــده اســت و توســط آموزشــگاه های  ــرورش آغ ــوزش و پ آم

ــود. ــرا می ش ــه ای آزاد اج ــی و حرف فن

اجرای برنامه های فرهنگی و فضاسازی شهر اصفهان 
در دهه فجر

ح »ایران مهارت« در شهرستان فالورجان  طر
افتتاح شد

ــوذ  ــان گفــت: امــروزه نف ــر فرهنگســرای رســانه اصفه مدی
رســانه در تمامــی الیه هــای خانــواده، امــری اجتناب ناپذیــر 
ــی  ــای کنون ــا در دنی ــانه ای خانواده ه ــواد رس ــای س و ارتق

ضــروری اســت.
فاطمــه شــفیعی اظهــار داشــت: اگــر در گذشــته خانواده هــا 
بــا صــدای زنــگ ســاعت از خــواب بیــدار می شــدند، امــروز 
بــا صــدای رســانه روز خــود را آغــاز می کننــد و ایــن مســئله 
ــا  ــوزش ســواد رســانه ای در خانواده ه ــت آم نشــان از اهمی

دارد.
ــا اشــاره بــه اینکــه نفــوذ رســانه در تمامــی الیه هــای  وی ب
ــا  ــود را ب ــد خ ــت و بای ــر اس ــری اجتناب ناپذی ــواده ام خان
رســانه بــه روز کنیــم، ادامــه داد: امــروزه از یــک کــودک ســه 
تــا چهــار ســاله تا یــک فرد ســالمند بــا رســانه درگیر اســت؛ 
ــا پیشــرفت رســانه در خانواده هــا،  ــد مــوازی ب بنابرایــن بای
ســواد رســانه را نیــز بــه والدیــن و فرزنــدان آمــوزش دهیــم.

مدیــر فرهنگســرای رســانه شــهرداری اصفهــان بــا اشــاره بــه 
اینکــه در همیــن راســتا کارگاه آموزشــی »مدیریــت مصــرف 
ــزار  ــواده برگ ــواده« توســط فرهنگســرای خان رســانه در خان
ــواد  ــت س ــک نهض ــه ی ــاز ب ــت: نی ــان داش ــود، بی می ش
رســانه ای در خانواده هــا محســوس اســت کــه بــا برگــزاری 

ــا  ــم رســانه ای خانواده هــا را ب ــم عل ــاش داری ــن کارگاه ت ای
اســتفاده از مشــاوران علمــی انجمــن ســواد رســانه ای ایــران 

افزایــش دهیــم.
وی بــا بیــان اینکــه برخــی والدیــن هنــوز نمی داننــد چگونــه 
ــد و شــیوه درســت اســتفاده  ــار کنن ــدان خــود رفت ــا فرزن ب
ــودکان  ــه ک ــازی را ب ــبکه های مج ــال و ش ــانه دیجیت از رس
آمــوزش دهنــد،  گفــت: پاییــن بودن ســطح ســواد رســانه ای 
میــان زوجیــن گاه باعــث بــروز اختافات و مشــکات شــده 

اســت.
وی بیــان داشــت: امــروزه فضــای مجــازی به دلیل داشــتن 
ــری  ــل پایان ناپذی ــرد مث ــای منحصربه ف ــی ویژگی ه بعض
اطاعــات، نبــود ویژگــی قدیمی بــودن خبــر، بی واســطگی، 
ــا  ــوار ب ــای خان ــی و کاهــش هزینه ه ایجــاد فضــای تعامل
ــورد  ــت، م ــار از اینترن ــت اخب ــودن دریاف ــه رایگان ب ــه ب توج

اســتقبال بســیار قــرار گرفتــه اســت.
مدیــر فرهنگســرای رســانه شــهرداری اصفهان بیان داشــت: 
ــا  ــواده ب ــانه در خان ــرف رس ــت مص ــی مدیری کارگاه آموزش
ــاه  ــاب 10 بهمن م ــوان آفت ــی بان ــز تخصص ــکاری مرک هم
ســاعت ۹:30 در ســالن اجتماعــات کتابخانــه مرکــزی برگزار 

می شــود.

ــه ای  ــرکت آب منطق ــرداری ش ــت و بهره ب ــاون حفاظ مع
اصفهــان از رهاســازی آب از ســد زاینــده رود بــرای کشــت 
پاییــزه کشــاورزان شــرق در بامــداد 8 بهمن مــاه خبــر داد.

حســن ساســانی در گفت وگــو بــا خبرنــگار ایســنا منطقــه 
اصفهــان، دربــاره زمــان دقیــق بازگشــایی زاینــده رود اظهــار 
کــرد: بــا توجــه بــه جلســه صبــح روز شــنبه 6 بهمن مــاه 
کــه بــا حضــور کمیتــه 15نفــره کشــاورزان و جهــاد 
کشــاورزی برگــزار شــد، مقــرر شــد بامــداد 8 بهمن مــاه 
خروجــی ســد زاینــده رود بــرای کشــت پاییــزه کشــاورزان 

اصفهــان افزایــش یابــد.
وی ادامــه داد: حجــم خروجــی آب از ســد بــرای کشــت 

ــدت  ــه م ــان ب ــرب اصفه ــرق و غ ــاورزان ش ــزه کش پایی
ــت. ــد داش ــان خواه ــده رود جری ــر 20 روز در زاین حداکث

ــه ای  ــرکت آب منطق ــرداری ش ــت و بهره ب ــاون حفاظ مع
ــده رود  ــد زاین ــی س ــم کنون ــه حج ــاره ب ــا اش ــان ب اصفه
گفــت: در حــال حاضر ذخیــره ســد زاینــده رود 1۹0 میلیون 
ــه ورودی ســد 25 و خروجــی 8.5  ــب اســت ک مترمکع

مترمکعــب بــر ثانیــه اســت.
ــده رود  ــه زاین ــکی 18ماه ــه خش ــه ب ــا توج ــزود: ب وی اف
پیش بینــی می شــود آب تــا حــدود 48 ســاعت پــس از 

رهاســازی از ســد بــه اصفهــان برســد.
ساســانی دربــاره خاک بــرداری در بســتر زاینــده رود گفــت: 

تســطیح بســتر زاینــده رود به منظــور حرکــت روان آب برای 
ــه زمین هــای شــرق اصفهــان در حــال انجــام  رســیدن ب

است.

مدیر فرهنگسرای رسانه اصفهان:

ارتقای سواد رسانه ای خانواده ها در دنیای کنونی ضروری است
 سد زاینده رود از 8 بهمن ماه بازگشایی می شود

زاینده رود میهمان چند روزه نصف جهان

گهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت مهندسین مشاور پژوهش و  آ
معماری سهامی خاص به شماره ثبت 3879 به شناسه ملی 10260250079 

هیئت مدیره

که در جلسه مجمع  کلیه صاحبان سهام شرکت فوق دعوت می شود  بدینوسیله از 
عمومی عادی بطور فوق العاده که در ساعت  9 صبح مورخ  1397/11/18 در محل شرکت 

اصفهان، چهار باغ باال، خیابان بهار آزادی، پالک 74، طبقه همکف  حضور بهم رسانید. 
دستور جلسه :

انتخاب مدیران،بازرسان،روزنامه

ســخنگوی اداره کل اوقــاف و امــور خیریــه  کیمیای وطن

اســتان اصفهــان گفــت: در همایــش سراســری مســئوالن 
بازرســی سراســر کشــور از واحــد بازرســی اداره کل اوقــاف و 

امور خیریه استان اصفهان تجلیل شد.
بــه نقــل از روابــط عمومــی اداره کل اوقــاف و امــور خیریــه 
اســتان اصفهــان، ایمــان خواجــه ســخنگوی اداره کل اوقاف 
ــال  ــت: امس ــار داش ــان اظه ــتان اصفه ــه اس ــور خیری و ام
ــازمان  ــای س ــه برنامه ه ــاغ شناس ــاس اب ــون براس تاکن
اوقــاف و امــور خیریــه از فعالیت هــای برنامه محــور و 
ــور  ــاف و ام ــا از 25 اداره اوق ــن برنامه ه ــق ای ــزان تحق می
خیریــه شهرســتان های اســتان اصفهــان و اداره کل اوقــاف 
و امــور خیریــه اســتان توســط کارشناســان واحــد بازرســی 
ــکایات اداره کل  ــه ش ــخگویی ب ــرد و پاس ــی عملک و ارزیاب
اوقــاف و امــور خیریــه اســتان براســاس چک لیســت های 

ســازمان بازرســی شــده اســت.
ســخنگوی اداره کل اوقــاف و امــور خیریــه اســتان اصفهــان 
در ادامــه افــزود: همچنیــن از اول ســال جــاری تاکنــون 21 
بازرســی بنــا بــه دســتور مدیــر کل اوقــاف و امــور خیریــه 
اســتان و 40 بازرســی بــه صــورت مــوردی انجــام شــده و 

از ویژه برنامه هــای آرامــش بهــاری، ضیافــت الهــی و دهــه 
وقــف نیــز بازرســی شــده اســت.

مدیــر روابــط عمومــی اداره کل اوقــاف و امــور خیریــه 
ــن  ــرد: در همی ــان ک ــه خاطرنش ــان در ادام ــتان اصفه اس
راســتا و بــه دلیــل عملکــرد ایــن واحــد امســال در 
کــه  بازرســی کشــور  همایــش سراســری مســئوالن 
بــه  واحــد  ایــن  عملکــرد  از  برگــزار شــد،  تهــران  در 
تجلیــل  کشــور  در  برتــر  واحدهــای  از  یکــی   عنــوان 

به عمل آمد.
ــن تجلیــل در راســتای  ایمــان خواجــه در ادامــه گفــت: ای
ــر  ــه سراس ــور خیری ــاف و ام ــای ادارات اوق ــد برنامه ه رص
ــاع  ــات و بق ــع موقوف ــامانه جام ــق س ــه از طری ــتان ک اس
متبرکــه و همچنیــن بازدیدهــای میدانــی بــه عمــل 
آمــده، احصــاء نقــاط ضعــف و قــوت مربــوط بــه اجــرای 
برنامه هــای ادارات اوقــاف و امــور خیریــه و تعامــل ســازنده 
ــش ها و  ــه پرس ــخگویی ب ــی، پاس ــتگاه های نظارت ــا دس ب
شــکایات مردمــی، پاســخگویی بــه شــکایات دســتگاه های 
نظارتــی و حکومتــی و دیگــر مأموریت هــای محولــه انجــام 

شــده اســت.

نماینــده اصفهــان در مجلــس شــورای اســامی گفــت: متأســفانه بــه 
دلیــل محاصــره اقتصــادی و بــا خــروج ترامــپ از برجــام، شــرکتی 
کــه قــرار بــود طــرح توســعه فــرودگاه را انجــام دهــد، از کار پــا پــس 
کشــید و امیدواریــم بــرای توســعه فــرودگاه اصفهــان ســرمایه گذاران 

داخلــی وارد عمــل شــوند.
ــه  ــم و معارف ــن تکری ــدی در آیی ــی عاب ــا، حیدرعل ــزارش ایرن ــه گ ب
مدیــر کل راه و شهرســازی اســتان اصفهــان اظهــار کــرد: اگــر امــروز 
برنامه ریــزی و توســعه  بــا  تأخیــر دارد، می تــوان  هواپیمایــی 

ــت. ــا را گرف ــوی تأخیره ــاخت ها جل زیرس
ــفانه  ــت: متأس ــان گف ــرودگاه اصفه ــعه ف ــرح توس ــاره ط وی درب
بخشــی از زمیــن فــرودگاه بــرای توســعه در اراضــی نظامــی قــرار دارد 
و مدیــر فــرودگاه پیگیــر ایــن موضــوع بــود و امــروز طــرح توســعه 

آمــاده اســت.
ــه  ــان اینک ــا بی ــامی ب ــورای اس ــس ش ــان در مجل ــده اصفه نماین
ــپ از  ــا خــروج ترام ــل محاصــره اقتصــادی و ب ــه دلی متأســفانه ب
ــام  ــرودگاه را انج ــرح توســعه ف ــود ط ــرار ب ــه ق ــام، شــرکتی ک برج
دهــد، از کار پــا پــس کشــید، تصریــح کــرد: امیدواریــم برای توســعه 
فــرودگاه اصفهــان ســرمایه گذاران داخلــی وارد عمــل شــوند. آرزوی 
هــر گردشــگری یــک بــار ســفر بــه اصفهــان اســت کــه بــا توســعه 

فــرودگاه می توانیــم گردشــگران بیشــتری را در اســتان داشــته 
باشــیم.

ــت،  ــران اس ــن ته ــتان معی ــان اس ــه اصفه ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
افــزود: بــرای تســریع پشــتیبانی پایتخــت، پــروژه قطار سریع الســیر 
اصفهــان- تهــران طراحــی شــد کــه می تــوان در کمتــر از دو ســاعت 
بــه تهــران ســفر کــرد. امــروز پــروژه قطــار سریع الســیر اصفهــان از 

ــر اســت. ــس هــم واجب ت ــان شــب و از اورژان ن
عابــدی بــا انتقــاد از اینکــه مدیریــت اســتان اصفهــان در مقایســه بــا 
ســایر رقبــا در اســتان های دیگــر خــوب پیــش نرفتــه اســت، گفــت: 
بســیاری از پروژه هــای اســتان بایــد پیــش از ایــن تکمیــل می شــد. 

امــروز نیازمنــد پویایــی در تمــام طرح هــای اســتان هســتیم.
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه اســتان اصفهــان دیگر تحمــل مدیــران امروز 
و فردایــی را نــدارد و امیدواریــم بــا فعالیــت تیــم جدیــد اســتانداری 
ــام  ــد مق ــورد تأکی ــاوری م ــزود: خودب ــم، اف ــش ببری ــا را پی طرح ه
معظــم رهبــری اســت و بایــد بــرای شــکل گیری اقتصــاد مقاومتــی 

تــاش کنیــم.
وی دربــاره فیلمــی کــه اخیــرا وزیــر ارتباطــات منتشــر کــرد، گفــت: 
در این بــاره بــا وزیــر ارتباطــات صحبــت کــردم و از پاســخ وی قانــع 
نشــدم و بایــد در صحــن علنــی مجلــس پاســخگوی مــردم باشــد.

تجلیل از واحد بازرسی 
یه استان اصفهان اداره کل اوقاف و امور خیر

نماینده اصفهان در مجلس شورای اسالمی اعالم کرد:

ح توسعه فرودگاه اصفهان توقف طر


