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رقیب شود  سبب خیر!
 وعده ۲۰ هزار صندلی جدید برای دیدار سپاهان-پرسپولیس؛

  اصفهان صدر نشین جدول پردرآمدهای کشوری؛

مشتری ها برمی گردند

اجرای گروه موسیقی امرداد
پل چمران هنرسرای خورشید

1397/9/16

روز جهانی معلوالن؛
 امروز می خوایم با افراد معلول
 محترمانه رفتار کنیم نه با ترحم . 
چیزی که باعث ناتوانی میشه 

بی ارادگیه  نه معلولیت!
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جهت ثبت نام کارت 
سوخت به سامانه هاي اعالم 

شده مراجعه کنید

رییس پلیس فتای استان تاکید کرد:

5

رییس اداره کل آزمایشگاه های محیط 
زیست اصفهان:

احتمال افزایش آلودگی 
هوای اصفهان تا پایان دی 

وجود دارد

هیئت مدیره ذوب آهن 
علیه من بود!

افشاگری امید نمازی از پشت پرده برخی 
اتفاقات در ذوب آهن؛
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 در نشست خبری دفتر بین الملل حوزه علمیه اصفهان با  اشاره به ظرفیت 
مناسب مدرسه ناصریه برای جذب گردشگران خارجی  مطرح شد:

 نصف جهان قطب گردشگری مذهبی کشور می شود
در صبح یک روز پاییزی برای حضور در نشســت خبری دفتر بین الملل حوزه علمیه 
اصفهان  راهی مدرسه ناصریه واقع در جنوب خاوری مسجد امام)ره( می شوم. اگرچه 
هوای شهر در این روزها سیاه و نفس گیر شده است؛ اما زمانی که داخل مسجد امام می شوی دیگر آلودگی 
هوا از ذهنت رخ بر می بندد و تمام حواست درگیر کاشی های زیبای فیروزه ای مسجد می شود که بخشی 

از هویت و فرهنگ اسالمی و ایرانی نصف جهان را در خود به یادگار گذاشته است...
صفحه   7

5

شرکت توزیع برق استان اصفهان- امور تدارکات و انبارها

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای
 شــرکت توزیع برق اســتان اصفهان در نظــر دارد خدمات مــورد نیاز خود به شــرح ذیــل را ، از طریــق مناقصه عمومی

 دو مرحله ای اجرا نماید.

گالری گذار/ سهراب پرواز
باد عقربه ها رو جا به جا می کند

9 آذر الی 3 دی ماه

تاریخ بازگشایی شماره مناقصه موضوع مناقصه ردیف
پاکات مناقصه

ساعت بازگشایی پاکات 
مناقصه 

مبلغ سپرده  شرکت در 
مناقصه ) ریال (

تجدید مناقصه برونسپاری 1
بهره برداری برق شهرستان فریدن

1643/971397/۰9/۲79:۰۰6۰۲/11۰/۰۰۰

۲
تجدید مناقصه برونسپاری 
بهره برداری برق شهرستان 

فریدونشهر
1644/971397/۰9/۲79:3۰7۲8/89۰/۰۰۰

تجدید مناقصه برونسپاری بهره 3
برداری برق شهرستان چادگان

1645/971397/۰9/۲71۰:۰۰619/۰3۰/۰۰۰

تجدید مناقصه برونسپاری بهره 4
برداری برق شهرستان خوانسار

1646/971397/۰9/۲71۰:3۰5۰7/۰4۰/۰۰۰

5
مناقصه برونسپاری فوریت های 
برق 1۲1 و دیسپاچینگ غرب 

و شمال
1647/971397/۰9/۲711:۰۰7۲3/67۰/۰۰۰

مدت دریافت اسناد مناقصه : از روز دوشــنبه مورخ 97/09/12 تا پایان وقت اداری روز شــنبه مورخ 97/09/17 در قبال فیش بانکی به مبلغ 
یکصدهزار ریال واریز شده بحساب جاری سپهر صادرات بشماره 0101673314007 بنام شرکت توزیع برق استان اصفهان

مدت تحویل پیشنهادات : از روز یک شنبه مورخ 97/09/18 لغایت به ترتیب جدول فوق تا ساعت 8/00 و 8/30 و 9/00 و 9/30 و 10/00 صبح 
روز سه شنبه مورخ 97/09/27

محل تحویل پیشنهادات : اصفهان چهارباغ باال خیابان شریعتی دبیرخانه شرکت توزیع برق استان اصفهان
تضامین مورد قبول : پیشنهاد دهندگان مکلفند معادل مبلغ سپرده شرکت در مناقصه را بصورت یکی از طرق ذیل :

1( ضمانت نامه بانکی معتبر 
2( ضمانتنامه صادره از موسسات بیمه گر و بیمه مرکزی 

3( گواهی خالص مطالبات قطعی تایید شده از سوی شرکت 
4( فیش واریزی به حساب جاری سپهر صادرات به شماره 0101673314007 بنام شرکت توزیع برق استان اصفهان ارائه دهند . به پیشنهادات فاقد 

سپرده ، مخدوش و سپرده های کمتر از میزان مقرر و چک شخصی ترتیب  اثر داده نخواهد شد.
سایر توضیحات :

1- هزینه درج آگهی مناقصه در صفحات داخلی روزنامه های زاینده رود و عصر ایرانیان بعهده برنده مناقصه می باشد .
2- داوطلبان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 13-36273011 داخلی 4274 واحد مناقصات تماس حاصل نمایند.

 اسناد و مدارک و اطالعات کامل این مناقصه در ســایت اینترنتی معامالت توانیر به آدرس http://tender.tavanir.org.ir قابل دسترسی 
می باشد همچنین آگهی این مناقصات در سایت پایگاه ملی مناقصات ایران به آدرس http://iets.mporg.ir و سایت شرکت توزیع برق استان 

اصفهان به آدرس  www.epedc.ir قابل دسترسی می باشد .
به پیشنهادات فاقد مهر و امضا و یا مبهم و مشروط و مخدوش و یا بدون سپرده معتبر و یا الک گرفته شده با الک غلطگیر و یا پیشنهاداتی که پس از 

تاریخ تعیین شده واصل گردد مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

شرکت توزیع برق استان اصفهان

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

آگهی برگزاری مناقصه عمومی
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایی به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد 

شرایط واگذار نماید.

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت،  اتاق ۲9۲: تا ساعت 15:3۰ روز شنبه به تاریخ 97/۰9/۲4
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت  8صبح روز یکشنبه به تاریخ 97/۰9/۲5

دریافت اسناد: سایت اینترنتی 
www.abfaesfahan.ir شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

www.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شماره تلفن گویا: 8-3668۰۰3۰-۰31 )داخلی 395(

نوبت  اول

نام روزنامه: زاینده رود
تاریخ انتشار:1397/۰9/1۲

مبلغ تضمین )ریال(برآورد )ریال(محل تامین اعتبارموضوع مناقصهشماره مناقصه 

اجرای عملیات احداث ایستگاه پمپاژ 97-3-14۰/6
فاضالب شهر اژیه )دو مرحله ای(

تملک دارایی های  
1۲,4۰5,88۲,۲1۲64۰,3۰۰,۰۰۰سرمایه ای

97-3-۲14/۲
سازه ایستگاه پمپاژ و ساختمان های 
جانبی و محوطه سازی طرح آبرسانی 

خوانسار )با ارزیابی کیفی(

تملک دارایی های  
13,۲53,۰41,579663,۰۰۰,۰۰۰سرمایه ای

روزنامه زاینده رود در راستای عمل به مسئولیت اجتماعی 
خود  و در حمایت از کودکان مبتالبه سرطان، این موقعیت 

تبلیغاتی را به صورت رایگان در اختیار محک قرار داده است.
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رییس جمهور روسیه در حالی در »بوینس آیرس« 
به گرمی به استقبال شاهزاده مطرود عربستان رفت 
که به نظر می رســد بار دیگر سیاست یک بام و دو 
هوای روس ها این بار میان اعــراب و ترک ها فعال 
شده است. روســیه که به اتخاذ مواضع دو جانبه در 
میان کشورهای متحدش و کشورهایی که به نوعی 
تعارض با سیستم بین المللی رســیده اند،معروف 
است این بار تالش دارد تا از آب گل آلود اختالفات 
و رقابت های میان »اردوغان« و »بن سلمان« ماهی 
های درشــت اقتصادی بگیرد که برای ماجراجویی 
هایش در برابر اروپا و آمریکا به آن نیاز مبرمی دارد. 
ترک ها در سوریه و در مباحثی مانند انرژی یکی از 
نزدیک ترین کشورها به روسیه محسوب می شوند، 
از سوی دیگر روســیه چند ماهی است که مواضع 
خود در مورد انرژی را نیز با عربســتان هماهنگ تر 

کرده است. 
این مسئله در نهایت موجب شد تا عرب ها در مورد 
تحریم نفتی ایران به آنچه می خواهند برســند و با 
کاهش تولید نفت ایران عمــال قیمت ها نه تنها باال 
نرفت بلکه کاهش هم یافت. اما روسیه این بار نمی 
خواهد و یا نمی تواند با هیچ کدام از دو طرف مورد 
معامله اش تعامل همه جانبه داشته باشد و به همین 
علت ناچار است با هر دو کشور به نوعی مدارا کند. 
اگر چه روابط ترکیه و عربستان در مناقشه خاشقجی 
کامال قطع نشــد و حتی می توان گفت ترک ها به 
نوعی هوای عربســتان را در این افتضاح سیاســی 
داشتند؛ اما نمی توان منکر شد که در شرایط فعلی 
ترک ها در تعارضی آشــکار با عربستان در برخی از 
مسائل منطقه ای به خصوص در مورد امارات و قطر 
و حتی ایران به سر می برند، ضمن آنکه عربستان از 
حضور فعال نظامی ترک ها در ســوریه نیز ناراضی 
است و به رغم همه تالش هایش نتوانسته سهم این 
کشور در سوریه را کاهش و نیروهای ترک را بیرون 
براند.» اردوغان« اکنون در وسط نقشه ای قرار دارد 
که در آن عربســتان و امریکا به شدت تالش دارند 
تا به نوعی »بن ســلمان« را از اتهام قتل تبرئه و به 

نوعی وجهه از دست رفته وی را ترمیم کنند؛ اما این 
مســئله منوط به همکاری ترک هاست که تا کنون 
صورت نگرفته اســت، در واقع اردوغان یک فرصت 
تکرار نشدنی یافته  تا به طور همزمان اعتبار اسالمی 
شکننده آل ســعود را دفن و عثمانی نوین ترکیه را 
البته با چارچوبی اخوانی، تثبیت کند. منطق پشت 
اتهام زنی های بی وقفه رسانه های ترکیه و اظهارات 
اردوغــان در محکوم کردن توطئه صــورت گرفته 
توسط عروسک های خیمه شــب بازی محمد بن 
سلمان، تل آویو و دولت ترامپ، نیز همین است. در 
این میان روسیه یکی به نعل می زند و یکی به میخ 
هم تالش دارد تا اتحاد استراتژیک و تازه ترمیم خود 
با ترکیه را حفظ کند و بــه نوعی از منافع اقتصادی 
همکاری بــا ترکیه در بخش های مــورد نیازش به 
خصوص انرژی و تجارت بهره ببرد و از سوی  دیگر 

می کوشد عربســتان را در مدار کشورهای دوست 
سیاسی خود حفظ کند.

 »ترکیه« یکی از بزرگ ترین مشتریان انرژی روسیه 
است، بخشی از گاز مورد نیاز ترکیه در حال حاضر 
توسط روســیه و از طریق خط لوله »بلو استریم« و 
خطر لوله »ترنس بالکان« تامین می شود. از سوی 
دیگر در محور نفتی نیز عربســتان و روسیه توافق 
خصوصی را به امضا رسانده اند تا تولید نفت را تا نیم 
میلیون بشکه در روز افزایش دهند این مسئله برای 
اقتصاد روسیه می تواند بسیار کمک کننده باشد. با 
توجه به شتاب گیری رشــد اقتصادی در این کشور 
و اعمال برخی از تحریم های محدود کننده از سوی 
اتحادیه اروپا و آمریکا هزینه های توسعه ای روسیه 
می تواند از این راه به خوبی تامین شــود. آمارهای 
دولتی روســیه نشــان می دهد که این کشور برای 

اولین بار طی چند سال گذشــته به خاطر افزایش 
متوسط قیمت نفت صادراتی خود به باالی ۷۰ دالر 
در ۹ ماه سال جاری، نه تنها با کسری بودجه مواجه 
نخواهد شــد، بلکه مازاد منابع نیز خواهد داشت. بر 
اســاس رویکرد های عنوان شده در سطور فوق می 
توان به راحتی فهمید که چرا نگه داشــتن ترکیه و 
عربستان به صورت همزمان در مدار سیاست خارجی 
و اقتصادی برای روس ها ضروری است اما در شرایط 
فعلی منطقه و با وارد شــدن ایران به مناقشه میان 
اعراب و ترک ها باید دید روســیه چطور می تواند 
این ســطح از روابط و نزدیکی دو جانبه را مدیریت 
کند و آیا در آینده روس هــا مجبور به انتخاب میان 
عربستان و ترکیه خواهند شــد یا همچنان به بازی 
های چند سره خود در عرصه روابط بین الملل ادامه 

خواهند داد.

پس از فرانسه و بلژیک؛
 اعتراضات »جلیقه زردها«

 به هلند هم کشیده شد
اعتراضات موســوم به»جلیقه زردها« در حالی به 
هلند کشیده شد که معترضان در شهرهای مختلف 
این کشور علیه دولت دســت به راهپیمایی های 
اعتراضــی زدند.معترضان از طریق رســانه های 
اجتماعی به این راهپیمایی اعتراضی پاســخ داده 
و در خیابان های شهرهایی چون الهه، نی میخن، 
ماستریخت، آلکمار، لیوواردن و خرونینگن دست 
به راهپیمایی اعتراضی علیه دولت زدند.همچنین 
در پی حضور پلیس، برخی از معترضان مسیرهای 
مقابل پارلمان را تخلیه کردند و به برخی دیگر نیز 
گفته شد باید از ساختمان دور شوند.در جریان این 
اعتراضات، پلیس هلند چهار معترض جلیقه زرد را 
بازداشت کرد.تظاهرات جلیقه زردها برای نخستین 
بار در فرانسه و دو هفته پیش علیه افزایش قیمت 
سوخت آغاز شد. روز جمعه هم این اعتراضات به 

بلژیک رسید.

»کرملین« به دریافت ایمیلی از 
وکیل ترامپ اذعان کرد

ســخنگوی کرملین اذعان کــرد، مایکل کوهن، 
وکیل ســابق رییس جمهوری آمریکا با مقام های 
روســیه در ارتباط بود تا برای ساخت برج ترامپ 
در مسکو کمک بگیرد.مایکل کوهن، وکیل سابق 
رییس جمهوری آمریکا پنجشــنبه گذشته اقرار 
کرد به کنگره دربــاره طرح ســال ۲۰۱۶ دوران 
کاندیداتوری دونالد ترامپ برای ساخت برج ترامپ 
در مســکو دروغ گفته بود. این طــرح در نهایت 
لغو شــد اما کوهن در ابتدا گفته بود که این طرح 
 چند ماه پیــش از آنکه واقعا تمام شــود، متوقف 

شده بود.
در همین حال دیمیتری پســکوف،  ســخنگوی 
کرملین در حاشــیه اجالس جی۲۰ در آرژانتین 
به خبرنگاران گفت: در واقع درخواســتی از جانب 
مایکل کوهن بــود و او می گفت که این شــرکت 
قصد دارد تا ساختمانی در مســکو بسازد و برای 
راه انداختن این کسب و کار کمک نیاز داشت. آنها 
درخواست داشــتند تا نشستی با مقام وقت دولت 
روسیه، سرگئی ایوانف یا من داشته باشند. به گفته 
پسکوف، کرملین روزانه »ده ها درخواست« از جانب 
تجار و شهروندان دریافت می کند و بسیاری از آنها 
خارج از صالحیت دولت هستند و درخواست کوهن 

هم به همین شکل بوده است. 

عادی سازی روابط رژیم 
صهیونیستی با طعم غذا و لباس!

رای الیوم نوشت: مردم، فعاالن و دیده بان مقابله با 
عادی سازی روابط رژیم صهیونیستی با مراکش، 
اســتقبال گرم پارلمان این کشــور از یک آشپز 
اســراییلی را محکوم کردنــد.وزارت امور خارجه 
اسراییل اعالم کرد،آشــپز مشهور مراکشی االصل 
دارای تابعیت اســراییل به پارلمان مراکش رفت 
و چند وعده غذا برای اعضــای پارلمان به منظور 

ضیافت شام آنها تهیه کرد.
همین منبع افزود: »اوی لوی« یکی از مشهورترین 
آشپزها در اسراییل اســت و اخیرا رستورانی را در 
شهر قدس اشغالی افتتاح کرد که غذای مراکشی 
طبخ می کند و اکنون وی این رویا را در ســر دارد 
که غذایی به افتخار ملک محمد ششــم، پادشاه 
مراکش طبخ کند.از سوی دیگر دیده بان مقابله با 
عادی سازی )روابط( در مراکش با انتشار بیانیه ای 
در صفحه خود در فیسبوک، از رییس پارلمان این 
کشور خواســت درباره اقدام این آشپز اسراییلی 
توضیح دهد و به این پرســش پاســخ دهد که آیا 
این امر واقعیــت دارد یا اینکه ایــن اظهارات پوچ 
صهیونیست ها که در یک پایگاه اینترنتی اسرائیلی 
منتشر شد برای آن است تا خوراک تبلیغاتی خود 
را برای جنگ روانی در قالب عادی ســازی روابط 

عرضه کنند.

بند بازی روس ها بر فراز اختالفات ترکیه و عربستان

در واکنش به ادعای پمپئو؛
هیچ قطعنامه ای برنامه موشکی 

ایران را ممنوع نکرده است
 ســخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به 
ادعای وزیر امور خارجه آمریکا که آزمایش های 
موشکی ایران را نقض قطعنامه ۲۲۳۱ شورای 
امنیت دانست، اظهار داشت:هیچ قطعنامه ای در 
شورای امنیت برنامه موشکی و یا آزمایش های 
موشــکی ایران را ممنوع نکرده است.قاسمی 
خطاب به وزیر امور خارجه آمریکا افزود: جالب 
آنجاست به قطعنامه ای استناد می کنید که با 
خروج یک جانبه و غیر قانونی تان از برجام نه تنها 
خود آن را نقض کرده اید بلکه دیگران را هم به 
نقض آن تشویق و یا حتی اگر آن را اجرا کنند 

تهدید به تنبیه شدن و تحریم می کنید.

 طرح استیضاح الریجانی
 از دستور کار خارج شد

رییس کمیســیون تدوین آیین نامه مجلس 
شورای اســالمی اظهار داشــت: تعدادی از 
نمایندگان که اســتیضاح رییــس مجلس را 
امضا کرده بودند هفته گذشته امضای خود را 
پس گرفتند؛ لذا این طرح از حد نصاب افتاد و 
در حال حاضر موضوع سلب صالحیت رییس 
مجلس از دستور کار کمیســیون آیین نامه 
داخلی مجلس خارج شــده اســت.غالمرضا 
کاتب  افزود: در حال حاضر آنچه در کمیسیون 
آیین نامه داخلی مجلس وجــود دارد تعداد 
امضاهای کمتر از حد نصاب است از این رو از 
دستور کار کمیسیون خارج شده است؛ حال 
امضاکنندگان می توانند روال استیضاح را برای 

جمع آوری امضا ادامه دهند.

ادعای یک شرکت اسراییلی 
علیه ایران

یک شرکت اطالعاتی ســایبری اسراییلی به 
نام »کلیر اسکای«، مدعی شد که یک شبکه 
اینترنتی اخبار دروغین وابسته به ایران را که به 
چند زبان در چندین کشور فعال است، کشف 
کرده است. براســاس ادعای این شرکت، این 
شبکه شامل صدها پروفایل  جعلی شبکه های 
اجتماعی و ۱۵۰ وب سایت صوری است که به 
عنوان ۹۸ واحد رسانه ای در ۲۸ کشور و منطقه 
با استفاده از ۲۹ زبان، از طریق سرقت مطالب 
از وب ســایت های خبری عمومی و ویرایش 
آنها، برای تامین منافع ایــران عمل می کند.

این شرکت همچنین مدعی شد که این شبکه 
عمدتــا در مناطقی نظیر آمریکا، اســراییل، 
عربستان و یمن فعالیت می کند و هدف اصلی 
آن کشورهای عرب زبان است به گونه ای که ۴۰ 

وبسایت آن به زبان عربی طراحی شده است.

کافه سیاست

عکس  روز 

درگیری ها در قلب فرانسه 
شدت گرفته است

نمی توانیم تهران را به بهشت تبدیل کنیم

پیشنهاد سردبیر:

پیشخوان

بین الملل

 کرملین چه انتظاراتی از رابطه با عربستان و ترکیه دارد؟
وزیر استیضاح ناپذیر

تداوم روند نزولی قیمت 
دالر

اســتیضاح ظریف به نفع 
کشور نیست

وقتی تبعیض، قانون شد

 سریال استیضاح

امکان دیدار مجدد سه جانبه وزرای خارجه روسیه، ایران و ترکیه
وزیر خارجه ترکیه از پیشنهاد طرف روسی برای برگزاری نشست وزرای امور خارجه سه کشور ضامن صلح 
 در سوریه )روسیه، ایران و ترکیه( درباره شکل گیری هرچه سریع تر کمیته قانون اساسی سوریه خبر داد.

»مولود چاووش اغلو« گفت: »در رابطه با تشکیل کمیسیون قانون اساسی، وزیر خارجه روسیه پیشنهاد 
برگزاری نشست دوباره وزرای خارجه سه کشور ضامن صلح در سوریه را داده و من با این مسئله موافقت 
کرده ام. اکنون باید این مسئله با طرف ایرانی در میان گذاشته شود.«وزیر خارجه ترکیه تاکید کرد، هدف از 
رایزنی های سه جانبه در این باره، پیشبرد تالش ها برای تشکیل کمیسیون قانون اساسی تا پایان سال جاری 

است که همچنان به قوت خویش باقی است.

واکنش »واعظی« به شائبه بازنشسته بودنش
رییس دفتر رییس  جمهوری پیش از این بارها در پاسخ به خبرنگاران درباره اینکه مشمول بازنشستگی نمی شود سخن 
گفته بود؛ اما هر بار موضوع بازنشستگی او از سوی برخی رسانه ها مجددا مطرح و پیگیری می شد. محمود واعظی در 
مورد برخی از همین شایعات مبنی بر اینکه قرار است برای او پست جدیدی در نهاد ریاست جمهوری تعریف شود تا 
شامل قانون منع به کارگیری بازنشستگان نشود، گفت: »برای چه باید پست جدیدی برای من تعریف کنند مگر این 
پست فعلی من چه اشکالی دارد که بخواهند پست جدید برای من تعریف کنند.« وی تصریح کرد: »باید صدبار توضیح 
دهم که من جزو بازنشستگان نیستم تا باور کنند که این قانون شامل حال من نمی شود.«رییس دفتر رییس  جمهوری 
خاطرنشان کرد: » مثل اینکه برخی ها دوست دارند تا من بازنشسته شوم و دیگر با دولت همکاری نداشته باشم.« وی 
ادامه داد: »بنده در گذشته نه بازنشسته بودم که بخواهم اعاده به خدمت شوم و نه اکنون بازنشسته هستم و معنای 

چنین صحبت هایی را نمی فهمم که بر چه مبنایی چنین صحبت هایی گفته می شود.«

رییس فراکسیون مستقلین مجلس:

یک نماینده ســابق مجلس با تاکید براینکه فضای 
محافظه کاری و سیاسی کاری بر مجلس دهم حاکم 
اســت، گفت: رد صالحیت چهره های شــاخص در 
انتخابات، باعــث قرار گرفتن افــراد رده چندمی در 
لیست ها و تزلزل و عدم انسجام در تصمیم گیری های 
فراکسیونی شده است.تاجرنیا با بیان اینکه »در این 
دوره مجلس برخالف ادوار پیشــین از سوی دولت 
تالش شــد نمایندگان در انتصابات نقش بیشتری 
داشته باشــند«، تاکید کرد: اعتماد عمومی آن گونه 
که باید پشتوانه این مجلس نیست، چراکه آنچه رخ 
می دهد با انتظار عمومی فاصله دارد.این فعال سیاسی 
اصالح طلب می افزاید: بیش از آنکه نمایندگان در این 
ماجرا مقصر و دخیل باشند، دســتگاه های نظارتی 
مسئول اند. به عالوه، مجلس جز از سوی دولت، توسط 
سایر نهادها، آن گونه که باید جدی گرفته نشده است. 
به طور مثال، چند ماه از درخواست رییس کمیسیون 
اقتصادی مجلس برای ارائه حساب های قوه قضائیه به 

مجلس می گذرد، اما هیچ پاسخی دریافت نکرده اند.

مجلس دهم از رابطه ها 
تبعیت می کند

نماینده سابق مجلس: 

رییس فراکسیون مســتقلین مجلس شورای 
اســالمی با بیان این که اســتیضاح وزیر امور 
خارجه در شرایط فعلی به مصلحت نیست گفت  
که فراکسیون های دیگر مجلس هم اقبالی به 

استیضاح وزیر امور خارجه نشان ندادند.
کاظم جاللی ا دامه داد: فارغ از این که آن چه 
که گفته شــده صحیح یا غلط اســت به نظر 
می رسد در شرایط فعلی سیاست خارجی ما در 
خط مقدم مبارزه با تحریم ها قرار دارد و طبعا 
تمام برنامه ریزی هایی که طراحی می شــود 
خصوصا در حوزه اقتصادی یک پای آن وزارت 
امور خارجه است. بنابراین در شرایط کنونی 
استیضاح وزیر امور خارجه به مصلحت نیست 
و پرداختن به آن چه که مطرح شــده در این 

شرایط مقرون به صحت نیست.
وی ادامه  داد: من با فراکسیون های دیگر هم 
صحبت کرده ام. آنها هم به اســتیضاح اقبالی 

نشان ندادند. 

استیضاح به صحن بیاید رای 
باالتری به ظریف می دهیم

 معاون حقوقی رییس جمهور:

شهردار تهران با تاکید بر اینکه نمی توانیم تهران را 
به بهشــت تبدیل کنیم، گفت: در وهله اول جلوی 
تخریب را خواهیم گرفت و بعد در مســیر درست 
حرکت می کنیم.  حناچی ادامــه داد: در گام اول 
اعالم کــردم کارگاه های عمرانــی اضافی را جمع 
می کنیم و کارگاه عمرانی وسط میدان هفت تیر که 

مایه تاسف شهر بود، جمع آوری شد.
وی اضافه کرد: با نهایــت تخصص تالش می کنیم 
در جهت رفاه شــهروندان حرکت کنیم، مشکالت 
بزرگ هســتند ولی همت مردم ما بزرگ تر است.

شــهردار تهران یادآور شــد: حل مشکالت مردم 
تهران فقط در حوزه مدیریت شهری نیست، تهران 
پایتخت و ام القرای اسالم است و بعضی از مشکالت 
آن حاکمیتی است و باید آن را حل کنیم. حناچی 
ادامه داد: شوق من ساخت شهری برای همه است، 
برای همه کسانی که در این شهر زندگی می کنند و 
خداوند به آنها جان داده و باید در شهری با خدمات 

مناسب زندگی کنند.

نمی توانیم تهران را به 
بهشت تبدیل کنیم

شهردار تهران:

معاون حقوقی رییس جمهور گفت: باید جهت 
حضور مردم در مکان  های تعیین شده وزارت 
کشــور برای اعتراض و درخواســت مطالبه، 

فرهنگ سازی شود.
 لعیا جنیدی در مورد اینکه مردم به مکان هایی 
خاص جهت اعتراض عالقــه دارند نه جاهایی 
که وزارت کشــور و دولت تعیین کرده گفت: 
اول اینکه بایــد حق اعتراض را به رســمیت 
بشناســیم. مکان هایی را بــرای اعتراض که 
امنیتش قابل تامین باشــد فراهــم کنیم و به 
دســتگاه های تامین امنیت بگوییم طبق این 
ضوابط مجوز داده شود.وی در مورد اینکه مردم 
عالقه ای به مکان های معرفی شــده از سوی 
دولت ندارند و عموما همان مکان های ســابق 
مثل درب مجلس شورای اسالمی، وزارتخانه ها، 
اســتانداری ها و فرمانداری هــا را برای تجمع 
انتخاب می کنند،گفت: همه این مسائل نیازمند 

فرهنگ سازی است. 

  باید حق اعتراض را
 به رسمیت بشناسیم

چهره ها

آگهی دعوت بستانکاران 
به عموم بســتانکاران شــرکت تعاونی آرین نور اردســتان به شــماره ثبتــی ۲۹۶ که حکم ورشکســتگی آن به موجــب دادنامه 
۹۶۰۹۹۷۳۶۲۳۱۰۱۳۰۸ مورخ ۹۶/۱۱/۲۸ از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی اردستان صادر گردیده و تاریخ توقف آن ۹۵/۰۱/۰۱ 
اعالم گردیده آگهی می دهد اولین جلسه بستانکاران در ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه مورخ ۹۷/۱۱/۱۰ در محل اجرای احکام حقوقی 
دادگستری اردستان به نشانی - خ قیام تشکیل می گردد کلیه کسانی که ادعایی دارند و کلیه بستانکاران و همچنین اشخاص که با شرکت 

ورشکسته موصوف مسئولیت تضامنی یا ضامن آن هستند می توانند در موعد مذکور حضور به هم رسانند.
ضمنا اخطار می شود :

۱( کلیه بستانکاران و کلیه کسانی که هرگونه ادعایی از شرکت ورشکسته فوق دارند باید اصل یا تصویر مصدق مدارک خود را ظرف مهلت 
۲ ماه از تاریخ انتشار آگهی به دفتر اجرای حقوقی اردستان تسلیم نمایند .

۲( کلیه کسانی که به شرکت فوق الذکر بدهی دارند باید ظرف مدت مذکور خود را معرفی و بدهی خود را با حضور در محل دفتر اجرا 
تسلیم مدیر تصفیه شرکت نمایند طبق ماده ۲۴ قانون تصفیه امور ورشکستگی بدهکاران متخلف از این وظیفه به جریمه نقد معادل %۲۵ 
دین محکوم خواهند شد ضمنا دادگاه ها می توانند عالوه بر جریمه نقدی بدهکاران مذکور را به حبس از سه ماه تا شش ماه محکوم نمایند.

۳( کسانی که به هر عنوان اموال شرکت ور شکسته شرکت مذکور را در اختیار دارند مکلفند ظرف ۲ ماه از انتشار این آگهی اموال را در 
اختیار مدیر تصفیه شرکت مذکور بگذارند و گرنه هر حقی که نسبت به آن دارند از آنان سلب خواهد شد مگر اینکه عذر موجهی داشته 

باشند .

مدیر اجرای احکام حقوقی و مدیر تصفیه شرکت آرین نور

علیرضا کریمیان
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کارکنان بلندهمت شرکت فوالد مبارکه و مجتمع فوالد 
سبا در سال حمایت از کاالی ایرانی به  رغم همه محدودیت ها 
و تحریم ها از ابتدای فروردین ماه تا پایان آبان ماه 1397 با تولید 5 
میلیون و 340 هزار تن فوالد خام و 12.7 درصد رشد نسبت به مدت 

مشابه سال قبل، افتخاری دیگر آفریدند.
مدیرعامل فوالد مبارکه ضمن تایید این خبر گفت: در 8 ماه ســال 
1397 کارکنان شرکت فوالد مبارکه با رکوردشکنی های پی درپی 
موفق شدند با 5 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل 4 میلیون 

و 500 هزار تن فوالد خام تولید کنند.
مهندس حمیدرضا عظیمیان با اشاره به رشد 86 درصدی تولید در 
مجتمع فوالد سبا گفت: در بازه زمانی مذکور تالشگران این مجتمع 

839 هزار تن فوالد خام تولید کردند.
وی در ادامه افزود: در شرکت فوالد هرمزگان نیز از ابتدای سال جاری 
تا پایان آبان ماه 976 هزار تن فوالد خام به دست توانمند کارکنان این 

شرکت تولید شد که رشد 7 درصدی داشت.
مدیرعامل فــوالد مبارکــه افزود: از این دســتاورد ارزشــمند در 
هشت ماهه منتهی به آبان سال جاری 4 میلیون و 564 هزار تن ورق 
گرم در گروه فوالد مبارکه تولید شده و از این میزان سهم خط نورد 
گرم فوالد مبارکه 3 میلیون و 779 هزار تن و سهم مجتمع فوالد سبا 

785 هزار تن بوده است.
وی میزان تولید گروه فوالد مبارکه )شــرکت فوالد مبارکه، فوالد 
هرمزگان و مجتمع فوالد سبا( در سال 1396 را 8 میلیون و 600 هزار 
تن اعالم کرد و گفت: برنامه گروه فوالد مبارکه در سال 1397 تولید 
9 میلیون و 400 هزار تن فوالد خام است که با در نظر گرفتن نتایج 
عملکرد درخشان کارکنان از ابتدای سال جاری تاکنون، به یقین به 

این هدف مهم دست خواهیم یافت.
مدیرعامل فــوالد مبارکه در بخش دیگری از ســخنان خود با بیان 
این که میزان فروش فوالد مبارکه طی هشــت ماهه سال جاری در 
مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشد 45 درصدی داشته است، گفت: 
این شرکت در مدت مذکور از فروش محصوالت خود 13 هزار و 921 
میلیارد تومان درآمد کسب کرد، همچنین در آبان ماه میزان فروش 

فوالد مبارکه به 2 هزار و 719 میلیارد تومان رسیده است.
مهندس عظیمیان در پایان ســخنان خود با تاکید بر این که تامین 
نیاز بازارهــای داخلــی از اولویت های اصلی فوالد مبارکه اســت، 
تصریح کرد: در سال جاری نیز این شــرکت ابتدا بازارهای داخلی 
را تامین کــرده و پس از آن بــا رویکرد حفظ بازارهــای صادراتی، 
 بخشــی از محصوالت خود را به بازارهای جهانــی اختصاص داده

 است. 

امنیت سیاسی و اجتماعی پیرو امنیت اقتصادی است
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

خـبر

  معاون حفاظت و بهره برداری شرکت 
آب منطقه ای اصفهان:

رهاسازی آب زاینده رود در 
۱۵ آذر ماه امکان پذیر نیست

 معاون حفاظــت و بهره برداری شــرکت آب 
منطقه ای اصفهان گفت: براســاس حجم آب 
موجود ســد زاینده رود رهاسازی آب در تاریخ 
پانزدهم آذر ماه عمال از نظــر فنی امکان پذیر 
نخواهد بود. حسن ساسانی با اشــاره به تاثیر 
مثبت بارش ها در بهبود شرایط سد زاینده رود، 
افزود: میزان بارش ها بســیار مطلوب بوده؛ اما 
برآورد آن به مخزن سد زاینده رود آنقدر تاثیر 
مثبتی نداشته و تاثیرات خیلی اندک بوده است. 
وی ادامه داد: با این  وجود ورودی سد زاینده رود 
پیش از بارش ها 11 مترمکعب برثانیه بود که 
بعد از بارش ها به 19 مترمکعب بر ثانیه رسیده 
اســت. معاون حفاظت و بهره برداری شرکت 
آب منطقه ای اصفهان پیرامون اینکه مقرر شد 
افزایش خروجی سد زاینده رود و رهاسازی آب 
در تاریخ پانزدهم آذر ماه با حضور نمایندگان 
صنفی کشــاورزان بررسی شــده و در صورت 
امکان بازگشــایی در آن تاریــخ، این موضوع 
به شــورای هماهنگی حوضه آبریز زاینده رود 
اعالم شود، گفت: براســاس حجم آب موجود 
سد زاینده رود رهاسازی آب در تاریخ پانزدهم 
آذر ماه عمال از نظر فنی امکان پذیر نخواهد بود. 
ساسانی اظهار داشــت: مقرر شده کارگروهی 
متشکل از چهار گروه شــرکت آب منطقه ای، 
شرکت آب و فاضالب، جهاد کشاورزی، نماینده 
صنف کشــاورزان؛ میزان بارش هــا، وضعیت 
ورودی و خروجــی ذخیره ســد زاینده رود و 
میزان حجم رهایی برای توزیع آب کشاورزی 
را بررسی و براساس آن برنامه ای تدوین شود و 
نتایج به وزارت نیرو و شرکت مدیریت منابع آب 
ایران ارائه گردد تا بعد از انعکاس آن در شورای 
هماهنگی حوضه آبریز زاینده رود، زمان نهایی 

بازگشایی آب زاینده رود مشخص شود. 

بازار

چراغ آویز )لوستر(

وزیر صنعت معدن و تجارت در کاشان 
مطرح کرد:

قابل حل بودن مشکالت صنعت 
با تفویض اختیار به استان ها

وزیر صنعت معدن و تجارت در جمع صنعتگران 
و تولیدکنندگان کاشــان گفت: رســیدگی به 
مشــکالت صنعتگران انگیزه مرا برای خدمت به 
مردم و بخصوص تولیدکنندگان را بیشــتر می 
کند و در برطرف کردن مشــکالت آنان مصمم 
تر می شــوم.»رضا رحمانی« با اشاره به اینکه با 
تفویض اختیار به استان ها، مشکالت صنعتگران 
و تولیدکننــدگان کاهــش می یابــد، برتعامل 
وزارت صمت با صنعتگران و معدن داران تاکید 
کرد و گفت: باید دیــوار بین ایــن وزراتخانه با 
صنعتگران کوتاه شود که این مهم ترین کار من 
در این مسئولیت است.وی با بیان اینکه مشکالت 
کارخانه ها و تولیدکنندگان باید در محل برطرف 
شود، افزود: کاشــان  قطب تولید فرش ماشینی 
کشور است پس باید با تفویض اختیار، مشکالت 
این واحدها در منطقه بررســی و برطرف شود.

کمبود نقدینگی، همکاری نکردن بانک ها، اختیار 
نداشــتن اداره صمت شهرســتان، انتقاد از خام 
فروشی مواد از جمله مشــکالتی بود که از سوی 

برخی صاحبان صنایع مطرح شد.

از فرودگاه اصفهان انجام می شود؛
تسهیل پرواز به ۱۶۰نقطه جهان 

تا نیمه بهمن
مدیرکل فرودگاه بین المللی شــهید بهشــتی 
استان گفت: طبق برنامه ریزي هاي انجام شده 
از نیمــه بهمــن پروازهاي شــرکت هواپیمایي 
قطر ایرویز از این فرودگاه بــه دوحه قطر انجام 
خواهد شد که پرواز به بیش از 160نقطه جهان 
 میسر و پرواز به کشورهاي شــرق آسیا تسهیل 

مي شود. 

»حســن امجدي« افــزود: فــرودگاه اصفهان 
به عنوان چهارمین فرودگاه کشــور اســت که 
پس از فرودگاه هاي امام خمیني)ره(،  مشــهد 
و شــیراز پرواز مســتقیم به دوحه را در برنامه 
دارد.وي با اشــاره به برنامه پــروازي پیش بیني 
شده گفت: روزهای دوشــنبه و جمعه هر هفته 
براي انجام ایــن پروازها در نظر گرفته شــده و 
پروازها با هواپیماي ایربــاس 320 خواهد بود.

امجدي گفــت: مذاکــرات با نماینده شــرکت 
قطر ایرویز برای آماده ســازي بســتر حضور در 
 فرودگاه بین المللي شهید بهشتي اصفهان ادامه

 دارد.

هند خرید زمین برای پاالیشگاه 
سعودی را متوقف کرد

برنامه جاه طلبانه هند برای ســاخت بزرگ ترین 
پاالیشــگاه جهان، به ارزش 44 میلیارد دالر، با 
مشارکت غول نفتی عربستان، آرامکوی سعودی، 
با اعتراض گسترده کشاورزان با بن بست مواجه 
شده است.کشاورزان معترض، نگرانند که فعالیت 
این پاالیشگاه، تاثیر منفی بر تولیدات زمین های 
آنها و محصوالت معروفی مانند انبه آلفونســو، 
 بادام هندی و غذاهای دریایی منطقه، داشــته 

باشد. 
از نظر دولــت هند، این پــروژه در یک همکاری 
همزیستی با عربستان ســعودی، گام بلندی در 
امنیت انرژی هند به حســاب می آمد. عربستان 
سعودی، نفت هند را به طور پایدار تامین می کرد 
و در عوض هند هم در بازار نامشــخص نفت، به 
خریداری همیشگی برای نفت عربستان تبدیل 
می شــد. دولت هند در ماه آوریــل یک کمپین 
بزرگ تبلیغاتی بــه راه انداخت تا ایــن پروژه را 
معرفــی کند.پــروژه پاالیشــگاه »آرآرپی ال«، 
که به طــور مشــترک توســط شــرکت نفت 
و پاالیشــگاه هندوســتان و آرامکوی سعودی 
اجرا می شــود، پس از تکمیل قــادر خواهد بود 
 1.2 میلیــون بشــکه نفــت در روز را پاالیش

 کند. 

چراغ آویز دیالیت 1 شعله 
DEL03-250 کد

 105,000
تومان

لوستر دیالیت کد 
SHD01- Cream

 440,000
تومان

لوستر سقفی چشمه نور 
A6638/40-40-S کد

 874,000
تومان

نگرانی ها از تداوم گرانــی همچنان در میان مردم 
ادامه دارد. در حالی که دالر به صورت قابل مالحظه 
ای کاهش داشــته و طالدر کانــال افت قیمت در 
حال حرکت اســت باز هم خبری از ارزانی در بازار 
مصرفی کشور نیســت. طی ماه های اخیر عالوه بر 
تغییرات فاحش درآمدی در جامعه، گرانی ها عمال 
سمت و سوی خرید و مخارج درآمدها را نیز تغییر 
داده اند، اگر چه در برخی از اســتان ها این مسئله 
نگران کننده و نشــانی از افت زیاد ســطح زندگی 
اســت؛ اما همچنان اصفهان به رغــم پایین بودن 
برخی از شاخص های تولید و ســرمایه همچنان 
در میانه های جدول درآمــد و هزینه قرار دارد. بر 
اساس جدیدترین آماری که از سوی مرکز ملی آمار 
ارائه شده است می توان خط ربطی بین دهک های 
درآمدی و استان های کشــور برقرار کرد. این خط 
ربط از سهم خوراکی ها، آشــامیدنی ها و دخانیات 
در ســبد مصرفی خانوارها نشــأت می گیرد؛ هر 
چه ضریب اهمیت خوراکی ها در شــاخص قیمت 
مصرف کننده استانی بزرگ تر باشد، می توان نتیجه 
گرفت که به طور متوسط، خانوارهای آن استان از 
نظر درآمدی به دهک های پایین نزدیک تر هستند. 
در این فهرست در حالی بیشترین درآمد خانوارها به 
خوراکی و اقالم غذایی اختصاص دارد که بر اساس 
آمار گزارش شاخص قیمت مصرف کننده که  آبان 
ماه امسال منتشر شد، بیشــترین میزان تورم نیز 
در همین گروه کاالیی در کشور بوده است. بر این 
اســاس در گروه عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها 
و دخانیات« بیشــترین افزایش قیمت نســبت به 
ماه قبل به ترتیب مربوط به گروه »گوشــت، میوه 
و خشــکبار« شــیر، پنیر و تخم مرغ، سس گوجه 
فرنگی، رب گوجه فرنگی، گروه »آشامیدنی ها« و 
گروه »نان و غالت« است. در گروه عمده »کاالهای 

غیر خوراکــی و خدمات« گروه »مبلمــان، لوازم 
خانگی و نگهداری معمول آنها« )انواع شوینده ها(، 
گروه »پوشــاک و کفش« گروه »کاالها و خدمات 
متفرقه« )دســتمال کاغــذی و لوازم آرایشــی و 
بهداشتی( بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه 

قبل داشته اند.
اصفهان در صدر فهرست پردرآمدها

بر اســاس اطالعات مرکز آمار ایران، اصفهان جزو 
استان هایی اســت که در ماه های اخیر کمترین 
میزان تورم را داشته است. »تورم« مسئله ای است 
که می توان با آن میزان سبد مصرفی خانوار را نیز 
بررسی کرد. به طور معمول هر چه خانوارها درآمد 
کمتری داشته باشند، ســبد مصرفی آنها به سمت 
کاالهای خوراکی و آشــامیدنی سنگینی می کند؛ 
برعکس هر چه خانوارها متعلق به دهک های باالی 
درآمدی باشند سهم کاالهای غیرخوراکی و خدمات 
در سبد مصرفی خانوار بیشتر خواهد بود. در گزارش 
مرکز آمار در مورد تورم استان های گوناگون، ضریب 

اهمیت کاالهای خوراکی و غیرخوراکی نیز مشخص 
شده که  نشــان می دهد وضعیت درآمد خانوارها 
در کدام اســتان ها مطلوب تر و در کدام استان ها، 

ضعیف تر است.
 بــرای کل خانوارهای کشــور، ضریــب اهمیت 
خوراکی ها و آشــامیدنی ها در ســبد مصرفی 2/ 
27 درصد بوده و بقیه ســبد متعلــق به کاالهای 
غیرخوراکی و خدمات اســت؛ اما در اســتان های 
کشــور ضریب اهمیت خوراکی ها متفاوت است، 
کمترین ضریب اهمیت خوراکی ها در سبد مصرفی 
استان تهران و بیشــترین آن با ضریب 43درصد 
متعلق به سیستان و بلوچستان است . آنچه در این 
آمار قابل توجه اســت باال بودن سهم دهک های 
درآمدی در استان اصفهان اســت که موجب می 
شــود اصفهان در رده پر درآمدهای کشوری قرار 
بگیرد. بر اســاس جدول وضعیت قرابت استان ها 
با دهک های درآمدی، اصفهان یک پله پایین تر از 
تهران بیشترین قرابت درآمدی را با دهک های نهم 

دارد که این نشان از باال بودن میزان درآمد خانوار 
در این استان است.

امید به ثبات در بازارهای اصفهان 
اگر چه بر اساس مشــاهدات، این روزها کاالهای 
خوردنی و آشامیدنی همچنان خریداران کم جانی 
در بازار دارد؛ اما مســئوالن صنفــی و تنظیم بازار 
امیدوارند این وضعیت طی روزهای آینده بهبود یابد 
و اندک اندک با تعدیل قیمت ها سر و کله خریداران 
در بازار پیدا شود. بر این اساس رییسه اتاق اصناف 
اصفهان اعالم کرده است که تا چند ماه آینده بازار 
کاالهای اساسی ثبات بیشتری می یابد و مردم آرام 
آرام به سمت خرید های اقســاطی خواهند رفت.

رییس اتاق اصناف اصفهان با بیــان اینکه تا چند 
ماه آینده بازار کاالهای اساســی به ثبات بیشتری 
خواهد رسید، گفت:  با آرام شــدن وضعیت بازار، 
مردم آرام آرام به سمت چانه زنی می روند.»رسول 
جهانگیری« در پاسخ به این سوال که چرا با وجود 
کاهش نــرخ ارز همچنان شــاهد افزایش هفتگی 
قیمت کاال و اجناس در بازار هســتیم، اظهار کرد: 
بخشی از این مســئله طبیعی است و بخشی از آن 
تخلف است که با آن برخورد شده و همچنین روزانه 
چند پرونده از ســوی اصناف به تعزیرات ارســال 
می شود.وی با بیان اینکه با آرام شدن وضعیت بازار، 
مردم آرام آرام به سمت چانه زنی می روند، تصریح 
کرد: در این شرایط فروشنده برای ایجاد جذابیت 
بیشــتر خریدار، راضی به فروش اقساطی می شود، 
بنابراین تا چند ماه آینده بازار به ثبات بیشــتری 
خواهد رســید.رییس اتاق اصناف اصفهان افزود: 
مثال تا مدتی قبل در بازار لوازم خانگی مشــتریان 
تنها با پرداخت وجه می توانســتند اقدام به خرید 
کنند که خوشــبختانه اکنون اوضــاع اندکی بهتر 
شده و به ســمتی می رود که فروشنده کاالی خود 
 را به صورت چک و تخصیص اقســاط به مشتری

خواهد فروخت.

مشتری ها برمی گردند
  اصفهان صدر نشین جدول پردرآمدهای کشوری؛

توزیع سوسیس و کالباس های خانگی در اصفهان غیرقانونی است.مدیرکل استاندارد استان اصفهان گفت: 
عرضه سوسیس و کالباس های خانگی به دلیل تهیه این محصول در شرایط غیر ایزو السیون و داشتن بار 
میکروبی باال ممنوع است. »غالمحسین شفیعی« هشدار داد: در صورت مشاهده فروش این محصوالت به 

صورت سنتی با متخلفان برخورد جدی خواهد شد.

 ممنوعیت عرضه سوسیس
 و کالباس در اصفهان

هشدار اداره کل استاندارد استان؛

دار
ش
ه

عضو هیئت مدیــره حل اختالف مالی اتــاق بازرگانی اصفهان گفت: 
امنیت سیاســی و اجتماعی پیــرو امنیت اقتصادی اســت. »محمد 
اطرج« اظهار داشت: به منظور رســیدن به امنیت اقتصادی نباید از 
نقش حسابدار در جامعه غافل شد.وی با بیان اینکه فناوری اطالعات 
و ارتباطات در حوزه حسابداری و امور مالی نقش باالیی دارد، عنوان 
کرد:  از یک سال گذشته در سطح کشور شاهد جنگ اقتصادی هستیم 
که برای ایجاد امنیت اقتصادی نیازمند تقویــت فناوری اطالعات و 
ارتباطات در تمامی سیســتم ها می باشــیم. عضو هیئت مدیره حل 
اختالف مالی اتاق بازرگانی اصفهان تصریح کرد: در جنگ اقتصادی 
انتظار می رود که دولت ها به کمک بخش خصوصی  بروند نه اینکه بار 
آنها را زیادتر کنند.وی با اظهار اینکه بدون ابزار فناوری اطالعات امکان 

کنترل زیرساخت ها در حوزه امنیت اقتصادی وجود ندارد،  ادامه داد: 
به دنبال این هســتیم که ابزار فناوری و اطالعات را از حالت محلی به 
سمت ملی و بین المللی حرکت دهیم.اطرج از وجود 80 هزار حسابدار 

در سطح استان اصفهان و 800 هزار حسابدار در کل کشور خبر داد و 
افزود: حسابدار و حسابداری نقش زیادی در شفافیت های مالی،  بهترین 
ابزار برای مبارزه با فساد اقتصادی و پولشویی است.وی با اعالم اینکه 
در ایران حسابداری مغفول مانده و به حاشــیه رفته است و به همین 
علت شاهد بسیاری از فسادهای اقتصادی هستیم،  گفت: امروز بانک ها 
به سمت حسابرسی و استفاده از ابزار حســابداری رفته اند؛ هرچند 
این اقدام از سوی دارایی هم برای اخذ مالیات صورت گرفته  و همین 
مسئله سبب شفافیت مالی می شود.عضو هیئت مدیره حل اختالف 
مالی اتاق بازرگانی اصفهان گفت: حســابداری شاخه های مختلفی از 
جمله حسابداری آب ، محیط زیست،  منابع انسانی و ... دارد که تمام 

شاخه های آن در سطح دنیا در بطن جامعه قرار می گیرد .

شــرکت تجــارت الکترونیک 
پارســیان، اپلیکیشــن بسیار 
کاربــردی را توســعه داده که به 
بســیاری از نیازهای شما پاسخ 
می دهد. با استفاده از اپلیکیشن 
کاربــردی و فوق العــاده تــاپ 
انجــام امور مربوط بــه پرداخت 
قبض، پرداخــت جریمه خودرو و 
فعالیت های مربوط به خرید شارژ 
و بسته های اینترنت و... را در هر 
مکان و هر زمان توانید انجام دهید.

تاپ

شن مالی
معرفی اپلیکی

مرضیه محب رسول

عضو هیئت مدیره  حل اختالف مالی اتاق بازرگانی اصفهان:
امنیت سیاسی و اجتماعی پیرو امنیت اقتصادی است

دریچه

رشد ۱۲ درصدی تولید فوالد خام  و   ۴۵ درصدی فروش فوالد مبارکه
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فواید سس مایونز برای موها!

پیشنهاد سردبیر:

آیا ضد عرق ها سرطان زا هستند؟

»مام« و »دئودورانت« های ضد عرق یکی از پر مصرف ترین اقالم بهداشتی در 
میان افراد است. بدبو بودن عرق بدن به علت تغذیه نامناسب افراد و یا آلودگی 
هوا یکی از معضالتی است که امروزه مصرف ضد عرق ها را افزایش داده است. 
این بوگیرها میزان رشد باکتری ها در سطح بدن را کاهش می دهند و سبب 
جلوگیری از ایجاد بوی بد حاصل از آنان می شــوند. به رغم پر مصرف بودن 
این وسایل اما همچنان شائبه سرطان زا بودن این اقالم از سوی کارشناسان 
بهداشتی و یا برخی از مراجع پزشکی هر از چند گاهی به گوش می رسد؛ اما 
اینکه این مســئله چقدر صحت دارد همواره مورد بحث بوده است. به گفته 
بعضی از دانشمندان، موادی خاص در ضدعرق ها و دئودورانت ها وجود دارد 
که ممکن است ارتباطی بین آنها و سرطان ســینه وجود داشته باشد چون 
این محصوالت اغلب در مناطق نزدیك باال تنه اســتفاده می شوند؛ اما طی 
تحقیقاتی که در مجله تخصصی انجمن بین المللی سرطان چاپ شده، آمده 
است که اینگونه محصوالت حاوی نوعی مواد شیمیایی هستند که می توانند 
جذب پوست شده یا حتی از طریق جراحت های ناشی از تیغ وارد بدن شوند؛ 
اما تا به حال هیچ دلیل قاطعی مبنــی بر ارتباط چنین محصوالتی با عوامل 
ایجاد کننده ســرطان سینه یافت نشده  است. در ســازمان FDA هم که بر 
مواد غذایی، دارویی و آرایشی نظارت می کنند تا به حال نتیجه تحقیقی نشان 
نداده  است که مواد درون ضدعرق های زیر بغل عامل ایجاد سرطان هستند. 
با این حال نمی توان منکــر وجود برخی از ترکیبات و موادی که ریســك 
ســرطان را در این محصوالت باال می برند، شد. یکی از اصلی ترین این مواد 
»پارابن« است که از معروف ترین مواد سرطان زا در دئودورانت ها محسوب 
می شود.»پارابن« جزو مواد نگهدارنده است که به طور وسیعی در محصوالت 
بهداشتی برای افزایش طول عمر مورد استفاده قرار می گیرد و می تواند ایجاد 
حساسیت کرده و باعث سرطان شود. همچنین وجود 
آلومینیوم و برخی از ترکیبات مانند »سیلیکا 

تالك« و »فتاالت« نیز می تواند ریسك ابتال به سرطان را در برخی از 
موارد باال ببرد. عالوه بر این دئودورانت ها میکروب های مفید بدن 
را نیز از بین می برند. میکروب های بدن نقشی پیچیده در سالمت 
ایفا می کنند و ما نمی توانیم بدون آنها به حیات خود ادامه دهیم 
و بهتر است با آنها همکاری داشته باشــیم. پژوهشگران به تازگی 

دریافته اند  که استفاده همیشــگی از دئودورانت ها و ضد عرق 
ها، اثر قابل توجهی بر تراکم و تنــوع باکتریایی زیربغل دارد.
بنابر نتایج مطالعه ای که در سال 2014 انجام شد، هنگامی 
که استفاده از دئودورانت و ضد عرق توسط شرکت کنندگان 
در این مطالعه متوقف شد، افزایش مشخص در تراکم باکتریایی 

مشهود بود. هنگامی که استفاده از ضد عرق ها آغاز شد، بار دیگر 
تراکم باکتریایی به طور چشمگیری کاهش یافت.

 مجموع این نتایج حاکی از اثر قوی اســتفاده از دئودورانت ها و ضد عرق ها 
بر ترکیب باکتریایی زیربغل انســان است.هرچند همچنان به پژوهش های 
بیشتری برای آشنایی با آثار سالمت باکتری هایی مانند »استافیلوکوکاسیه« 

و »کورینه باکتریوم« نیاز اســت. کورینه باکتریوم، بوی بدن را تولید می 
کند و می تواند به حفاظت در برابر پاتوژن ها کمك کند، در شــرایطی 
که استافیلوکوکاســیه می تواند مفیــد یا خطرناک باشــد. برخی از 
تولیدکنندگان محصوالت بهداشــتی، مدعی تولیــد دئودورانت های 

طبیعی هستند؛ اما باید توجه داشــت که برخی از ترکیبات سمی حتی در 
نوع طبیعی نیز وجود دارد حتی اگر آلومینیوم از این ترکیب ضد عرق حذف 
شود؛ اما مواد شیمیایی سمی دیگری مانند دیوکسان، پاربن ها، فتاالت ها، 
تولوئن، پروپیلن گلیکول و تری کلوزان نیز در این محصوالت یافت می شود 
که باید از آنها دوری کنید. به گفته دانشمندان، بهتر است به جای استفاده 
مداوم از ضد عرق ها مدتی به بدن استراحت داده شود و یا از برخی  ترکیبات 
طبیعی مانند جوش شــیرین و یا ســرکه ســیب به جای این محصوالت 

شیمیایی استفاده شود.

تحدید حدود عمومی
9/73 چون تحدید حدود قسمتی از امالک بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل به علت عدم 
حضور مالک، تا کنون به عمل نیامده، لذا با توجه به دستور اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق 
تقاضای مالکین ذیل، تحدید حدود اختصاصی امالک مرقوم در تاریخ های تعیین شــده 
در ساعت 8 صبح شروع و انجام خواهد شــد. و در صورت مصادف با روز تعطیل عملیات 

تحدیدی به روز بعد موکول خواهد شد.
امالک وابنیه بخش 3 آران وبیدگل

شماره فرعی  از پالک 297اصلی واقع دراماکن  بخش سه آران وبیدگل
11فرعی: خانم فاطمه کنعانی بیدگلی فرزند علی محمد ششدانگ یکبابخانه به مساحت 

187/15 مترمربع. 
شماره فرعی از پالک899 اصلی واقع دراماکن بخش سه اران وبیدگل

16 فرعی: خانم زهرا صالحی پور بیدگلی فرزند حسین ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
205مترمربع. 

 شــماره فرعــی از پــالک1242 اصلــی واقــع در اماکــن بخــش ســه
 اران وبیدگل

22 فرعی: آقای حســن خبازی فرزند رحمت اله ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 360 
مترمربع. 

شماره فرعی از پالک 1372 اصلی واقع دراماکن بخش سه اران وبیدگل
19 فرعی:خانــم ام البنین صائمــی آرانی فرزنــد اقا رضــا ششــدانگ یکبابخانه به 

مساحت172/50 مترمربع
 شــماره هــای فرعــی از پــالک2637 اصلــی واقــع درمســعود اباد بخش ســه

 اران وبیدگل
9444فرعی: آقای امیرحسین عرشی نیاسر فرزند مجید و طیبه مسعود ابادی ارانی فرزند 
عباس و علی عرشی نیاسر فرزند مجید )بالسویه( ششدانگ یکبابخانه به مساحت98/20 

مترمربع. 
9448فرعی: اقای علی خلیق ارانی فرزند رحمت اله ششدانگ قسمتی از یکباب ساختمان 

بمساحت 128/80متر مربع
97/10/3

شماره های فرعی از پالک2638 اصلی واقع دراحمدابادبخش سه اران وبیدگل
3224فرعی:اقای علی سرکاری ارانی  فرزند سیف اله ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت 

146/90متر مربع 
3225فرعی:اقای احمد اقا سالمی ارانی فرزند حسین ششدانگ یکباب انباری بمساحت 

195/40مترمربع
شماره فرعی از پالک2700 اصلی واقع در بخش سه اران وبیدگل

371فرعی:اقای غالمرضا معماری فرد فرزند مســلم ششــدانگ قطعه زمین بمساحت 
6285مترمربع 

امالک وابنیه بخش 4 آران وبیدگل
شماره فرعی از پالک40 اصلی واقع درنوش اباد  بخش 4اران وبیدگل

3931فرعی :اقای محمد نصیریان نوش ابادی فرزند اســمعیل  ششــدانگ یکبابخانه 
بمساحت 136مترمربع

97/10/4
به موجــب این آگهــی به کلیــه مالکیــن و مجاوریــن اخطــار میگردد کــه در روز 
و ســاعت مقرر در محل حضور یابنــد. اعتراضــات مالکین یا مجاوریــن مطابق ماده 
 20 قانون ثبــت از تاریخ تنظیــم صورت مجلس تحدیــدی تا 30 )ســی( روز پذیرفته

 خواهد شد.
تاریخ انتشار: 97/9/12

م الف: 291511 عباس عباس زادگان   رییس اداره  ثبت اسناد آران و بیدگل

ابالغ رای
9/72 کالسه پرونده:824/97 ،شــماره دادنامه:2102-97/8/23 ،مرجع رسیدگی:شعبه 
دوازدهم شورای حل اختالف خمینی شــهر خواهان: علی حاجی حیدری نشانی: خمینی 
شهر بلوار پاسداران ک آزادگان ؛ خواندگان: 1-ســجاد کریمی نشانی: مجهول المکان 
2-مهدی بلوری نشانی: خمینی شهر فتح12 جنب آپارتمان کیان ، خواسته: مطالبه وجه 
چک )غیابی( گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و جری 
تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاءقاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 
زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شــورا: در خصوص دادخواست تقدیمی 
آقای علی حاجی حیدری به طرفیت آقایان 1-سجاد کریمی 2-مهدی بلوری به خواسته 
مطالبه مبلغ چهل میلیون ریال وجه یک فقره چک به شماره 726047 بتاریخ 96/11/30 
عهده بانک صادرات شعبه خام ماکو به انضمام خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با 
توجه به محتویات پرونده دادخواســت تقدیمی مالحظه رونوشت مصدق چک و با توجه 
به عدم حضور خواندگان در جلسه رسیدگی مورخه 97/8/19 و عدم حضور خواندگان در 
جلسه رسیدگی شورا و نظر به اینکه از ناحیه خوانده دلیلی که حکایت از پرداخت وجه چک 
نماید ارائه نگردیده فلذا با توجه به نظریه مشورتی اعضاء شورا به شرح صورتجلسه مورخه 
97/8/19 و با احراز اشتغال ذمه خواندگان و استصحاب بقای دین مستنداً به ماده 9 و 18 
و 19 و 25 و 27 قانون شوراهای حل اختالف 94/8/10 و مواد 310 ، 311 ، 313 از قانون 
تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشــخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور 
چک و مواد 198و 519 و 522 از قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت تضامنی 
خواندگان به پرداخت مبلغ چهل میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ سر رسید چک تا زمان اجرای حکم که توســط دایره محترم اجرای احکام 
حقوقی بر اساس شاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی محاســبه می گردد و پرداخت 
 مبلغ یک میلیون و هفتصد هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم 
می گردد. رای صادره غیابی و ظرف مهلــت 20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین 
شورا و سپس ظرف مدت بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی 
خمینی شهر می باشــد. م الف: 302727   محمدرضا توازیانی قاضی شعبه دوازدهم 

شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )369 کلمه، 4 کادر(
حصر وراثت

9/65 آقای احمد مومن پور دارای شناسنامه شماره 16999 به شرح دادخواست به کالسه 
676/97  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
محمد حسین مومن پور به شناســنامه 5120135961 در تاریخ 97/6/1 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر اســت بــه: 1- جمیله حجازی دهاقانی 
فرزند ســید میرزا، ش.ش 217 م تولد 1341 صادره از دهاقان )همسر متوفی( 2- احمد 
مومن پور فرزند محمد حسین، ش.ش 16999 متولد 1338 صادره از نجف )پسر متوفی( 
3- منصوره مومن پور فرزند محمد حسین، ش.ش 333 متولد 1356 صادره از قم )دختر 
متوفی( متوفی به جز نامبردگان فوق فاقد ورثه دیگری می باشد. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه  به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 303073 شعبه دوم حقوقی شورای 

حل اختالف دهاقان )167 کلمه،2 کادر(  
حصر وراثت

9/68  آقای فرامرز قربانی داراي شناسنامه شماره 4 به شرح دادخواست به کالسه 489/97  
از این شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسین 
قربانی به شناسنامه 1719 در تاریخ 1376/8/9 اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه 
آن مرحوم منحصر است به: 1- غالمرضا قربانی، ش.ش 59، 2- رضا قربانی، ش.ش 93، 
3- فرامرز قربانی، ش.ش 4، 4- رمضان قربانی، ش.ش 3، 5- احمدرضا قربانی، ش.ش 
140 )پسران متوفی( 6- فاطمه قربانی، ش.ش 65 )دختر متوفی( 7- کبری خانم معروفی 

معروف آبادی، ش.ش 178 )همســر دائمی متوفی(.  اینک با انجام تشریفات مقدماتي 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید تا هر کسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه 
اي از متوفي نزد او مي باشد از تاریخ نشر نخستین آگهي ظرف یک ماه  به شورا تقدیم دارد 
و اال گواهي صادر خواهد شد. م الف: 300932  شعبه دوم حقوقي شوراي حل اختالف 

چادگان )150 کلمه،1 کادر(  
حصر وراثت

9/74  آقای محمد هاشــمی داراي شناسنامه شماره 19 به شــرح دادخواست به کالسه 
499/97  از این شــورا درخواســت گواهي حصر وراثت نموده و چنیــن توضیح داده که 
شادروان درویش هاشمی چادگانی به شناسنامه 775 در تاریخ 97/6/25 اقامتگاه دائمي 
خود بدرود زندگي گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به: 1- محمد هاشمی، ش.ش 19، 
2- مهدی هاشمی، ش.ش 29 )پسران متوفی( 3- طیبه هاشمی، ش.ش 12، 4- مریم 
هاشمی، ش.ش 2، 5- مینا هاشمی، ش.ش 69، 6- محترم هاشمی، ش.ش 19 )دختران 
متوفی( 7- بتول عبدی فرزند عبدالرسول، ش.ش 29 )همسردائمی متوفی(.  اینک با انجام 
تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید تا هر کسي اعتراضي 
دارد و یا وصیتنامه اي از متوفي نزد او مي باشد از تاریخ نشر نخستین آگهي ظرف یک ماه  
به شورا تقدیم دارد و اال گواهي صادر خواهد شد. م الف: 303976  شعبه دوم حقوقي 

شوراي حل اختالف چادگان )149 کلمه،1 کادر(  
فقدان سند مالکیت

9/75  شــماره صارده: 1397/03/535679-1397/9/8 نظر به اینکه سند مالکیت سه 
دانگ مشاع ازششدانگ پالک ثبتی شــماره 12340 فرعی واقع در اردستان  یک اصلی 
دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان ذیل ثبت در صفحه 7 دفتر 249 امالک به نام 
یاسر سخائی صادر و تسلیم گردیده است، سپس نامبرده با ارائه درخواست کتبی به شماره 
وارده: 970320541809825-97/8/30 به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضاء 
شهود آن ذیل شماره: 37747-97/8/30 به گواهی دفتر خانه 50 اردستان رسیده است 
مدعی است که سند مالکیت آن به علت جابه جایی مفقود گردیده است و درخواست صدور 
المثنی سند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل 
ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود چنانچه کسی مدعی انجام 
معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود ســند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این 
آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله 
به این اداره تسلیم و رســید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه 
کننده سند مسترد گردد بدیهی اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت 
اعتراض اصل سند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی 
طبق مقررات خواهد شــد. م الف:303732 عصاری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 

اردستان )218 کلمه،2 کادر(  
ابالغ وقت رسیدگی

9/33 شماره درخواست: 9710460350700082 شماره پرونده: 9609980350701256 
شماره بایگانی شعبه: 961502  خواهان ها قاسمعلی کاویانی مبارکه فرزند حسین و زهره 
ایران پور مبارکه فرزند احمد به وکالت لیال میری موسوی دادخواستی به طرفیت  خواندگان 
علی حسینی و حســین دادرس و جواد جوادیان قلعه و موسسه بازرگانی رشد  به خواسته 
استرداد الشه چک تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی 
 به شــعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال 
خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 311 ارجاع 
و به کالسه ثبت گردیده که  وقت رسیدگی  آن  97/11/8 و ساعت 11 صبح تعیین شده 
است. به علت مجهول المکان خواندگان و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب درامور مدنی و دستور دادگاه  مراتب یک نوبت 
در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خواندگان پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد 
آن به دادگاه  مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف:271575 
شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)189 کلمه، 2 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
9/46 شماره ابالغنامه: 9710100350608274 شماره پرونده: 9609980350601105 
شماره بایگانی شعبه: 961309  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به  آقای 
داریوش جلیلی آب نرگسی فرزند صیداله و صفر موسوی، خواهان  آقای علیرضا برنجیان 
دادخواستی به طرفیت  خواندگان صفر موسوی شــمی و داریوش جلیلی آب نرگسی  به 
 خواسته مطالبه وجه چک و خسارت تاخیر تادیه و خسارت دادرسی مطرح که به این شعبه 
) اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 
2 اتاق شماره 214(  ارجاع و به شماره پرونده کالســه 9609980350601105 شعبه 6 
دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان ثبت و  وقت رسیدگی و استماع شهادت شهود 
مورخ  1397/11/09 ساعت 8 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون 
آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان مراتب 
یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خواندگان ظرف یک ماه پس 
از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
م الف:255810 شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)185 کلمه، 2 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
9/47 شماره ابالغنامه: 9710100350608273 شماره پرونده: 9709983633500573 
شماره بایگانی شعبه: 970817  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به  آقای 
مهدی سلیمانی فرزند علی اکبر، خواهان  آقای سید اکبر منتظری فرزند سید عبدالرحیم 
دادخواستی به طرفیت  خوانده آقای مهدی ســلیمانی فرزند علی اکبر  به خواسته مطالبه 
وجه چک و خسارت دادرســی و  تاخیر تادیه مطرح که به این شعبه ) اصفهان خ چهارباغ 
باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 2 اتاق شماره 214(  
ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709983633500573 شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی 
شهرستان اصفهان ثبت و  وقت رسیدگی مورخ  1397/11/13 ساعت 11/30 تعیین که 
حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار 
آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رســیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف:255808 شعبه 6 دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان)182 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9/48 شماره ابالغنامه: 9710100350609131 شماره پرونده: 9709980350600800 
شماره بایگانی شعبه: 970893  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به  آقای 
مســعود رمضانی فرزند نوروز علی، خواهان  خانم محبوبه تفضلی دادخواستی به طرفیت  
خواندگان آقایان احمدرضا معینی و محمود رمضانی و مسعود رمضانی و خانم سمیه باطنی  
 به خواسته مطالبه وجه و مطالبه خسارت دادرســی و  تاخیر تادیه مطرح که به این شعبه 
) اصفهان خ چهارباغ باال خ شــهید نیکبخت ساختمان دادگســتری کل استان اصفهان 
طبقه 2 اتاق شماره 214(  ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709980350600800 شعبه 
6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان ثبت و وقت رسیدگی مورخ  1397/11/15 
ساعت 11/30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی 
مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده آقای مســعود رمضانی و درخواست خواهان 
مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس 
از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
م الف:271558 شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)181 کلمه، 2 کادر(

پریسا سعادت

در حالی که محصوالت تجاری به راحتی در دســترس هستند، 
شما با کمی تحقیق می توانید از چند ماده طبیعی که ارزان قیمت 
هم هستند به اندازه همان محصوالت نتیجه بگیرید. سس مایونز، 
یکی از عناصری است که می تواند در مراقبت از مو مورد استفاده 
قرار گیرد. در ادامه خواهیم گفت چرا سس مایونز می تواند یکی از 
بهترین درمان ها برای موهای تان باشد.سس مایونز، حاوی زرده 
تخم مرغ، سرکه و روغن است که همگی موهای شما را تغذیه و 
مرطوب می کنند. وجود اسید آمینه در مایونز کمك می کند تا 

پوست سرتان تقویت شود.
از بین بردن شپش

سس مایونز یکی از محبوب ترین درمان ها برای مقابله با شپش 
است. اگر پوست سر را با مقادیر زیادی سس مایونز پوشش دهید، 

می توانید باعث کشتار شپش ها شوید.
صاف کردن مو

 صاف کردن موهای فرفری با یك بار اســتفاده از مایونز میســر 
نمی شود؛ اما با اســتفاده منظم می تواند به طور موثر وز موها را 

بگیرد و آن را نرم و صاف تر کند.
نرم کننده

از آنجا که مایونز از اسیدهای آمینه و روغن تغذیه شده، یکی از 
بهترین محصوالتی است که مواد تشکیل دهنده برای درمان و 

نرم کردن موهایتان را داراست.

مراقبت از موهای فرفری
هر دختری که موهای فر دارد به شما خواهد گفت که مرتب نگه 
داشتن موهای فر کار ساده ای نیســت. تالش های زیادی برای 
حفظ موهای فر باید انجام داد. با اســتفاده از مایونز می توانید 

خشکی موهای فر را مدیریت کنید.
محافظت از رنگ مو

موهای رنگ شده معموال بیشــتر در معرض آسیب قرار دارند. 
کوتیکول های آسیب دیده بیشتر تمایل به از دست دادن رنگ 
دارند. مایونز بــه نرمی و محافظت از کوتیکــول های مو کمك 

می کند.
درمان شوره سر

سس مایونز حاوی سرکه است که ماده ای موثر برای حفظ تعادل 
PH پوست سر و تولید چربی به شمار می رود. تولید بیش از حد 
چربی یکی از دالیل اصلی شوره سر است. استفاده از سس مایونز 
پوست سر را آرام کرده و باعث انسداد فولیکول ها می شود که به 

درمان شوره سر کمك می کند.
درمان موهای خشک و وز

همانطور کــه قبال ذکر شــد، ســس مایونز به خنــك کردن 
 کوتیکول های مو کمك می کند تا رطوبت را در رشــته های مو

 نگه دارد. این مســئله باعث می شود موهای شــما نرم و صاف 
باشند.

فواید سس مایونز برای موها!

اسفناج خام یا پخته؛ ارزش غذایی کدام یک بیشتر است؟
برای »اسفناج« خواص بسیاری  ذکر شده است ولی حتما برای شما هم این ســوال پیش آمده که این ارزش غذایی در حالت خام اسفناج قابل 
دریافت است یا پخته اش؟ در کل، پختن سبزی ها می تواند آنتی اکســیدان موجود در آن ها را باال ببرد چون گرم کردن سبزیجات باعث می شود 
دیوار سلول های آن ها شکسته شود و به آزاد کردن آنتی اکسیدان آن ها کمك می کند؛ بنابراین برای مقابله با بیماری های قلب و ریه مصرف اسفناج 
پخته بهتر است. اسفناج پخته همچنین ماده ای به نام »لوتئین« دارد که از بیماری آب مروارید و انحطاط ماکوال جلوگیری می کند. اسفناج باعث 
تقویت استخوان ها می شود؛ چه پخته باشد چه خام، ولی پخته اش مقوی تر است. ویتامین K موجود در اسفناج در سالمت استخوان ها اهمیت 
بسیاری دارد. ویتامین K1، استئوکلســین را فعال می  کند که اصلی ترین پروتئین غیر کالژنی در استخوان هاست. استئوکلسین، مولکول های 
کلسیم را در داخل استخوان ها محکم می کند. به همین خاطر بدون ویتامین K1 کافی، سطح استئوکلسین در بدن به مقدار الزم نخواهد بود و 
تامین موادمعدنی مورد نیاز بدن ناقص می شود.یك نکته دیگر این است که سبزیجاتی مانند اسفناج و چغندر از کلسیم باالیی برخوردار هستند، 
اما وجود سطح بیشتری از ترکیبی به نام اسید اگزالیك موجود در آن ها باعث کاهش جذب کلسیم می شود. پختن این سبزیجات باعث آزادسازی 
کلسیم گرفتار شده در اسید اگزالیك می شود و جذب کلســیم را افزایش می دهد. برای مثال سه لیوان اسفناج خام دارای ۹0 میلی گرم کلسیم 
است درحالی که تنها یك لیوان اسفناج پخته سه برابر کلسیم موجود در سه لیوان خام آن را دارد ،یعنی 2۵۹ میلی گرم. به هر حال فراموش نکنید 
که جوشاندن سبزیجات باعث از دســت رفتن ویتامین های محلول در آب می شود؛ بنابراین وقتی اسفناج را می پزید به اندازه ساالد اسفناج خام 
ویتامین و فوالت دریافت نمی کنید. پس اگر دنبال دریافت ویتامین های محلول در آب و فوالت هستید باید اسفناج را به صورت خام مصرف کنید. 

Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperNo. 2576 | December  03,  2018  | 8 Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPER zayanderoud8108@gmail.com E-MAIL



Politic,Society,Cultural &  Sport Newspaper No. 2576 | December  03,  2018  | 8 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPERzayanderoud8108@gmail.comE-MAIL

5
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2576 | دوشنبه 12 آذر 1397 | 25 ربیع االول 1440

معدوم سازی 660 هزار پرنده مرغ تخم گذار 
در استان اصفهان

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

با مسئوالن

رییس گروه پژوهش اداره آموزش و 
پرورش استان مطرح کرد:

هدفمند شدن پژوهش های 
دانش آموزی در اصفهان 

آموزش  کل  اداره  پژوهش  گروه  رییس 
و پرورش استان اصفهان به هدفمندسازی 
پژوهش های دانش آموزی اشاره کرد و گفت: 
بیشتر هدف گذاری این همایش هدفمند کردن 
پژوهش ها در راستای اولویت های اداره کل 
آموزش و پرورش و ترغیب وتشویق همکاران 
 به انجام فعالیت های پژوهشی بیشتری است.
»زهره متقی« با بیان اینکه برگزاری نمایشگاه 
یکی از سه محور اصلی برنامه ریزی هفته 
پژوهش در آموزش و پرورش استان اصفهان 
است، افزود: در این نمایشگاه دستاوردهای 
پژوهشی دانش آموزان و فرهنگیان با همکاری 
کل دستگاه های اجرایی و با نظارت استانداری در 
محل دائمی نمایشگاه ها در قالب۱۰غرفه خاص 

به نمایش گذاشته می شود.

سازمان غذا و دارو اعالم کرد:
توزیع متادون در 

داروخانه های منتخب 
متادون )Methadone( بیشتر به عنوان یک 
داروی نگهدارنده برای مهار اعتیاد به هروئین 
و مواد مخدر به کار می رود؛ این ماده در زمان 
حاضر توسط معاونت غذا و داروی دانشگاه های 
علوم پزشکی کشور در اختیار مراکز ترک اعتیاد 
قرار می گیرد؛ اما سازمان غذا و دارو اعالم کرد 
که در صدد توزیع این ماده توسط داروخانه های 
منتخب است.»کیانوش جهانپور« افزود: توزیع 
متادون در داروخانه های منتخب در زمان حاضر 
به طور آزمایشی در قم انجام می شود و پس از 
بررسی نتایج و آسیب شناسی در سایر استان ها 
نیز اجرا خواهد شد.وی دلیل اجرای این برنامه 
را وجود برخی مشکالت در توزیع متادون 
توسط معاونت غذا و داروی دانشگاه های علوم 
پزشکی دانست و گفت: برنامه توزیع متادون 
در داروخانه های منتخب به منظور ارتقای 
دسترسی مراکز درمان نگهدارنده سوء مصرف 
مواد )ترک اعتیاد( و نظارت دقیق تر معاونت 
های غذا و دارو اجرا می شود.جهانپور با تاکید 
بر اینکه عرضه داروهای معمولی یا تحت کنترل 
از وظایف داروخانه  هاست، گفت: این توانمندی 
در داروخانه ها وجود دارد که متادون را بر اساس 
ضوابط و دستورهای تعیین شده در اختیار مراکز 
ترک اعتیاد قرار دهند.سخنگوی سازمان غذا و 
دارو گفت: بر اساس این برنامه، توزیع متادون 
 به صورت بسته و به ازای هر 2۰ مرکز ترک 
صورت  منتخب  داروخانه  یک  در   اعتیاد 

می گیرد.

توصیه های مرکز بهداشت اصفهان: 
 از فعالیت در هوای آلوده 

پرهیز کنید
مرکز بهداشــت اســتان جهت کاهش اثرات 
آالینده های هوا بر ســالمت شهروندان، توصیه 

بهداشتی ذیل را اعالم کرد:
۱( خودداری از هرگونه فعالیتــی که منجر به 
افزایش آلودگی هوا می شود تا شرایط به حالت 

مطلوب برگردد.
 2( شــهروندان محترم تا حد امــکان از خروج 
غیرضــروری از منــزل و تــردد بی مــورد و 

غیرضروری در معابر شهری خودداری فرمایند.
۳( بیماران قلبی و ریوی و مبتالیان به آســم، 
در فضاهای باز فعالیت نکننــد و تا حد امکان از 
حضور در سطح شهر خودداری کرده و در منزل 

استراحت کنند.
۴( به مدیران مدارس و مهدهای کودک توصیه 
می شود کلیه فعالیت های فیزیکی و ورزشی در 
مهدهای کودک، مراکز پیش دبستانی را حذف 
کرده و زنگ های تفریح را نیــز تا حد امکان در 

کالس ها سپری کنند.
۵( کلیه ورزشــکاران و شــهروندان از هرگونه 
فعالیت فیزیکی و ورزشی از جمله دویدن و پیاده 

روی خودداری کنند.
۶( نوشیدن مایعات به ویژه آب در شرایط آلودگی 
هوا نه تنها باعث شست وشوی دستگاه گوارش 
می شود بلکه عطش و خشــکی دهان ناشی از 

آلودگی هوا را نیز از بین می برد.
7(    افرادی که مبتال به ســرماخوردگی )زکام 
همراه با حساسیت( و یا مشکالت تنفسی هستند 
و افراد مبتال به آسم بدون عالمت، در زمره گروه 
های آسیب پذیر هستند. بنابراین به گروه های 
آسیب پذیر ذکر شده توصیه می شود از تردد در 

محیط های باز خودداری کنند.
۱۰( ماســک های کاغذی معمولی و دستمال 
نمی توانند مانع ورود آالینده های هوا به سیستم 
تنفسی ما شوند و این اســتفاده از آن ها توصیه 

نمی شود. 

سخنگوی مرکز اورژانس اصفهان:
 علت سقوط خانم ۲۱ ساله

 از پل سهروردی مشخص نیست
ســخنگوی مرکز اورژانس اســتان اصفهان گفت: 
خانمی 2۱ ساله روز شــنبه از روی پل سهروردی 
ســقوط کرد که علت ســقوط وی هنوز مشخص 
نیست.»عباس عابدی« در خصوص حادثه سقوط از 
پل سهروردی اصفهان اظهار کرد: این حادثه ساعت 
۱2 و هفت دقیقه روز شنبه به مرکز اورژانس اصفهان 
گزارش شده اســت.وی با بیان اینکه این حادثه در 
اتوبان شهید حبیب اللهی و زیر پل سهروردی گزارش 
شده بود، اضافه کرد: به دلیل اینکه پنج واحد امدادی 
اطراف این حادثه در ماموریت بودند مجبور به اعزام 
نیرو از یگان های دورتــر بودیم و در نهایت ماموران 
اورژانس ۱۳ دقیقه پس از اولین اطالع رســانی به 
محل حادثه رسیدند.سخنگوی مرکز اورژانس استان 
اصفهان با بیان اینکه نیروهای امدادی اورژانس پس 
از رسیدن به محل حادثه با دختر 2۱ ساله مجروح 
رو به رو شدند، گفت: اقدامات اولیه درمان سرپایی 
به ویژه ثابت کردن ســر به دلیل احتمال خونریزی 
و ضربه به صورت و همچنین آتل بندی مچ دســت 
چپ به دلیل شکستگی در محل حادثه انجام و این 

مجروح به بیمارستان کاشانی منتقل شد.

رییس پلیس فتای استان تاکید کرد:
جهت ثبت نام کارت سوخت به 
سامانه هاي اعالم شده مراجعه 

کنید 
رییــس پلیس فتای اســتان گفــت: هموطنان 
براي ثبت نام کارت سوخت به سامانه هاي اعالم 
شده مراجعه و از رفتن به ســایر سایت ها و دانلود 
اپلیکیشــن هاي مختلف جدا خــودداري کنند. 
سرهنگ »سید مصطفي مرتضوي « بیان داشت: 
با اعالم شرکت ملي پاالیش و پخش فرآورده هاي 
نفتي، مالکان خودرو و موتورســیکلت هاي فاقد 
کارت سوخت با مراجعه به سامانه خدمات دولت 
همراه و اپلیکیشن خدمات دولت همراه مي توانند 
جهت ثبت نام کارت ســوخت اقــدام کنند.این 
مقام مســئول عنوان داشــت: متاســفانه برخي 
از شــهروندان هنگام ثبت نام به آدرس ســایت 
 توجه نکرده و با جســت وجو از طریق موتور هاي 
جســت وجو و یا رفتن به لینک هایي که در دیگر 
سایت ها ارائه شده در دام ســودجویان سایبري 
گرفتار مي شوند به نحوي که ثبت کردن اطالعات 
در سایت هاي جعلي مي تواند زمینه سوء استفاده 
از کاربران را فراهــم آورده که پیامد این بي دقتي 
مي تواند باعث بروز مشــکالتي مثل ســرقت و ... 
شــود.وي افزود: از آنجایي که یکي از روش هاي 
ثبت نام، استفاده از اپلیکیشن دولت همراه است، 
لذا این احتمال وجود دارد تا مجرمان سایبري با 
طراحي اپلیکیشن هایي مشابه و جعلي، اقدام به 
ســرقت اطالعات کاربران کرده و یا با قرار دادن 
این اپلیکیشــن در ســایت هاي آلوده به بدافزار، 
اطالعات ذخیره شده در سیستم قربانیان را هدف 
قرار دهند.سرهنگ مرتضوي به شهروندان توصیه 
کرد: در صورت عدم آشنایي کافي با فضاي وب از 
افراد معتمد و آشنا کمک گرفته و اطالعات خود 
را در این فضا منتشــر نکنند، همچنین ثبت نام 
از طریق سامانه مذکور و اپلیکیشن دولت همراه، 
رایگان بوده و نیازي به ارائه اطالعات بانکي در این 

مرحله نیست.

رییس پلیس راهور استان مطرح کرد:
 خودرو با چه تخلفاتی

 توقیف می شود؟
رییس پلیس راهور اســتان گفت: برابــر با قانون 
رسیدگی با تخلفات، چنانچه که راکبین و رانندگان 
مرتکب دو تخلــف همزمان از ســری #تخلفات-

حادثه-ساز همچون سرعت غیر مجاز، سبقت غیر 
مجاز، تجاوز به چپ از خط وسط خیابان و مواردی از 
این دست شوند، ضمن اختصاص نمره منفی، وسیله 
نقلیه متخلف به مدت 72 ساعت توقیف و مورداعمال 
قانون قرارخواهدگرفت که ترخیص وسیله منوط به 
پرداخت جریمه وســپری شدن مدت زمان توقیف 
خواهد بود.سرهنگ رضایی افزود: در موارد خاص 
و ارتکاب تخلفات خطرآفرین بــا هماهنگی مقام 
قضائی خودروهایی را کــه حتی یک تخلف حادثه 
ســاز همچون حرکت مارپیچ و یا سرعت غیر مجاز 
انجام دهند و امکان متوقف آن وســیله در لحظات 
اولیه وجود نداشته باشــد از طریق سیستم جامع 
پلیس راهور با مالک وســیله نقلیه  تماس گرفته و 
به پلیس راهور فراخوانده می شــود.رضایی گفت: 
در صورتی که مالک پس از دستور فراخوان به راهور 
مراجعه نکند پالک وی در سیستم شکایت ضبط و 
ممکن است هر آن، هنگام استعالم ناجا این وسیله 

نقلیه متوقف شود.

مدیر مرکز ملــی تحقیقات و مطالعــات باروری 
ابرها، از برنامه ریزی وزارت نیرو برای اجرای پروژه 
باروری ابرها در ۱۰ استان کشور از جمله اصفهان 
خبر داد.»فرید گلکار« با بیــان اینکه برای اجرای 
پروژه باروری ابرها با همکاری نیروی هوا و فضای 
سپاه هیچ مانعی نداریم و به زودی عملیات اجرایی 
آن آغاز خواهد شــد، تصریح کرد: ایــن پروژه در 
استان های یزد، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه 
و بویراحمد، اصفهان، خوزستان، کرمان و فارس از 
طریق هواپیما و مناطقی همچون خراسان جنوبی 
و آذربایجان شــرقی و غربی از طریــق پهپاد اجرا 

خواهد شد.
وی اضافه کرد: در صورت تامین اعتبار، باروری ابرها 
در استان کرمانشاه نیز به شیوه زمینی و از طریق 
ژنراتور انجام خواهد شد.مدیر مرکز ملی تحقیقات 
و مطالعات باروری ابرها اظهار کرد: قرارداد تامین 
پهپاد، مواد باروری، هواپیما و تجهیزات قابل نصب 
روی آن با نیروی هوا و فضای سپاه آماده شده و به 
زودی وارد فاز اجرا خواهیم شد.گلکار تصریح کرد: 

»فلیر« توسط نیروی هوافضا و »پیروپاترون« توسط 
صنایع دفاع در داخل تولید می شود. امکان خرید 
خارجی این مواد نیز وجود دارد، اما از چندین منظر، 
بهتر و شایسته است از تولید داخل استفاده شود.
وی  خاطرنشــان کرد: در صورت تسریع در انجام 
امور و تبادل تفاهم نامه با نیروی هوافضا امکان آغاز 
و آمادگی برای اجرای پروژه های افزایش بارش نیز 

وجود دارد.

مدیر مرکز ملی تحقیقات و مطالعات باروری ابرها اعالم کرد:
برنامه وزارت نیرو برای باروری ابرها در اصفهان

رییس اداره کل آزمایشگاه های محیط زیست اصفهان 
گفت: براساس پیش بینی هواشناسی احتمال ناسالم 
شــدن هوای کالن شــهر اصفهان از نیمه دوم آذر تا 
روزهای پایانــی دی وجــود دارد.»بابک صادقیان« 
افزود: مطابق مطالعات انجام شده تردد خودروهای 
شخصی سهم قابل توجهی در میزان آلودگی هوا دارند 
و به همین دلیل توصیه می کنیم شهروندان از حمل 
و نقل عمومی به جای خودروهای شخصی استفاده 
کنند. وی با بیان اینکه وظیفه دستگاه های ذی ربط 
برای مقابله با تشــدید آلودگی هوا مشــخص است، 
اظهارداشت: جلسه هماهنگی دستگاه ها برای انجام 
اقدامات موثر برای کاهش آلودگی هوا طی روزهای 
آینده در استانداری اصفهان برگزار خواهد شد. رییس 
اداره کل آزمایشــگاه های محیط زیســت اصفهان 
درعین حال تصریح کرد: وضعیت هوای کالن شــهر 
اصفهان نسبت به مدت مشابه سال گذشته بهتر است 
و این کالن شهر در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 
دیرتر درگیر آلودگی هوا برای گروه های حســاس 
شد. صادقیان تاکید کرد: سال گذشته آلودگی هوای 

اصفهان از 2۰ آبان شــدت یافت؛ اما در سال جاری 
وضعیت هوای این کالنشــهر تا روزهای پایانی آبان 
خوب بود. وی درباره اجرای برنامه جامع کنترل کیفی 
هوا نیز گفت: این برنامه جامع از مصوبه شورای برنامه 
ریزی استان و حمایت دولت برخوردار است و در آن 
وظایف هریک از دستگاه های مرتبط از جمله محیط 
زیست، بهداشت، مدیریت بحران استانداری، پلیس 

راهور و شهرداری مشخص شده و در حال اجراست. 

رییس اداره کل آزمایشگاه های محیط زیست اصفهان:
احتمال افزایش آلودگی هوای اصفهان تا پایان دی وجود دارد

محیط زیستنیرو

ایران به سوی ســالمندی در حرکت است؛ 
روند نگران کننــده ای که تا کنون هیچ نهاد 
و دولتی نتوانسته برای آن راه حل درست و 
جامعی بیندیشد. عالوه بر مشکالت جمعیتی 
که به زودی باید برای آن چاره ای اندیشــید 
خود سالمندان و افزایش مشکالت ناشی از 
نگهداری و تامین ســالمت و امنیت آنها  نیز 
از جمله مسائلی است که نگرانی هایی را در 

جامعه ایران ایجاد کرده است. 
گذشــته از مشــکالت اقتصــادی مانند 
هزینه های درمانی باال و کافی نبودن درآمد 
، برخی معضالت دیگــر نیز امروز گریبانگیر 
جامعه سالمندی ایران شــده است از جمله 
حواشــی نگهداری این افــراد و اوج گیری 
برخی از بیماری ها در میان ســالمندان به 
خصوص افسردگی . ســرقت و آزار و اذیت 
ســالمندان دو نگرانی عمده ای اســت که 
این روزها هشــدارهای جدی در مورد آن 
داده می شود. میزان شــیوع سالمندآزاری 
درایران 5۶.۴درصدبرآورد شــده اســت.

این درحالی اســت که درکمتر از ۴۰ســال 
دیگرسهم سالمندان ازجمعیت کشور بیش 

از ۳۰درصدخواهدبود. 
رشد نگران کننده سالمند آزاری در ایران 
اگر چه سالمند آزاری تنها مختص به ایران نیست 
و در تمــام دنیــا رواج دارد؛ اما با توجه به شــیوع 
سالخوردگی در ایران شــیوع این معضل بر اساس 
برخی از یافته های محققان بیشــتر از کشورهای 
دیگر است. ســوء رفتار با ســالمند عبارت از انجام 
دادن یا ندادن رفتــاری خاصی به صورت عمدی یا 
غیرعمدی توسط مراقبت کننده یا فرد قابل اعتماد 
دیگر است که باعث افزایش خطر و صدمه یا تجاوز 
به حقوق انســانی و کاهش کیفیت زندگی در فرد 

سالمند )باالتر از ۶۰ سال( می شود.
 در پژوهشــی که مازیــار موالیی و همــکاران در 
دانشگاه شــهید بهشــتی در رابطه با میزان شیوع 
ســوء رفتار با ســالمندان در ایران طی سال های 
۱۳۸۴ تا ۱۳۹۴ انجام داده اند، این نتیجه به دست 
می آید که میزان ســالمندآزاری در ایران بســیار 
بیشتر از ســایر کشورهاســت. همچنین در بین 
انواع آن بــه ترتیب ســالمندآزاری عاطفی )۳۰.7 
درصد(، سالمندآزاری روانی )2۵.۴ درصد(، غفلت از 

سالمندان )2۵.۱ درصد(، 
سالمندآزاری مالی )۱۹.7 
درصد(، ســالمندآزاری 
جســمی )۱۳.۱ درصد( 
 ۱۱.7 و طردشــدگی )
درصد( شــایع ترین انواع 
ســالمندآزاری در ایران 

هستند. به نظر می رســد نبود قانون های حمایتی 
برای این قشــر آســیب پذیر یکــی از اصلی ترین 
علل ســالمند آزاری باشد، از ســوی دیگر برخی 
از محدودیت هــای فرهنگی در مــورد نگهداری 
ســالمندان در خانواده ها نیز به این موضوع دامن 

زده است.
سالمندان طعمه های خوبی برای سارقان هستند، به 
خصوص در سال های اخیر و با رونق گرفتن اقتصاد 
دیجیتال که معموال این قشــر از آنها چیزی سر در 
نمی آورند و مهارتی در این زمینــه ندارند، زمینه 
خوبی را برای کالهبرداری و ســوء استفاده فراهم 
می آورد. معموال سرقت از سالمندان در قالب امور 
خیریه و یا به بهانه کمک به این افراد اتفاق می افتد. 

در میان اخبــار حوادث 
می تــوان مــوارد متعدد 
کالهبرداری و سرقت در 
عابر بانک از ســالمندان 
و یا خالی کردن حســاب 
آنها به بهانه های مختلف 
از جمله ثبت نام در طرح 
ها و برنامه های اقتصادی 
مشاهده کرد. عالوه بر این اعتماد این افراد به کسانی 
که به هر نحو قصد کمک و یا نزدیک شــدن به آنها 
 را دارند نیز در نهایت سالمندان را بیشتر در معرض
 سوء استفاده و دزدی قرار می دهد. افراد سالخورده 
کسانی هستند که از تنهایی رنج می برند و به همین 
دلیل زودتر بــه افراد غریبه اعتمــاد می کنند این 
مسئله در نهایت آنها را طعمه ای خوب برای شیادان 
رقم می زند. در همین زمینه پلیــس اصفهان نیز 
هشدار داده است که نباید افراد کهنسال به غریبه 
ها اعتماد کنند. بر اساس هشــدارهایی که پلیس 
اصفهان منتشــر کرده افراد کهنسال باید از نمایان 
کردن طالجات خودداری کنند. همچنین به افراد 

کهنسال آموزش داده شود از بازکردن درب منازل به 
روی افراد ناشناس خودداری شود. اگر افراد کهنسال 
قصد اجاره دادن منزل را دارند زمانی که تنها هستند 
از نشــان دادن منزل خودداری کننــد. همچنین  
ســالمندان  فریب افرادی که خود را به عنوان افراد 
نیکوکار معرفی می کنند  را  نخورند. عالوه بر این به 
هیچ عنوان به خواسته افرادی که تقاضای بازکردن 
طالجات و رویــت آنها را می کننــد توجه نکرده و 
طالجات را به آنها نشان ندهند. در موقع حمل بار و 
خرید ها اگر افرادی ناشناس قصد کمک و حمل آنها 
به داخل منزل را دارند به تقاضای آنها پاسخ مثبت 
داده نشود. اگر قصد استخدام مستخدم یا خدمتکار 
را دارند حتما آن فرد معرف داشته و ناشناس نباشد 

و سوابق وی بررسی شود.
 در صورت برداشــت وجوه نقد از عابر بانک کارت 
و رمز خود را در اختیار افراد ناشــناس قرار ندهند. 
مواظب تماس هــای تلفنی افراد ناشــناس تحت 
عنوان مامور بانک و اعالم برنده شدن جوایز باشند. 
سالمندان باید حتما شماره تلفن اقوام نزدیک را در 

جیب لباس خود داشته باشند.

  معموال سرقت از سالمندان
  در قالب امور خیریه و یا به
 بهانه کمک به این افراد 

اتفاق می افتد

یک مقام مسئول گفت: از ابتدای مهر تاکنون ۶۶۰ هزار پرنده تخم گذار و 
2۸ هزار بوقلمون در استان اصفهان معدوم شدند. مدیر کل دفتر بهداشت 
و مدیریت بیماری های طیور ســازمان دامپزشکی درباره آخرین وضعیت 
بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در استان اصفهان اظهار کرد: از تیرماه 
کانون هایی از بیمــاری آنفلوانزای فوق حاد پرنــدگان در اصفهان گزارش 
شد که به سبب اقدامات صورت گرفته، بیماری در مرداد به حداقل ممکن 
رسید.»علیرضا اکبرشاهی« از شــیوع مجدد ویروس آنفلوانزای فوق حاد 
پرندگان در شــهریور خبر داد و گفت: ویروس آنفلوانزا به ســبب پرندگان 
آزاد پرواز  مجددا در برخی از واحدها سرایت یافت و خساراتی را ایجاد کرد.

اکبرشاهی، تعداد کانون های مرغ تخم گذار مبتال به ویروس آنفلوانزای حاد 
پرندگان در شــهریور را ۴ کانون اعالم کرد و گفت: همچنین در مهرماه ۴ 
کانون مرغ تخم گذار و آبان ۶ کانون مرغ تخم گذار و ۴ واحد بوقلمون گزارش 
شد.این مقام مســئول، تراکم واحدهای مرغداری، رفت و آمد مرغداران به 
سبب ارتباط فامیلی و نقش پرندگان آزاد پرواز را دلیل اصلی شیوع مجدد 
بیماری در واحدها اعالم کرد. وی با اشاره به اینکه یک میلیون و ۴۰۰ هزار دوز 
واکسن از محموله قبلی در اختیار استان اصفهان قرار گرفت، اظهار کرد: هفته 
آینده دو میلیون و ۳۰۰ هزار دوز واکسن از پارت جدیدی که کار آزمایشگاهی 

آن تمام می شود، در اختیار مرغداران استان اصفهان قرار خواهد گرفت.

مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان گفت: آمار مصدومان ناشی از حوادث 
کار تا پایان مهر ماه امسال با ۱۶۸۳ نفر نسبت به مدت مشابه سال قبل هشت 

درصد افزایش داشته است. 
علی سلیمان پور با بیان اینکه در این مدت ۱7 هزار و ۳۳۵ مصدوم حوادث 
ترافیکی به اداره کل پزشکي قانوني استان اصفهان و مراکز تابعه آن مراجعه 
کردند، گفت: از این تعداد چهار هزار و 777 نفر زن و ۱2 هزار و ۵۵۸ نفر مرد 

هستند و آمار مصدومان حوادث ترافیکی تا پایان مهر ماه در مقایسه با  مدت 
مشابه سال قبل،۱۰/۶ درصد بیشتر شده است.وی به افزایش آمار فوت ناشی 
ازحوادث کار در هفت ماه نخست امسال اشاره کرد و ادامه داد: تا پایان مهر 
ماه، ۶۳ مرد به دلیل فوت ناشی از حوادث کار در مراکز پزشکی قانونی استان 
اصفهان مورد معاینه قرار گرفتند که این تعداد در مقایسه با مدت مشابه سال 

گذشته ۴۵ نفر بیشتر است. نی
انو

ی ق
شک

پز

افزایش 8 درصدی آمار 
مصدومان حوادث کار تا 

پایان مهر ماه

مدیرکل پزشکی قانونی استان 
اصفهان خبر داد:

معدوم سازی 660 هزار پرنده مرغ تخم گذار در استان اصفهان

پریسا سعادت

روزگار ناخوش سالمندی 
  سالمندان طعمه های اصلی سرقت و آزار و اذیت ؛
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گواردیوال:
  پیروزی شماره 400 ؟

به خودم تبریک می گویم!
»پــپ گواردیــوال« در عرصه مربیگــری و با 
پیــروزی ســیتی برابر 
بورنموث به رکورد 
400 بازی رسید 
و حاال در این مورد 
و البتــه جریــان 
بازی برابر بورنموث 
صحبت کرده اســت. 
گواردیــوال گفــت:» پیروزی 
شماره 400 به عنوان سرمربی؟ نمی دانستم 
به این رکورد رسیده ام؛ اما به خودم تبریک می 
گویم و از کسب این پیروزی بسیار خوشحالم«.

پاسخ منفی چلسی به پیشنهاد 
بارسا برای »کریستیانسن«

باشگاه چلســی عالقه ای برای از دست دادن 
کریستیانســن، مدافع 
دانمارکی 22 ســاله 
خود ندارد.به نقل از 
میرر، بارسلونا پس 
از وضعیــت مبهم 
مصدومیت اومتیتی، 
در پی یافتــن مدافع 
میانی جدید برای زمستان است. آبی و اناری ها 
قصد دارند در انتقاالت ژانویه یک مدافع جدید 
را به خدمت بگیرند و برای این مهم، گزینه های 
مختلفی از جمله کریستیانســن، ایوانوویچ و 
حتی کمپانی مطرح شده اند.»اومتیتی« اعالم 
کرد کــه از جراحی منصرف شــده و به دوحه 
خواهد رفت تا روند معالجاتش را آنجا پیگیری 
کند. هنوز مشخص نیست که در ادامه او نیاز به 

جراحی پیدا خواهد کرد یا خیر.

 »رونالدو«
 قرار بود به میالن بپیوندد

در ادامه هفتــه چهاردهم ســری آ ایتالیا، آث 
میالن به مصــاف پارما 
خواهد رفــت. گنارو 
گتوزو، ســرمربی 
در  روســونری ها 
مصاحبــه پیــش 
از بــازی در جمــع 
خبرنــگاران گفــت: 
»کریستیانو رونالدو در آستانه انتقال به میالن 
بود و صحبت هــای »میرابلی« در این خصوص 
درست است. سبک بازی فابرگاس را می پسندم. 
در حال حاضر به نقل و انتقاالت فکر نمی کنم و 
باید این سواالت را از مالدینی و لئوناردو بپرسید«.

سگ وحشی در تیم کم داریم!
ژوزه مورینیــو، ســرمربی منچســتر یونایتد 
می گویــد هافبک های 
تیمش به اندازه کافی 
در زمیــن تــالش 
نمی کنند. مورینیو 
پــس از تســاوی 
شیاطین سرخ برابر 
ساوتهمپتون گفت: »ما 
توپ های بسیاری در خط میانی از دست دادیم 
و تنها در 15 دقیقه پایانی بــازی خوب بودیم. 
بازیکنانم متوجه نمی شوند که باید سادگی را در 
پیش بگیرند؛ اما روحیه و جنگندگی تیم خوب 
بود. مارکوس راشــفورد، فیل جونز و بازیکنان 
دیگر نشــان دادند که به پیراهــن تیم احترام 
می گذارند. امیدوارم مــردم متوجه این حرف 
من شوند که ما در تیم سگ های وحشی زیادی 

نداریم که بخواهند توپ را گاز بگیرند.«

هیئت مدیره ذوب آهن علیه من بود!

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

استیضاح وزیر ورزش و جوانان 
منتفی شد

طرح استیضاح مسعود ســلطانی فر، وزیر ورزش و 
جوانان ۳0 آبان ماه با امضای 15 نفر از نمایندگان 
تقدیم هیئت رییســه مجلس شــد. به فاصله 10 
روز پس از ارائه این طرح و پیش از بررســی آن در 
کمیسیون فرهنگی اما موضوع به صورت کلی منتفی 
و از دستور کار مجلســی ها خارج شده است.»علی 
اصغر یوسف نژاد« عضو هیئت رییسه مجلس شورای 
اســالمی ضمن تایید این خبر گفت: به دلیل پس 
گرفته شدن امضای برخی از متقاضیان استیضاح 
و کاهش تعداد متقاضیان از حد نصاب قانونی، طرح 

استیضاح وزیر ورزش منتفی و پس گرفته شد.

مالیات۱۷0میلیونی »قطبی« و 
جریمه اش چه می شود؟

افشین قطبی، سرمربی پیشین تیم پرسپولیس و 
تیم ملی فوتبال ایران برای یک فصل و نیم به عنوان 
سرمربی فوالد خوزســتان انتخاب شد.  قطبی در 
حال حاضر مالیات عقب افتاده ای دارد که قرار است 
این مالیات با توافق دو باشــگاه فوالد و پرسپولیس 
پرداخت شــود. مهدی حاج باقر، مدیر برنامه های 
افشــین قطبی در خصوص این مالیــات گفت: دو 
باشگاه فوالد و پرســپولیس در این خصوص توافق 
کرده اند تا مشــکل مالیاتی قطبی حل شود.وی با 
اشاره به بدهی های مالیاتی سرمربی فوالد خوزستان 
افزود: »قطبــی« از زمان تیم ملــی بدهی مالیاتی 
ندارد، چون از هر پرداختــی که صورت می گرفت، 
مالیات کسر می شد. مالیاتی که باقی مانده مربوط به 
زمان حضور قطبی در باشگاه پرسپولیس و بر عهده 

این باشگاه بود. 

دو قلوهای گلزن؛ از اصفهان تا 
روسیه

»مهرداد محمدی« به گلزنی برادر خود در لیگ 
روسیه واکنش نشــان داد.مهرداد محمدی که 
جمعه، ۹ آذر ماه تک گل ســه امتیازی سپاهان 
را در بازی مقابل پدیده مشــهد به ثمر رســاند 
پس از گلزنی برادرش بــرای تیم احمد گروژنی 
در لیگ روسیه با انتشار عکسی از گلزنی »میالد 
محمدی« در اینســتاگرام خود نوشت: »داداش 
تبریک میگم، عجب گلی زدی. تو دمای منفی 20 

درجه قشنگ داری آب بندی میشیا«

اولین خروجی پرسپولیس
»برانکو ایوانکوویچ« قصد دارد در نقل و انتقاالت نیم 
فصل ترکیب خود را تقویت کرده و بازیکنان جدیدی 
را جذب کند. پرســپولیس با توجه به محرومیت و 
مصدومیت چند بازیکن، از لحاظ مهره در شــرایط 
ســختی قرار گرفته و از همین رو سرمربی کروات 
می خواهد بــرای جذب بازیکنان جدید  لیســت 
پرســپولیس را با فروش چند بازیکــن برای ورود 
بازیکنان مدنظرش، خالی کند. به همین دلیل برانکو 
اولین خروجی لیست خود را در نیم فصل دوم اعالم 
کرد. احسان علوان زاده، بازیکن جوان سرخ پوشان با 
نظر ایوانکوویچ از جمع پرسپولیسی ها جدا خواهد 

شد و باید به تیم دیگری بپیوندد.

 مشاجره »بیرانوند«
 این بار با برانکو

تمریــن روز گذشــته پرســپولیس بــا حضور 
خبرنگاران در محل تمرین برگزار شــد تا برانکو 
ایوانکوویچ از این مسئله دلخور شده و بعد از 40 
دقیقه از تمرین خواســتار ترک ورزشگاه توسط 

خبرنگاران شود.
 در جریان بازی درون تیمی برانکو ایوانکوویچ به 
بیرانوند بابت خروج هایــش تذکر داد که در یک 
لحظه ایــن بیرانوند از کــوره در رفته و با صدای 
بلند به مترجم برانکو گفت:» در آن صحنه مقصر 
شــجاع خلیل زاده بود، نه من«. در ادامه صدای 
برانکو باالتر رفت و بیرانوند هم برای دقایقی زمین 

را ترک کرده و دوباره برگشت. 

در حاشیه

پیشخوان

امیرحســین صادقــی: 
بازوبند را که به فرهاد دادم گور 

خودم را کندم
رقیب شود سبب خیر!

 وعده ۲۰ هزار صندلی جدید برای دیدار سپاهان-پرسپولیس؛

  عکس روز

ذوب آهنی ها »منصوریان« را شگفت زده کردند

باشگاه ذوب آهن با برپایی مراسمی، علیرضا منصوریان سرمربی این تیم را شگفت زده کرد.
مسئوالن باشــگاه ذوب آهن  اصفهان به مناسبت سالروز تولد ســرمربی جدیدشان، مراسم 
مفصلی را ترتیب داده بودند تا علیرضا منصوریان کامال شگفت زده شود.در این مراسم سعید 
آذری مدیرعامل، مدیران، کارکنان، اعضای کادر فنی و بازیکنان تیم ذوب آهن حضور داشتند.

سید جالل حســینی  از 
فوتبال ملی خداحافظی کرد

اصفهانی های فدراسیون فعال ماندگار هستند
درحالی که روز پانزدهم آذر به عنوان آخرین روز فعالیت بازنشســته ها اعالم شده و از این روز به بعد 
هر گونه فعالیت آنها غیرقانونی و حتی »جرم« تلقی می شود؛ اما تکلیف بسیاری از اعضای بازنشسته 
فدراسیون فوتبال مشخص نشده است.این در حالی اســت که نشست ها و جلسات داخلی و خارجی 
پرتعدادی برای تعیین تکلیف این فدراسیون برگزار شده؛ اما سناریویی که در این جلسات برای این 
فدراسیون نوشته شده، به مرحله اجرا در نیامده است تا ابهامات در مورد آینده برخی افراد بیشتر شود.
اصلی ترین نفری که در فدراســیون فوتبال در مورد رفتن یا ماندن او نقل قول ها و اظهارات زیادی 
مطرح شد، مهدی تاج رییس این فدراسیون بود که با حمایت های کنفدراسیون فوتبال آسیا و البته 
»جیانی اینفانتینو« رییس فیفا ماندگار شد.البته مشــکل فدراسیون فوتبال و بازنشسته هایش تنها 
مربوط به »مهدی تاج« نبود؛ چرا که اکثر اعضای هیئت رییســه این فدراســیون و دبیرکل هم باید 
صندلی شان را ترک کنند؛ اما ماندن تاج آنها را هم وسوسه کرد که راهی برای ماندن پیدا کنند.پس از 
آنکه مهدی تاج در نشست های متعدد داخلی و خارجی باالخره راهی برای ماندن در مسئولیتش پیدا 
کرد، اعضای هیئت رییسه نیز به تکاپو افتادند تا همچنان کنار یار چندسال اخیرشان بمانند و رفیق 
نیمه راه نشوند! اما ظاهرا تالش های آنها به جایی نرسید و ســناریویی که با حضور مسئوالن چیده 
شده است باید بدون آنها به اجرا درآید. براســاس توافقاتی که در نشست های داخلی صورت گرفته، 
»محمدرضا ساکت« دبیرکل فدراسیون باید زودتر از برگزاری مجمع مسئولیتش را ترک کند و  برای 
این بخش سناریو، گزینه های جانشینی هم مشخص شــده اند؛ اما هنوز رسما اعالم نشده است. هر 
چند از مهدی محمدنبی به عنوان گزینه جانشینی محمدرضا ساکت نام برده می شد و حتی استعالم 
های الزم از مراجع  ذی صالح برای بازگشت وی صورت گرفته بود، اما برخی باحضور او مخالف بودند. 
ابراهیم شکوری، معاون محمدرضا ساکت و احمدرضا براتی، رییس کمیته حقوقی و تدوین مقررات 
فدراسیون فوتبال دو گزینه دیگر سرپرستی دبیرکلی فدراسیون فوتبال تا زمان تشکیل مجمع هستند.

بیرانوند: پنالتی رونالدو و 
مهار ژاوی کــه هیچ، گل هم 

می زدم  AFCمرا نمی دید

بانوی شناگر اصفهانی:
بدون حمایت دلسرد می شوم

بانوی شناگر اصفهانی گفت: کاری که من انجام 
می دهم پرهزینه است، نیاز به امکانات دارد و برای 
اینکه بتوانم این رونــد را ادامه دهم باید حمایت 
شــوم. »اکرم قربانی« اظهار کرد: با ۳0 ساعت 
شنای پای دوچرخه )دســت باال( رکورد کشور 
را جابه جا و موفقیتی دیگــر را از آن خود کردم. 
امسال با همه مشکالتی که وجود داشت توانستم 
با موفقیت این کار را انجام دهم؛ اما برای اینکه این 
روند ادامه پیدا کند و بتوانم رکوردهای بیشتری را 
بزنم از مسئوالن انتظار حمایت دارم. بانوی شناگر 
اصفهانی تاکید کرد: این کار پرهزینه و تامین همه 
هزینه ها برای من سخت است، این رشته نیاز به 
امکانات دارد و اگر از نظر مادی و معنوی حمایتی 
صورت نگیرد برایم دلسردکننده است؛ در نتیجه 
مجبور می شوم این رشته را رها کنم و ادامه ندهم.

منهای فوتبال

»پرسپولیس« شود ســبب خیر اگر خدا خواهد! 
دشمن خونی ســپاهانی ها به زودی با سپاهان در 
اصفهان مصاف خواهدداد. هردوتیم در این شــهر، 
طرفداران زیادی دارند و طبیعی است که این بازی 
که تقابل برانکو-قلعه نویی هم هست، با استقبال 

پرشور اصفهانی ها روبه روخواهدشد. 
اصفهانی ها در دیدار تیم شــان مقابل پدیده ثابت 
کردند که اگر تیم شــان در کورس قهرمانی باشد، 
فارغ از حساسیت بازی ورزشــگاه را پر می کنند. 
البته رایگان بودن بازی هــم بی تاثیر در نبود جای 
ســوزن انداختن در نقش جهان هم نبــود ولی به 
هرحال سپاهانی ها به عشق تیم شان معطل ماندن 
در معدود گیت های ورود، ایســتاده تماشا کردن 
بازی، نبود حداقل امکانات رفاهی در ورزشــگاه و 
سرانجام عالفی چندساعته برای خروج از پارکینگ 
و ترافیک در مسیر خروجی را تحمل کردند تا بازهم 
موضوع »طبقه دوم ورزشــگاه نقش جهان« بر سر 

زبان ها بیفتد. 
ســپاهان که این فصل برخالف دو-سه فصل اخیر 
با امیر قلعه نویی خوب بــازی می کند و خوب هم 
نتیجه گرفته است، هفته به هفته هواداران بیشتری 
را به نقش جهان می کشــاند و در روز بازی سپاهان 
با پدیده هــم در بازی که یک طــرف آن یک تیم 
شهرستانی بی هوادار بود، طبقه اول ورزشگاه مملو 

از تماشاگر شد و عده ای هم پشت درب ها ماندند.
وقتــی تیم محبــوب اصفهانی در حســاس ترین 
دیدارهای خود هــم جایی در کنداکتــور صدا و 
ســیمای ملی نــدارد، مجبور اســت خــود را به 
نقش جهان نیمه کاره برســاند و در نبود گیت های 
ورودی کافی و منســجم، از توانایی جسمانی خود 
بهره ببرد تا بتواند جایی بهتر در گودال مرگ پیدا 
کند! اسم ورزشــگاه 70 هزارنفری است اما هوادار 
مشتاق جایی برای نشســتن پیدا نمی کند آن هم 
در حالی که صندلی های خالی رنگارنگ طبقه دوم 

مقابل چشمش برق می زند.
اینجاست که تکرار می کنیم پرسپولیس سبب خیر 

برای سپاهان می شود اگر خدا بخواهد. در روزهایی 
که ســپاهان با امیر قلعه نویی خــود را در تراز یک 
مدعی معرفی کرده، نیاز تکمیل هرچه سریع تر این 
ورزشگاه ملموس تر است و فشارها برای تکمیل این 

ورزشگاه بیش از پیش هم شده است. 
حاال قول های خوبی داده شــده و قرار است برای 
بازی با پرســپولیس کــه چند روز دیگــر برگزار 
می شــود، بخش هایی از طبقــه دوم و همچنین 
یک پارکینگ 2 هــزار و 500 خودرویی در اختیار 

هواداران قرار گیرد.
مدیرعامل باشــگاه ســپاهان در همین بــاره از 
تخصیص 20 هــزار صندلی طبقه دوم ورزشــگاه 
نقش جهــان به هــواداران ایــن تیم در بــازی با 
پرســپولیس، در صورت موافقت شرکت توسعه و 

نگهداری اماکن ورزشی خبر داده است.
»مســعود تابش« اعــالم کرده که بخــش زیادی 
از عملیات مقاوم ســازی ســازه ســقف ورزشگاه 
نقش جهان به پایان رســیده و تنهــا یکی، دو قاچ 

روبه روی جایگاه اصلی باید مقاوم سازی شود.

تابش، با اشــاره به ضرورت اســتفاده از طبقه دوم 
ورزشــگاه نقش جهان در دیدار 18 آذرماه  دو تیم 
ســپاهان و پرســپولیس، اعالم کــرده در صورت 
موافقت برای این دیــدار 20 هزار صندلی از طبقه 

دوم نیز به هواداران اختصاص خواهد یافت.
تصمیمی که البته مدیرعامل سپاهان عملی شدن 
آن را منوط به موافقت مســئوالن شرکت توسعه و 
نگهداری اماکن ورزشی دانسته است و باید منتظر 
ماند و دید این شرکت که هنوز ورزشگاه نقش جهان 
را بــه فوالدمبارکه تحویل نداده اســت، با این کار 

موافقت می کند یا خیر. 
18آذر یک مســابقه حســاس در ورزشگاه نقش 
جهان برگزار خواهد شد. بدون شک پرسپولیسی ها 
خواستار بیش از 4 هزار صندلی از 40 هزار سکوی 
طبقه اول خواهند بود و بی تردید سپاهانی ها هم 
حضور پرشورتری در نقش جهان خواهند داشت و 
شاید وقت آن باشد که مسئوالن فوتبال اصفهان با 
افتتاح به موقع طبقه دوم این استادیوم زیبا، مانع از 
اتفاقی تلخ و ایجاد تنشی دوباره بین هواداران شوند.

افشاگری امید نمازی از پشت پرده برخی اتفاقات در ذوب آهن؛

هیئت مدیره ذوب آهن علیه من بود!

 امید نمازی  بعد از یازده هفته به همکاری 
خود با ذوب آهن اصفهان خاتمه داد تا اولین 
حضورش در ایران با نتایج خوبی همراه نباشد.دستیار سابق 
کارلوس کی روش و مربی سابق تیم ملی زیر 18 سال آمریکا 
در کمتر از یک هفته ایران را به مقصــد آمریکا ترک کرد و 
اکنون در کنار خانواده اش مشــغول استراحت و پشت سر 
 گذاشــتن دوران پرهیاهوی فوتبال ایران است. نمازی در 
گفت و گو با یک سایت خبری، مســائل مختلفی مبنی بر 
ناکامی ذوب آهن در نتیجه گیری و وجود جریان های خاص 
که به دنبال برکناری او بودند، مطرح کرده است که در ادامه 

گزیده هایی از آن را می خوانید:
  بعد از باخت به ســپاهان یک سری جریان ها علیه من به 
وجود آمد و احســاس کردم این جریان از باخت به سپاهان 

شروع شد. 
  به هفته دوم فلش بک بزنیم. مرتضی تبریزی تصمیم گرفت 
از ذوب آهن برود. قبل از شروع فصل درباره این موضوع با من 
صحبت شده بود. من کامال مخالف جدایی تبریزی بودم؛ اما 
متوجه شدم او بی انگیزه است و دوست دارد برود. به من گفت 

که دو سال است می خواهد به استقالل برود اما مانع از این 
اتفاق می شــوند. با رفتن او موافقت کردم؛ اما گفتم که باید 
مهاجم بگیریم. با باشگاه جلسه گذاشتم و گفتم که باید گلزن 

بگیریم اما اقدامی صورت نگرفت. 
  همینطور داوری ها در چند بازی علیه تیم ما بود، به طوری 
که احساس می کردم مغرضانه این رفتارها صورت می گیرد. 
به طور عجیبــی در 5، 6 بازی امتیازات را روی اشــتباهات 

داوری از دست دادیم. 
  »مسلمان« در ذوب آهن کم کاری می کرد؛ اما نگذاشتند 

او را کنار بگذارم!
  هفته ســوم لیگ برتر گفتم »ادی هرناندز« به هیچ وجه 
گلزن نیست و این موضوع را به اطالع آذری رساندم. قبل از 
من کارهای حضور هرناندز در تیم انجام شده بود و فقط فیلم 

بازی های او را تماشا کردم. 
  مطمئن بودم در نیم فصل می توانیم بــا اضافه کردن دو 
مهاجم و هافبک به نتیجه برسیم. مشــخص بود که از نظر 
فوتبالی خوب هســتیم. آیا رییس کارخانه و اعضای هیئت 
مدیره بازی های ما را نمی دیدند و نمی دانستند مشکل تیم 

چیست؟ شاید گاهی اوقات علیه من بودند. 
  من با تیم قرارداد داشتم و می توانستم 

همه مبلغ قــرارداد را بگیــرم؛ اما با 
تخفیفی که به باشــگاه دادم، از تیم 

جدا شدم.
   تعجب کردم که خواســتار قطع 
همکاری شــدند. ذوب آهــن تیم با 
ســاختاری بود. آذری را می شناختم. 
احســاس کردم در این باشگاه خبری 
از جریان های علیه مربی نیست. وقتی 
به تیم آمدم فهمیدم از یک ماه قبل از 
حضور من جریان هایی دنبال آوردن 
گزینه های دیگر بودند. فهمیدم که 
عده ای مربی به دنبال گرفتن جای 
من هستند و با اعضای هیئت مدیره 

در تماس هستند. 
  »گواردیوال« هم در سال اولش، 

تیم قهرمان را چهارم کرد!

امیرعلی مرآتی
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امکانشارژخودکار»اصفهانکارت«درطولشبانهروز
پیشنهاد سردبیر:

خبر

اخبار

دبیر جامعه اسالمی مهندسین استان:
استاندار باید تغییر رویه بدهد

دبیر جامعه اسالمی مهندسین استان اصفهان 
اظهار داشت: استاندار جدید اصفهان از نیروهای 
وابسته به جناح اصالح طلب است که البته ایرادی 
ندارد؛ اما توصیه ما این اســت کــه در مدیریت 
کالنی که به ایشــان واگذار شده نگاه جناحی و 
سیاســی نداشته باشند.»رســول حامدیان« با 
بیان اینکه مدیریت کردن براســاس نگاه های 
جناحی و سیاسی موفقیتی به دنبال ندارد، افزود: 
ممکن اســت مدیری بگوید سیاسی هستم؛ اما 
همه نیروهای صاحب صالحیت را مورد استفاده 
قرار می دهم، این صحبت در حالی صحیح است 
که در عمل نشان داده شود.دبیر جامعه اسالمی 
مهندسین اســتان اصفهان گفت: اگر استاندار 
اصفهان با همان رویکردی که در دولت اصالحات، 
دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان را اداره می کرد 
اکنون نیز استان را اداره کند، قطعا موفق نخواهد 
بود.وی ادامه داد: در این راســتا تغییر رویه الزم 
است، استاندار اصفهان باید دلسوزانه و برای مردم 
کار کند و اگر با نیت سیاسی و برای تاثیرگذاری 
در انتخابات سال آینده آمده باشد، موفقیتی به 
دنبال نخواهد داشــت و مردم نیز عکس العمل 
نشــان می دهند. حامدیان، با اشاره به اظهارات 
استاندار جدید اصفهان در مراسم معارفه مبنی 
بر استفاده از دانشــگاهیان و نخبگان بیان کرد: 
استفاده از نخگبان امر موثری است، اما طبیعتا 
باید ابتدا این موضوع را اثبات کند که نگاه جناحی 
و سیاسی نداشته بلکه نگاه وی خیرخواهانه است. 
حامدیان افزود: استاندار اصفهان باید در عمل و نه 
در شعار ثابت کند که برای حل مشکالت مردم، 
از همه کسانی که توانمندی داشته و می توانند به 
پیشبرد امور استان کمک کنند استفاده کند تا 

صحبت او درباره استفاده از نخبگان عملی شود.

سرپرست اصفهان کارت شهرداری خبر 
داد:

امکان شارژ خودکار »اصفهان 
کارت« در طول شبانه روز

سرپرســت اصفهان کارت شــهرداری اصفهان 
گفت : در حال حاضر بیش از ۸۰۰ نقطه شــارژ 
در سطح شهر اصفهان وجود دارد که این باجه ها 
 به ایســتگاه های اتوبــوس ، دوچرخــه ، مترو ،

 بی آرتی و همچنین ایستگاه های بازیافت نزدیک 
اســت. »فرهاد گلی« اظهار کرد: تعدادی از این 
دستگاه های شارژ خودکار »اصفهان کارت« در 
فروشگاه ها از جمله ســوپرمارکت ها، مغازه های 
نوشت افزار و ورودی مراکز تفریحی مثل باغ گل ها 
و باغ پرندگان وجود دارد.وی افزود: ۵۰ دستگاه 
شارژ خودکار بدون اســکناس نیز در ایستگاه ها 
و میادین اصلی شــهر وجود دارد که امکان شارژ 
خودکار اصفهــان کارت را در طول شــبانه روز 
فراهم می کند ؛ بدین صورت که این دستگاه مبلغ 
مورد نیاز را از کارت اعتباری فرد کم و به اصفهان 
کارت او اضافه می کند.سرپرست اصفهان کارت 
شهرداری اصفهان ادامه داد: با به کارگیری این 
دســتگاه ها از تعداد نیروهای انسانی که از قبل 
مشغول به کار بوده اند ، کم نشده است و تالش بر 
این است دستگاه های شارژ خودکار در مراکزی 

قرار داده شود که باجه شارژ در آنجا وجود ندارد.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند 
شهرداری اصفهان خبر داد:

 توزیع جعبه های ایمنی
 بین شهروندان اصفهانی

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری 
اصفهان گفت : به منظــور جلوگیری از مضرات 
پســماندهای خطرناک برای شهروندان جعبه 
های ایمنی در برخی مناطق شــهری اصفهان 
توزیع شده است. »علی دهنوی« از توزیع جعبه 
های ایمنی در میان شــهروندان نخســتین بار 
در اصفهان خبر داد و اظهار داشــت: به منظور 
جلوگیری از خطرات زباله هایی مانند تیغ ریش 
تراشی ، سرنگ ، باتری موبایل و ... که در منازل 
تولید می شود، جعبه های ایمنی را طراحی کرده 
و به صورت آزمایشی در سه  منطقه با بافت سنتی 
و آپارتمانی توزیع کردیم.وی با بیان اینکه جعبه  
های ایمنــی )safety box( از جعبه زرد رنگ 
مکعبی و یک عدد پالستیک قرمز رنگ تشکیل 
شده است ، ادامه داد : این نوع جعبه ها همیشه 
در بیمارستان ها و  پیرایشــگاه ها وجود  داشته 
اما تاکنون برای خانواده ها تهیه  نشــده است. 
سازمان مدیریت پسماند شــهرداری اصفهان 
نخستین بار این جعبه ها را برای خانوار طراحی 
و در ســه منطقه 3 ، 7 و ۱۴ بین 2 هزار خانواده 

توزیع کرده است. 

 خانه صفوی 
میزبان نمایشگاه آثار معماری

آثار مسابقه معماری »انتخاب بهترین طرح برای 
ســاختمان« در خانه صفوی به نمایش گذاشته 
شــده اســت.محمد آذری، دبیر کمیته اجرایی 
مسابقه آثار معماری»انتخاب بهترین طرح برای 
ســاختمان« درخصوص برگزاری این نمایشگاه 
اظهار کرد: این نمایشــگاه پس از برگزاری یک 
نمایشگاه ملی معماری برگزار شد.وی افزود: برای 
مسابقه معماری، زمینی به وســعت چهار هزار 
مترمربع در شــهرک علمی تحقیقاتی اصفهان 
خریداری کردیم تا بــرای انتخاب بهترین طرح 
خالقانه در عرصه معماری بــه عنوان یک نمونه 
شاخص و نمادین باقی بماند.مشاور مدیر مسابقه 
در خصوص معیارهای ارزشی و داوری این مسابقه 
تصریح کــرد: از معیارهای داوری این مســابقه 
می توان به مــواردی مانند اقتصادی بودن طرح، 
سهولت بهره برداری و نگهداری، طراحی منعطف 
و انطباق پذیر، معماری مبتنی بر زمینه و معماری 
انرژی کارا و اســتفاده از انرژی خورشیدی اشاره 
کرد.آذری در ادامه با اشاره به حضور »محمدرضا 
قانعی« به عنوان دبیر کمیته داوران، تصریح کرد: 
دکتر سید محســن حبیبی، دکتر رامین مدنی، 
دکتر فرشــاد نصراللهی، مهندس محمد عرب و 
دکتر شــهاب کریمی نیا از دیگر اعضای کمیته 

داوران هستند.

یک کارشناس عمرانی مطرح کرد: 
 اقدامات مناسب سازی

 ادامه دار باشد
یک کارشناس عمران اظهار کرد: طبق برنامه ریزی 
صورت گرفته در حوزه مدیریت شــهری، اولویت 
مناسب سازی برای ساختمان های دولتی و ادارات 
در نظر گرفته شده است و اکنون به ندرت می بینیم 
ساختمان دولتی تسهیالت حرکتی برای معلوالن 
نداشــته باشــد.»مصطفی بهبهانی« ادامــه داد: 
شهرداری اصفهان با نگاه دقیق خیابان ها را آسیب 
شناسی کرده است و اکنون در مرحله مطالعه برای 
رفع مسائل مربوط به مناســب سازی قرار دارد.این 
کارشناس عمران در زمینه مباحث مربوط به تاب 
آوری شهر اصفهان در برابر حوادث نیز تصریح کرد: 
در جهت تاب آوری شــهر هنگام مواجهه با شرایط 
بحرانی هنوز بــا نقطه ایده آل فاصلــه داریم که در 
این راســتا باید ویژگی های محالت مختلف همراه 
با حوادثی که ممکن اســت این محالت را تهدید 
کند بررسی و مطالعه شود.بهبهانی با اشاره به تاب 
آور نبودن محالت فرســوده خاطرنشــان کرد: از 
آنجایی که بافت محالت تاریخی و فرسوده قدیمی 
است، توانایی مقابله با حوادثی مانند زلزله و حریق 
را ندارند، بنابراین در زمان بحران این بافت ها مورد 
تخریب و آسیب های بیشتری قرار خواهند گرفت 
که الزم است قبل از حادثه به فکر پیشگیری از بروز 

زیان ها باشیم.

یک کارشناس شهر سازی:
افزایش تاب آوری مستلزم 

تقویت مدیریت بحران است
یک کارشناس شهرسازی افزایش تاب آوری را در 
گرو تقویت مدیریت بحران در یک شهر دانست و 
گفت: مدیریت شهری در حوزه تاب آوری مثبت 
عمل کرده است، اما هنوز از تاب آوری کامل در 
سطح کاربری ها و توزیع آن فاصله داریم.»احسان 
خیام باشی« اظهار کرد: در زمینه بازنگری طرح 
تفصیلی در حوزه تاب آوری شهر الزم است هم 
جواری ها و جایگاه مراکز پرخطر مورد تحقیق و 
بررسی قرار گیرد؛ برای ارتقای تاب آوری شهر، 
مراکز پرخطر نباید در کنار مراکز پرجمعیت واقع 
شــود، زیرا در زمان وقوع بحران خسارات بیشتر 
می شود.این کارشناس شهرسازی با بیان اینکه 
ابعاد تاثیرگذار در مباحــث مربوط به تاب آوری 
شهر مختلف است، خاطرنشــان کرد: این ابعاد 
شــامل مباحث کالبدی، فرهنگــی، اجتماعی، 
اقتصادی و مدیریتی است؛ شهر اصفهان در حوزه 
کالبدی در چند ســال اخیر از نظر ساخت و ساز 
بهبود عملکرد داشــته که این پیشرفت تنها به 
خاطر نظارت های مستمر شهرسازی و سازمان 
نظام مهندسی بوده اســت. وی با اشاره به نقش 
احیای بافت فرســوده در افزایش تاب آوری شهر 
اصفهان، تصریح کرد: مدیریت شــهری اصفهان 
در راســتای احیای بافت فرســوده پروژه های 
مثبتی را به انجام رسانده که از مهم ترین شواهد 
آن احیــای میدان تاریخی امام علی )ع( اســت، 
 اکنون دیگر این میــدان در برابر بحران ها مقاوم

 است. 

در صبح یک روز پاییزی برای حضور در نشست 
خبری دفتر بین الملل حوزه علمیه اصفهان  
راهی مدرسه ناصریه واقع در جنوب خاوری 
مسجد امام)ره( می شوم. اگرچه هوای شهر 
در این روزها سیاه و نفس گیر شده است؛ اما 
زمانی که داخل مســجد امام می شوی دیگر 
آلودگی هوا از ذهنت رخ بــر می بندد و تمام 
حواست درگیر کاشی های زیبای فیروزه ای 
مسجد می شود که بخشی از هویت و فرهنگ 
اسالمی و ایرانی نصف جهان را در خود به یادگار 

گذاشته است.
یکی از حجره های مدرســه ناصریه محل برگزاری 
نشست اســت،) حجره هایی که تو را به زمان های 
دوری می برد که عالقه مندان فراگیری علوم دینی در 
آن ها جمع می شدند تا گوش جان بسپارند به کالم 
اســتاد تا درس دین فرا گیرند و خود شوند یکی از 

مروجان آیین محمدی(. 
تالوت آیاتــی از کالم ا... مجید شــروع کننده این  
نشســت می شــود و بعــد از آن حجت االســالم 
ســید محســن اخــوان، مدیــر مدرســه ناصریه 
که ســه ســالی اســت مدیریت این مرکــز را بر 
عهــده گرفته ضمــن خوشــامدگویی بــه حضار 
ابتدا گریــزی به تاریخچــه این مدرســه و این که 
 چرا بــه آن ناصریــه گفته می شــود، مــی زند  و  
می گوید : این مدرسه همزمان با ساخت بناي اصلي 
مســجد در زمان شــاه عباس اول و با نقشه کشی و 
مهندسي تحســین برانگیز عالم بزرگ شیعي شیخ 
بهایي)ره( احداث شده که خود نیز نمونه اي از تدابیر 
معماران  در ترکیب هاي  نوین برگرفته  از سنت های  
کهن  معماري  ایران  و جزو ابداعات به  شمار می رود،  
ولی بعدها این مدرسه در زمان ناصرالدین شاه مورد 
مرمت جزئي قرار می گیرد و از آن پس به بعد است که 

به مدرسه ناصري یا ناصریه مشهور می شود.
وی با بیان اینکه تا 2۰ سال پیش نیز هنوز این مرکز 
به عنوان یکی از مدارس علمیه در اصفهان فعالیت 
می کرد، ادامه  می دهد: بعد از این زمان چند سالی 

این مکان به صورت بالتکلیف رها می شود تا اینکه 
در اواخر سال ۱3۸۸ به همت معاونت تهذیب و تبلیغ 
حوزه علمیه اصفهان این مدرسه به عنوان پایگاهی 
برای فعالیت های  فرهنگی و تبلیغی تبدیل می شود 
تا با استفاده از ظرفیت حضور گردشگران خارجی در 
نصف جهان، اسالم ناب محمدی و هم چنین فرهنگ 

ایرانی آن طور که باید، شناسانده شود.
حجت االســالم اخوان با بیان اینکه شهر اصفهان از 
قدیم االیام به خاطر وجــود اماکن تاریخي، طبیعت 
منحصربه فرد مورد توجه گردشــگران داخلي و به 
خصوص گردشگران خارجي قرار داشته می افزاید: 
از آن جایی که مســجد امام)ره( به عنــوان  یکی از 
مراکز بازدید آنها محسوب می شود تالش کرده ایم 
تا با استفاده از طالب مســلط به زبان های خارجی 
مانند انگلیســی، فرانسوی، اســپانیایی، چینی و... 
گفت وگو های چهره به چهره ای را با این گردشگران 

ترتیب دهیم.
در ادامه نشست خبری معاون تهذیب وتبلیغ حوزه 
علمیه اســتان اصفهان که نقش مهمــی در برپایی 
مجدد مدرســه ناصریه این بار به عنوان یک پایگاه 
فرهنگی و تبلیغی ایفا کرده بود، با بیان اینکه این مرکز 
به عنوان اولین پایگاه دائمی و تخصصی فعال در امر 

تبلیغ بین الملل در کشور شناخته می شود، می گوید: 
اصفهان از جمله شهرهایی در ایران بوده که از گذشته 
 های دور تاکنون ادیان مختلف در آن سابقه زیست 
مسالمت آمیز داشــته و  گفت وگوی میان ادیان در 
آن صورت می گرفته اســت. حجت االســالم سید 
 حســین مومنی با اشــاره  به اهداف این مجموعه 
می افزاید: هدف کوتاه مدت مجموعه  در مدرســه 
ناصریه ایجاد نگرش صحیح به آموزه های اســالمی 
ایرانی در مقابل هجمه های واردشــده بــا ارتباط و 
گفت وگوی دوسویه اســت.هدف دوم این مجموعه، 
عمق بخشی به دانسته های توریســت ها نسبت به 
اسالم و ایران است که در این راستا هرروز کالس هایی 
باهدف آشنایی با اســالم و محتوای فرهنگ ایرانی 
برگزار می شــود که این امر باعث ایجاد باور صحیح 
و عمیق نسبت به ایران و اسالم خواهد شد.سومین 
هدف از این فعالیت ها ایجــاد ارتباط با مراکز علمی 
خارج از کشوری که دارای کرسی های اسالم شناسی 
و شیعه شناسی هستند بر مبنای گفت وگوی عالمانه 

است. 
وی در ادامه  اشاره ای به ســند چشم انداز 2۰ ساله 
گردشگری در کشور نیز دارد و می گوید: بر اساس این 
سند سهم ایران از گردشــگری را ۱/۵ درصد معادل 

2۰میلیون نفر تعیین کرده که امروز از این عدد فاصله 
زیادی داریم و نیازمند همکاری ادارات و سازمان های 
مختلف در جهت توسعه گردشگری مذهبی هستیم.

معاون تهذیب و تبلیغ مرکز علمیه اســتان اصفهان 
ادامه می دهد: با توجه به این که کشور ما در مقایسه 
با کشورهای دیگر در بحث گردشگری ضعیف است، 
باید در سطح کشور و همچنین شهر اصفهان امکانات 

الزم برای رشد توریسم فراهم شود.
مومنی با بیان اینکه در ســال 96 در مدرسه ناصریه 
حدود 2۰ هزار نفر گردشــگر از این مجموعه دیدن 
کرده است بیان می کند: اصفهان این ظرفیت را دارد 
تا به قطب مذهبی گردشگری در کشور تبدیل شود. 

معاون تهذیب و تبلیغ مرکز علمیه اســتان اصفهان 
در پاسخ به سوال خبرنگار روزنامه زاینده رود مبنی 
بر این که آیا فعالیت های بین المللی حوزه اصفهان 
فقط محدود به مدرسه ناصریه می شود یا نه، پاسخ 
می دهد: استفاده از ظرفیت های حضور گردشگران 
خارجی که با پای خود به ایران می آیند در کنار این 
که صرفه اقتصــادی دارد، نتایج بهتری نســبت به 
حضور مبلغان در کشور های خارجی به دنبال دارد 
و ما فعالیت های بین المللی مــان را محدود به این 
مرکز کرده ایم. در پایان نشست مسئول دفتر تبلیغ 
و ارتباطات بین الملل حوزه علمیه استان اصفهان با 
 اشاره به آمار حضور گردشــگران در این مرکز طی

 ســال های گذشــته گفت: این آمار نشان می دهد 
برخالف تصور ما گردشگران عالوه بر توجه به قدمت ها 
و آثار تاریخی به مبنای آثــار و فرهنگ ایرانی توجه 
دارند و در کنار آن ســواالتی پیرامون شاخصه های 
دین اســالم و فرهنگ و سیاست کشور هم دارند که 

باید به درستی به آن ها پاسخ داده شود.
حجت االســالم محمدزمانی  عــدم آگاهی کامل 
راهنمایان توریست ها از مســائل دینی و فرهنگی 
کشور را یک مشکل در پاســخ گویی به شبهات آنان  
می داند  و می افزاید: برای رفع این مشکل الزم است 
که راهنمایان  این مجموعه و مبلغان را به گردشگران 
معرفی کنند همچنیــن در نظر داریــم دوره های 
آموزشی با محوریت اسالم شناسی برای راهنماهای 

گردشگران برگزار کنیم.

نصفجهانقطبگردشگریمذهبیکشورمیشود
 در نشست خبری دفتر بین الملل حوزه علمیه اصفهان با  اشاره به ظرفیت مناسب مدرسه ناصریه برای جذب گردشگران خارجی  مطرح شد:

مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان:
فاز یک مرمت حمام خسروآقا تا پایان سال تکمیل می شود

مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان گفت: عملیات اجرایی فاز نخست مرمت و بازسازی حمام خسروآقا تا پایان 
امسال به اتمام می رسد.»حسین کارگر« اظهار کرد: حمام خسروآقا که در ضلع شمالی محور عظیم دولتخانه 
صفوی قرار دارد، یکی از زیباترین حمام های تاریخی شهر اصفهان به شمار می رود.وی با بیان اینکه بازسازی و 
مرمت حمام خسروآقا در اولویت کاری شهرداری اصفهان قرار گرفته است، افزود: با توجه به بازگشایی خیابان 
حکیم در ادامه خیابان استانداری، بخشی از حمام خسرو آقا متاسفانه تخریب شد و بخش جزئی باقی مانده 
آن در سال های اخیر بالتکلیف مانده بود که خوشــبختانه با طراحی مجدد و آثار باقی مانده ای که در کنار 
خیابان موجود بود، طرح بازسازی حمام خسرو آقا تهیه و به تایید مراجع ذی ربط رسید.کارگر، با بیان اینکه 
اعتباراتی از سوی شهرداری برای این موضوع مهم پیش بینی شده است، ادامه داد: در حال حاضر عملیات 

اجرایی بازسازی فاز یک حمام آغاز شده که امیدواریم تا پایان امسال به اتمام برسد.

مدیر خزانه داری شهرداری اصفهان:
عملکرد جزیره ای شهرداری در حوزه بودجه ساماندهی می شود

مدیر خزانه داری شهرداری اصفهان گفت: فعال شــدن کمیته تخصیص و راه اندازی خزانه داری متمرکز، عملکرد 
جزیره ای شهرداری در زمینه بودجه و مالی را ســاماندهی می کند.»علیرضا بوژمهرانی« اظهارکرد: از اردیبهشت 
امسال با تشکیل واحد خزانه داری، این واحد روی کنترل منابع مالی نقدی و غیرنقدی شهرداری ورود پیدا کرده 
و برنامه ریزی های الزم را انجام داده است.وی افزود: برنامه ســالیانه توسط معاونت برنامه ریزی و بودجه و با کمک 
واحدهای اجرایی شهرداری تهیه و بر اساس بودجه مصوب، کمیته تخصیص به این موضوع توجه می کند که چقدر 
منابع وصول می شود و اولویت ها کدام هستند، سپس دستورکاری برای خزانه داری صادر و خزانه بر اساس تخصیص 
صادره، منابع نقدی و غیرنقدی را در اختیار واحدهای اجرایی و مالی شهرداری می گذارد تا برای پرداخت هزینه ها از 
آن استفاده کنند.بوژمهرانی اظهار کرد: موضوع مهم توزیع منابع محدود در بین واحدهای اجرایی شهرداری این است 

که بدانیم اولویت های شهر اجرا می شود، برای این کار حلقه های تصمیم گیری بسیار حائز اهمیت است.

دیدگاه

رییس شورای اسالمی شهر اصفهان در پنجاه و هفتمین جلسه علنی 
این شــورا در نطق پیش از دســتور خود اظهار کرد: انقالب اسالمی 
نشــان داد می توان به جوانــان انقالبی اعتماد کــرد و از این اعتماد 
هم نتایج خوب و مثبت به دســت آورد.»فتح اله معین« با اشاره  به 
معرفی استاندار جدید اصفهان، بیان کرد: باید از خدمات استاندار و 
فرماندار پیشین اصفهان که هر دو برای اجرای قانون منع به کارگیری 
بازنشستگان کناره گیری کردند، قدردانی کرد، این امیدواری را بیش 
از پیش داریم که استاندار اصفهان که با توانایی و نیاز اصفهان آشنایی 
دارد، مشکالت مردم را حل کند.وی به صدرنشینی تیم سپاهان در 
لیگ برتر فوتبال اشــاره و در ادامه عنوان کرد: روز دانشجو را نیز در 
پیش داریم که نقطه اوج تالش دانشــجویی برای مبارزه با استکبار و 
الگویی برای بهبود زندگی مردم است، بســیاری از کارشناسان روز 
دانشجو را یکی از پایه های استحکام نهضت انقالب اسالمی می دانند 
هرچند فاصلــه زیادی تا پیروزی انقالب دارد و باعث شــده حرکات 
دانشجویی در راستای عدالت طلبی ادامه داشته باشد.رییس شورای 
اسالمی شــهر اصفهان در پایان نطق خود یادآوری کرد: روز جهانی 
توان خواهان در پیش اســت که در تمام دنیا به دالیل مختلف شاهد 
افراد توان خواهی هستم که این توان خواهان عالوه بر حقوق معمولی 
شــهروندان، حقوق ویژه ای هم دارند، ایجاد اشتغال، تسهیل حمل و 
نقل عمومی بخشی از حقوق توان خواهان است، امید است بخشی از 

مشکالت و نیاز توان خواهان در جامعه حل شود. 
یکی از لوایحی که روز گذشــته مطرح شــد، اعالم انعقــاد قرارداد 
پژوهشی ۱۰ ساله تاریخ اصفهان به مبلغ یک میلیارد و 2۰۰ میلیون 
ریال توسط رییس ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری 
اصفهان بود که کمیسیون فرهنگی با این الیحه مخالفت کرده بود در 
حالی که کمیســیون تلفیق منوط به طی روال قانونی با آن موافقت 
کرده است.»کوروش محمدی« در مخالفت با این الیحه اظهار داشت: 

این الیحــه روال خود را طی نکرده اســت، معاونت هــا نباید در کار 
یکدیگر مداخله کنند و نباید خودمان قوانین را دور بزنیم، این موضوع 
باید در معاونت پژوهشی مطرح شود و اگر نیاز شد معاونت فرهنگی 
کمک کند. »مهدی مقدری« علت مخالفت خود را مخالفت معاونت 
پژوهشی شهرداری اعالم کرد که این معاونت طی یک نامه طوالنی 
دالیل مخالفت خود را مطرح کرده است.»امیراحمد زندآور« با بیان 
این که این موضوع جنبه پژوهشــی ندارد و هیچ مشکلی از اصفهان 

حل نخواهد کرد و مانند بقیه پژوهش ها بایگانی خواهد شد، مخالفت 
خود را با این الیحه اعالم کرد.»فتح اله معین« که موافق این پژوهش 
است، بیان کرد: اصرار شده است که تاریخ اصفهان از سال ۵۸ تا 6۸ که 
حوالی وفات امام)ره( است نگاشته شود؛ چرا که تاریخ اصفهان از دهه 
۴۰تا سال ۵۸ موجود است و تهیه این تاریخ کار خوبی است.»مهدی 
مزروعی« با بیان این که باید شکل تشــریفاتی کار حفظ شود و منع 
قانونی یا ایرادی برای انجام این پژوهــش وجود ندارد، با آن موافقت 
کرد.»پورمحمد شــریعتی نیا« نیز با بیان این که الزام و ضرورت این 
پژوهش را درک نمی کند، بیان کرد: چــرا این پژوهش محدود به ده 
سال ابتدایی انقالب است، اصال چرا تاریخ ۴۰سال اخیر انقالب تهیه 
نشود، من هنوز هم درک نکردم ضرورت انجام این پژوهش چیست؟

قراردادی که ابتدا منعقد شد و سپس مصوبه شهرداری را 
گرفت

»علیرضا نصراصفهانی« بــا بیان این که این قــرارداد پژوهش، بین 
عباس نصر و معاون فرهنگی شهرداری امضا شده است، عنوان کرد: 
در این پژوهش قرار است وقایع و تاثیرات جنگ بر اصفهان و اتفاقات 
اصفهان در ۱۰ سال ابتدایی اصفهان را ثبت کند.نهایتا این الیحه با 9 
رای موافق، یک مخالف و یک ممتنع تصویب شد.کوروش محمدی 
در نطق میان دستور خود اظهار کرد: در ســال 97 یکی از چالش ها 
پاسخگویی به خیل انتقاداتی بود که برخی از آن ها غیرمنصفانه بود، 
نقد برای رفع ایرادات مفید است، بخشــی از نقدها برمبنای اغراض 
سیاسی و شخصی مطرح شده است، این که گفته می شود مدیریت 
جدید شــهری هیچ کاری انجام نداده باید بگویم اگر شهر اصفهان را 
با 3 سال گذشته مقایسه کنیم به وضوح شاهد رشد در نوع تعامالت 
هستیم و در نشاط اجتماعی نیز شــاهد همبستگی مردم هستیم و 
بی انصافی است اگر تقویت مشــارکت های مردمی در یک سال اخیر 
نبینیم، اقدام شجاعانه مدیریت شــهری در انتخاب اول آذر به عنوان 

روز اصفهان را باید دید.
استخری که به جای 3 ماه هنوز در 5 سال هم تعمیر نشده 

است
علیرضا نصراصفهانی در تذکر خود با بیان اینکه اســتخر نور حدود 
۵ سال در دست تعمیر است، بیان کرد: قول 3 ماهه برای تعمیر این 
استخر داده شد؛ اما به علت مشکالت متعدد و عدم تخصیص اعتبارات 
هنوز تعمیر نشده است که الزم است شــهردار اصفهان این مشکل 
 را حل کند.نایب رییس شــورای اسالمی شــهر اصفهان ادامه داد:

 در حال حاضر هر کــدام از معاونان وظایف خــود را بدون اطالع از 
اقدامات ســایر معاونان انجام می دهند که موجب گسست مدیریتی 

شده است.

در جلسه شورای شهر به تصویب رسید؛

تاریخ اصفهان در عصر رهبری امام خمینی )ره( تدوین می شود

سمیه مصور
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یادداشت

داشتن یک رابطه عاطفی سالم کار ســاده ای نیست. شاید شما 
رفتارهایی از خود نشان دهید که به خیال تان برای رابطه عاطفی 
مفیدند، اما واقعیت چیز دیگری است. بسیاری از کارهایی که ما 
انجام می دهیم در دراز مدت رابطه را ویران خواهند کرد. اگر شما 
هم دوست دارید بدانید که این رفتارها کدامند، در ادامه مطلب با 

ما همراه باشید. 
بی تفاوت است

اگر شما نشانه های بی تفاوتی را در شریک زندگی تان مشاهده 
کردید، بدانید که این شروع یک خط قرمز برای رابطه تان است. به 
عنوان مثال او دیگر با شما بحث نمی کند یا این که به آرزوهایتان 
عالقه ای نشان نمی دهد، در واقع او شوقی را که در ابتدای رابطه 
داشت، از دســت داده است. در این شــرایط حتی اگر شما برای 
درست کردن رابطه تالش کنید، طرف مقابل همچنان بی تفاوت 

عمل می کند.
چه باید کرد؟

قبل از هر گونه اقدامی، بهتر است فضا را به گونه ای بسازید که او 
با شما احساس راحتی کند و بتواند مشکلی که به وجود آمده را به 
زبان آورد. این که از او بپرسید »حالت خوب است؟« هیچ فایده ای 
ندارد. شما باید از حال خودتان آغاز و سر صحبت را باز کنید. به او 
کمک کنید که در کنار شما احساس امنیت کند  آن وقت می بینید 

که مشکل اش را با شما در میان خواهد گذاشت. 
 شما را کنترل می کند

یکی از نشانه های رابطه سالم این است که طرفین هیچگاه تنهایی 
تصمیم نمی گیرند. افرادی که دوست دارند مدیر باشند و طرف 
مقابل شان را کنترل کنند، معموال به تنهایی تصمیم می گیرند. 
اگر شما برای هر کاری که می خواهید انجام دهید باید از شریک 
زندگی تان اجازه بگیرید یا کارهایــی را بکنید که او می خواهد، 
بدانید که تحت کنترلش هستید. این رابطه، رابطه ای سمی است 

که در آن امنیت و صمیمیتی وجود ندارد.
چه باید کرد؟

رفتار کنترل شونده معموال عکس العملی به حسادت، عدم امنیت 
و عصبانیت است. قدم اول این است که فضا را برای او به گونه ای 
بسازید که احساس امنیت کند و بتواند در مورد رفتارش با شما 
گفت وگو کند. اگر شــریک زندگی تان رفتار زشت  خود را قبول 
کند، باید امیدوار باشــید زیرا جای تغییــر دارد؛ اما اگر رفتارش 
را قبول نداشت و حاضر به تغییر هم نشــد، باید از یک مشاور یا 

متخصص کمک بگیرید.
به شما حس شرمندگی می دهد

آیا تا به حال شده که شریک زندگی تان به شما چیزهایی بگوید 
که شما از خودتان شرمنده شوید. اگر چنین است، باید به شیوه 
صحبت او با خودتان بیشتر توجه کنید. اگر مدام رفتارهای شما را 
نقد و شما را سرزنش می کند، بدانید که رابطه شما به خط قرمز 
نزدیک شده است. این که شــما مدام حس بدی نسبت به خود 

داشته باشید، پس از مدتی تنها و گوشه گیر خواهید شد.
چه باید کرد؟

افرادی که دیگران را مسخره می کنند و به آنها حس شرمندگی 
می دهند، در واقع با این کار می خواهند خودشان را باال بکشند. 
اگر این رفتار شریک زندگی تان تبدیل به عادت شده است، باید با 
خود  فکر کنید که آیا این رابطه ارزش ادامه دادن دارد یا خیر. اگر 
پس از مدتی حس تنهایی و گوشه گیری کردید، وقت آن است که 
با طرف مقابل صحبت کنید و دلیل این کارش را از او بپرسید. اگر 
او تمایلی به گوش دادن به حرف های شما نداشت، وقت آن است 
از او فاصله بگیرید، در غیر این صورت همان یک ذره اعتماد و عزت 

نفس تان را هم از دست خواهید داد.

رفتارهای مخرب یک رابطه عاطفی را بشناسید)1(

پردیس بختیاری 

عکس روز

دوخط کتاب

بتوانــد رد پــای خــودش را 
بگیرد و به آن برگردد.

جایی که
ارزش برگشــتن را داشــته 

باشد..!

»کافکا در کرانه«
هاروکی موراکامی

تــا وقتی کــه چیزی بــه نام 
زمان وجود دارد، هر کسی 
باالخره، آســیب خواهد دید 
و بــه چیــز دیگــری تبدیــل 

خواهد شد...
این همیشه اتفاق می افتد،

دیرتر یا زودتر!
امــا حتــی اگــر ایــن اتفاق 

بیفتد،
آدم باید جایی داشــته باشــد 

که

زوجی که اهل شرق عربستان سعودی بودند و در شهر مدینه مراسم ازدواج 
خود را برگزار کرده بودند بدون شــناخت و دیدن یکدیگر موافقت خود را 
برای ازدواج اعالم کردند؛ اما زمانی که عــروس خانم صورت خود را برای 
گرفتن عکس یادگاری باز کرد و روبند را کنــار زد داماد به یکباره متوجه 
شد که این آن چهره ای که تصورش را داشت نیست و باید در همان لحظه 
همه چیز را تمام کند به همین  خاطر تصمیم به طالق گرفت. آقای داماد 
در همان لحظه اول متوجه اشتباهش شد؛ اما بعد از اینکه مراسم را به هم 

زد متوجه رفتار زشتش با عروس شد و عذرخواهی کرد!

داماد عربستانی  شب عروسی، همسرش را طالق داد!

یک مرتاض از اهالی جزیره بالی به منظور اجرای سنت تطهیر در فرقه هندو، در 
گدازه های سرد شده آتشفشان »آگونگ« حمام کرد. »یرو گیمبال«، در حالی 
به عمل حمام کردن در گدازه های سرد شده آتشفشان آگونگ تن داده که از 
پیامدهای خطرناک آن آگاه بوده است. این مرتاض با نادیده گرفتن خطر نزدیک 
شدن به گل رودها، در یکی از شاخه های رودخانه »اوندا« که در حال حاضر، آب 
آن به دلیل ورود خاکستر و گدازه های آتشفشانی به رنگ خاکستری درآمده، 
حمام کرد و کامال در آن فرو رفت. او به »تریبون بالی« گفت:هنگامی که انگشت 

پای خود را ابتدا وارد آب کردم، انرژی فوق العاده آن را احساس کردم. 

حمام کردن در گدازه های آتشفشان!

»چوی سیاچوژو« دانش آموز 13 ساله ای است که از سرطان لنفوم رنج می برد. 
پدر او به تازگی متوجه شده که پسرش هیچ نمره ای برای سه آزمون گذشته اش 
دریافت نکرده است. پس از بررسی مشخص شد که معلم این پسر به او اجازه نداده 
تا در امتحانات شــرکت کند که مبادا از این طریق با دانش آموزان دیگر ارتباط 
نزدیکی پیدا کند و آنها نیز به بیماری سرطان مبتال شوند. عالوه بر این »چوی« 
اعتراف کرد که او در یک کالس به طور جداگانه می نشسته است. بنابر این گزارش، 

مدیر مدرسه پس از فاش شدن این موضوع معلم را اخراج کرد .

رفتار جاهالنه معلم با دانش آموز مبتال به سرطان!

رییس صداوسیما از وجود این مجری 
احساس شرم نمی کند؟

»کیهان« در واکنش به اتفاقات اخیر برنامه »من و شــما« نوشت: 
بعضی از کســانی که اجرای برنامه ها را برعهــده می گیرند، حتی 
ابتدایی ترین اصول اجرا، یعنی با ادب سخن گفتن و حفظ حرمت 
حضار و مخاطبان برنامه را رعایت نمی کنند! عجیب اینکه اجرای 
برنامه های زنده که از حساسیت بیشتری برخوردار است بعضا به 

افراد کم سواد و فاقد صالحیت اخالقی واگذار می شود.
برنامه ای که با اجرای آرش ظلی پور و با حضور مســعود فراستی، 
منتقد سینما و با موضوع نقد فیلم های سخیفی که این روزها پرده 
سینماها را تسخیر کرده اند روی آنتن رفت... مجری حتی پس از 
ترک برنامه توسط فراستی نیز، تمسخر وی را ادامه داد! اتفاقی که 
نشــان می دهد این مجری، نه فقط کمترین صالحیت الزم برای 
کاری که به وی ســپرده شــده را ندارد، بلکه حضور او در سازمان 
صداوسیما، اهانت آشکار به بینندگان و تمامی مردم این سرزمین 
است. ضمن اینکه مجری مذکور، ســابقه رفتارهای مشابه را دارد.
 کیهان، به رییس سازمان صدا و سیما پیشنهاد می کند یک بار فیلم

 گفت وگوی مجری هتاک شــبکه شــما را با منتقد فیلم ببیند و 
آنگاه خود قضاوت کند که آیا از برخورد این مجری بی ادب و هتاک 

احساس شرم نمی کنند؟! 

گیشه

قیافه شاهزاده 
هنگام عبور 
»اردوغان«

برخــی خبرنــگاران 
منتشــر  تصاویــری 
کرده اند که چهره عبوس 
»محمد بن ســلمان« را 
هنگام عبور »رجب طیب 
اردوغان«، رییس جمهور 
ترکیه از مقابلش برای 
حضور در مراسم »عکس 
خانوادگی«  G20 نشان 

می دهد.

اینستاگردی

تصویر همسر و پسر امیر قلعه 
نویی، ســرمربی تیم فوتبال 

سپاهان را مشاهده می کنید.

رامبد جوان، عکســی از حضور 
خودش و نــگار جواهریان را در 
جمع کــودکان و نوجوانان یک 
موسسه خیریه منتشر کرد. او 
در توضیح این عکس نوشــته 
است: »امشب، یک شب درجه 
یک کنار بچه های بهشت امام 
رضا)ع(. جاتــون خالی، خیلی 

خوش گذشت.«

»مهدی صدرالساداتی« با انتشار ویدئویی در صفحه اش 
به ماجراهای اخیر برنامه »من و شــما« و حاشیه های 
تلویزیون واکنش نشــان داد و نوشت: آقای آرش ظلی 
پور به واسطه برادرشان )احسان( که در 
کلیپ هم به ایشان اشاره می کند )آقای 
فراستی فیلم ایشان را مبتذل می داند ( و 
با سفارش یک بازیگر دیگر از خبرنگاری 
به مجری گری تغییر شغل داد. البته روز 
گذشته از منصوب شدن پسر آقای حداد 
عادل در هیئت اندیشه ورز شبکه 3 که 

مدیرش پسرخاله ایشان است ، خبر داده شد!

»کریم باقری« با انتشــار این 
عکس نوشت: خسته نباشید 
به مرد خستگی ناپذیر فوتبال 
ایران،مرد پر  افتخــار فوتبال 
ایران به خاطــر زحماتی که 
برای فوتبال ایران کشــیدی 
ازت تشکر و قدردانی می کنیم.

روز دوشــنبه، ۵ آذرماه ســال جاری اعضای هیئت مدیره انجمن 
فوالد، مدیران شرکت های بزرگ فوالدی و معدنی از جمله فوالد 
مبارکــه، ذوب آهن اصفهان، فوالد خوزســتان، فوالد خراســان، 
هلدینگ میدکو، هلدینگ کاوه پارس، فــوالد هرمزگان، مجتمع 
معدنی و صنعتی گل گهــر و مجتمع معدنــی و صنعتی چادرملو 
در انجمن تولیدکنندگان فوالد گــرد هم آمدند تا با اعالم حمایت 
از یک رویداد منحصربه فرد، عملیات اجرایی نخســتین جشنواره 
و نمایشــگاه ملی فــوالد ایران بــا رویکرد حمایت شــرکت های 
 فوالدی از تامیــن داخلی و بومی ســازی در زنجیــره فوالد آغاز

 شود.
در این جلســه که برای همگرایی شــرکت های فوالدی و معدنی 
و تامین کننــدگان و متخصصــان فوالد کشــور در دوران تحریم 
اقتصادی از اهمیت خاصــی برخوردار بود  ، مهنــدس حمیدرضا 
عظیمیان، مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه گفت: رویکردهای فعلی 
شرکت ها در بومی سازی تاکنون دســتاوردهای بزرگی به همراه 
داشته است؛ اما با توجه به تغییر شرایط محیط کسب وکار و اعمال 
تحریم های ظالمانه دشمنان، قصد داریم با برگزاری این جشنواره 
و نمایشگاه و شناسایی افراد و شــرکت هایی که می توانند به ما در 
بهره بــرداری از فرصت ها کمک کنند، فرآینــد ارزیابی و انتخاب 
تامین کنندگان را تسریع و تســهیل کنیم و حتی در مواردی که 
نیازمند حمایت مالی در بدو فعالیت باشند، این کار را انجام دهیم.

مهنــدس عظیمیــان با اشــاره به نقش ویــژه اســتارت آپ ها و 
شتاب دهنده ها در توسعه بومی ســازی در کشور اظهار داشت: در 
این جشنواره و نمایشــگاه بزرگ، حمایت ویژه ای از این شرکت ها 
خواهد شد و فوالد مبارکه در کنار ســایر فوالدسازان، عزم جدی 
 برای شــکل گیری تحولی نویــن در بومی ســازی زنجیره فوالد

 دارد.
در این خصوص دکتر بهرام سبحانی، رییس جشنواره و نمایشگاه 
ملی فوالد ایــران نیز گفــت: در این جشــنواره، عالوه بــر ارائه 
توانمندی های شرکت های زنجیره فوالد و تامین کنندگان آن ها، 
مجموعه ای از نیازمندی های زنجیره فوالد کشور که فرصتی برای 

بومی سازی محسوب می شود نیز ارائه خواهد شد.
دکتر سبحانی افزود: نکته قابل توجه در این جشنواره و نمایشگاه، 
پذیرش ریسک بومی سازی توسط فوالدسازان و شرکت های بزرگ 
معدنی و حمایت آن ها از داخلی سازی قطعات و تجهیزات موردنیاز 

است که برای اولین بار در کشور اتفاق می افتد.
گفتنی اســت؛ در این جلســه موضوع حمایت واحدهای فوالدی 
از بومی سازی در قالب شــرکت های دانش بنیان، استارت آپ ها و 
تامین کنندگان داخلی تصویب و مقرر شــد طبق هماهنگی های 
قبلی، دســتاوردها و فرصت هــای بومی ســازی در زنجیره فوالد 
 کشور در قالب نخســتین جشنواره و نمایشــگاه ملی فوالد ایران

 ارائه شود.

 فوالد مبارکه عزم جدی برای شکل گیری تحولی نوین
 در بومی سازی زنجیره فوالد دارد
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