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شركت فراخواننده: شركت برق منطقه اي اصفهان

موضوع فراخوان: ارزیابی توان انجام عملیات اجرایی اورهال ترانسفورماتور و راكتور انتقال

نحوه دریافت استعالم های ارزیابی كیفی: كلیه مراحل برگزاری فراخوان های ارزیابی كیفی از دریافت و تحویل 

اسناد استعالم ارزیابی كیفی تا تهیه لیست كوتاه  با مراجعه به »سامانه تداركات الكترونیكي دولت)ستاد(« به آدرس 
www.setadiran.ir امكان پذیر خواهد بود. )اطالعات تماس »سامانه تداركات الكترونیكي دولت )ستاد(« 

جهت انجام مراحل عضویت در سامانه و دریافت گواهي امضاء الكترونیكي )توكن(: مركز تماس: 021-41934 ، 
دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768-021 – تماس با كارفرما، در صورت لزوم در ساعات اداري روزهاي 

كاري با شماره 031-36270820(
مهلت دریافت استعالم های ارزیابی كیفی: از ساعت 9:00 صبح روز سه شنبه مورخ 97/10/18  لغایت ساعت 

16:00 روز شنبه مورخ 97/10/29 
مهلت و محل تحویل استعالم های ارزیابی كیفی: نسخه الكترونیكی كلیه مدارک و مستندات استعالم ارزیابی كیفی 

بایستی حداكثر تا ساعت 10:00 صبح روز یک شنبه مورخ 97/11/14 در سامانه تداركات الكترونیكی دولت 
)ستاد( بارگذاری و نسخه فیزیكی آن در موعد مذكور به آدرس: اصفهان خیابان چهارباغ باال، دبیرخانه شركت 

برق منطقه ای اصفهان تحویل گردد.
شرایط فرخوان های ارزیابی:

1- پس از بررسی اسناد و مدارک و اصله فراخوان ها در چهارچوب ضوابط و مقررات از شركت های واجد شرایط 

برای دریافت اسناد و مدارک مناقصه دعوت بعمل خواهد آمد. 
2- شركت برق منطقه ای اصفهان می تواند تا 2 سال آینده از نتایج این فراخوان جهت اجرای پروژه های مشابه 

استفاده نماید.
3- سایر شرایط و اطالعات مربوط به فراخوان در استعالم ارزیابی كیفی، موجود می باشد. 

ضمنا مي توانید این آگهي را در سایت هاي اینترنتي مشاهده كنید
http://iets.mporg.ir              www.tavanir.org.ir               www.erec.co.ir             www.setadiran.ir

آگهي تجدید فراخوان ارزیابی کیفی   
شماره 970/6009 

) شماره 200971188000097 در سامانه ستاد(

روابط عمومي شرکت برق منطقه اي اصفهان

چاپ اول

 342719/م الف

نظر به اینکه شرکت تعاونی همسفر گشت اسپادانا و شهرداری خمینی شهر متفقاً در نظر دارند 
غرفه های مجموعه فرهنگی آموزشی خدماتی و پایانه مسافربری مهربین خمینی شهر، شامل 
سوپرمارکت با ساندویچی – تاکسی سرویس – کارواش سبک و سنگین با تعویض روغنی 
و باطری ســازی و آپاراتی را در قالب رهن و اجاره واگذار نمایند، لذا متقاضیان می توانند 
جهت کســب اطالعات بیشتر و بازدید از محل و دریافت اسناد و مدارک مربوطه تا تاریخ 
97/10/25  و در ســاعات اداری به دفتر شرکت تعاونی همسفر گشت اسپادانا واقع در 
خمینی شهر میدان قدس انتهای بلوار شهید بهشتی جنب پارک ولی عصر پایانه مسافربری 

مهربین، مراجعه و یا با تلفن: 33602475 تماس حاصل نمایند.  

آگهی نوبت دوم مزایده رهن و اجاره

مدیرعامل شرکت تعاونی همسفر گشت اسپادانا - شهرداری خمینی شهر

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی خرید های زیر را مطابق جدول زیر از فروشندگان ذیصالح انجام دهد.

مبلغ تضمین )ریال(نوع  بودجهموضوع مناقصهشماره مناقصه

97-4-195/4
خرید و اجرای چهار عدد كوبیكل 20 كیلو ولت جهت فاز توسعه تصفیه خانه 

فاضالب شمال شهر اصفهان
165/100/000جاری 

97-4-211/3
خرید و اجرای كوبیكل های برق فشار متوسط جهت پست برق ورودی 

تصفیه خانه آب بابا شیخعلی اصفهان
236/200/000جاری 

200/000/000جاری خرید یک دستگاه آشغالگیر جهت تصفیه خانه فاضالب شمال اصفهان97-4-247/2
711/000/000اعتبارات تملک دارایی سرمایه ایخرید لوله چدن داكتیل تایتون پوشش دار قطر 300 میلیمتر97-4-256

97-4-257
خرید لوله پلی اتیلن دو جداره فاضالبی كاروگیت كوپلر سر خود قطر 600 

میلیمتر جهت منطقه تیران و منطقه سه
838/000/000جاری 

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق 292: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ 97/10/29
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز یکشنبه به تاریخ 97/10/30

 ،www.abfaesfahan.ir محل دریافت اسناد سایت اینترنتی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
www.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن گویا: 8-36680030-031 )داخلی 388(
نام روزنامه: اصفهان امروز

تاریخ انتشار: 1397/10/18

آگهی مناقصه عمومی

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول

دبیر شورای عالی امنیت ملی: 

آمریکا 
خواهان مذاکره 

با ایران بود
اهل مذاکره با افراد  بی منطق 

نیستیم، خروج از برجام بر حجم
 بد عهدی آمریکا افزود

پرونده موکلم در مرحله تحقیقات 
مقدماتی است اما فشارها بر او برای 

تکذیب شکنجه بسیار زیاد است
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شهرداری برای صدور 

پروانه ساختمانی
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چالش هایی از دیرباز تا امروز!
حسن روانشید| 22 بهمــن ســال ۵۷ که سپری شد 
دولت موقت انقاب اســامی را با کشوری روبرو کرد که 
میراث مملکت داریش از گذشته 2۵00 ساله تنها به کوهی از 
معضل ها و چالش ها ختم می شد که برای حل وفصل هریک 
از آنها نیاز به سال ها تاش و تجربه بود اما اتحاد یکپارچه مردم 
همراه با توان جامعه که متکی به اراده اسام ناب بود توانست 
یک به یک آنها را از میدان به در کرده و همه پیش بینی های 
دشــمنان را نقش بر آب کند. جوانان و حتی نوجوانان این 
مملکت آغازین سال های بهار آزادی را در جبهه ها گذراندند تا 
اسب تروآ از مسیر جنگ وارد نشود و ثابت کنند پای انقابشان 
ایستاده اند و اجازه نخواهند داد دشمنانی که از در رانده شده اند 
از پنجره وارد شــوند! شاید شهادت و ایثار را بتوان قوی ترین 
ساح برای شکست خصم دانست اما اراده ملت هم در این 
میان نقش مهمی داشــت که هنوز هم هر سه در کنار هم 
حضور دارند و هرکجا که نیاز باشــد پا به عرصه می گذارند. 
امروز همه مردم ایران به آینده ای بس درخشان می نگرند تا 
فرزندانشان بتوانند طعم خوش تحول را که به بهای گرانی 
به دست آمده بچشند بنابراین هنوز هم  دست از تاش برای 
حذف مقاومت هــای مذبوحانه بعضی از معضل ها در دامنه 
اجتماعی که به صورت پســماند سعی می کنند تا همچنان 
حضورداشته و چون ویروس ها ازدیاد یابند برنداشته اند. قطعًا 
چالش های ایجادشــده در تاریخ یک کشور که به مرورزمان 
به نوعی آفت تبدیل شــده و رفع و دفع آن ها به زمان و صبر 
نیازمند است به این راحتی میدان را خالی نمی کند زیرا بعضی 
از آنها به نوعی نان دانی برای گروهی محدود تبدیل شده که 
نمی توانند از آن چشم پوشی نمایند! بنابراین عزم را بر مقابله در 
برابر کسانی که می خواهند استقامت نمایند گذاشته و نهایت 
سعی خود را بر ماندن در این وادی می نمایند! آنچه می تواند به 
دوام این روش کمک کند، شیطانی است که در قالب مادیات 
و فارغ از بعد معنوی ظاهر می شــود و فعاالن این بخش را 
قانع می سازد تا برای بقای خود همچنان به تکاپو بپردازند و 
توجهی به سهم جامعه از این سفره گسترده نداشته باشند! 
وزیر جدید تعاون و کار و امور اجتماعی اهمیت بودجه سال 
۹۸ کشــور را در نقش این وزارتخانه برای واگذاری بیش از 
صد شرکت از مجموعه شستا به بخش خصوصی می داند تا 
در این مورد وظائف سازمان خصوصی سازی را مضاعف نمایند 
حال اینکه این سازمان عریض و طویل در این سال ها موفقیت 
قابل توجهی نداشته چنانکه اکثر شرکت های واگذارشده به ثمن 
بخس سر از بازار آزاد و انحراف به سوی اهدافی به جز اساسنامه 
شرکت پیداکرده اند! از سویی وزارت نفت در زیرمجموعه های 
خود با شــرکت هایی جا خوش کــرده همچون نفت ایران 
روبروست که همچنان از مهره های قدیمی و معتقد به صادرات 
مواد خام حمایت می کنند زیرا دوام و بقاء این مجموعه فربه 
شــده بر استفاده از سهم صادرات است که رقمی قابل توجه 
می باشد! حال آنکه سیاست های برنامه ریزی شده و همچنین 
نظر عالی ترین مقام تأثیرگذار جمهوری اســامی ایران بر 
حمایت از تولید داخلی است که می تواند الگوی کار وزارت نفت 
برای تاش در امر محدود کردن صادرات سرمایه و تبدیل 
آن به دیگر مواد اســت! چالش ها اگرچه ازنظر تعداد محدود 
هستند اما از دید وسعت قابل توجه بوده که هرکدام می توانند 
سدی در برابر اجرای طرح های دورنمایی اقتصاد کشور باشند 
چنانکه صنعت خودروسازی نیز از حضور آن ها رنج می برد و 
نمی تواند با رقابت سالم کشور را از واردات بی نیاز نماید زیرا 2۷ 
هزار و 200 نفر اعضای هیئت مدیره خودروسازان کشور که 
نیازمند دریافت سهمی کان به عنوان حقوق و مزایا هستند 
یکی از سدها در برابر خودکفا شدن این صنعت است. اگرچه 
خودروسازان می توانند در امر استانداردها اعمال نظر کنند که 
البته امروز وضعیت تولید در دامنه خودرو بسیار تأسف بار است 
بنابراین بقاء با این سبک ناممکن به نظر می رسد که شیطان در 
قالب ورشکستگی درراه است! اجرای طرح مبارزه با چالش های 
محدود اما بزرگ در دامنه اقتصاد توســط دولت امکان پذیر 
نیست بنابراین می طلبد تا مجلس به یاری دولتمردان آمده 
و بــا وضع قوانینی تازه به این مســئله قدیمی پایان دهد و 

خصوصی سازی را به معنای واقعی سامان بخشد.
ادامه دارد

رد درخواست 
اعاده دادرسی نجفی

وکیل مدافع محمد نجفی؛ وکیلی که در ارتباط با حوادث 
دی ماه ۹۶ با حکم دادگاه انقاب اراک به حبس محکوم شده 
است، از رد درخواست اعاده دادرسی موکلش در دیوان عالی 
کشــور خبر داد. پیام درفشان در گفتگو با ایسنا، دراین باره 
اظهار کرد: درخواســت اعاده دادرسی پرونده محمد نجفی 
۱2 آبان ماه به دیوان عالی کشور ارائه شده و ۱0 دقیقه بعد 
برای ما پیامک آمده که پرونده ایشــان در اراک به اجرای 
احکام رفته اســت که این موضــوع برخاف نص صریح 
قانون است چون باید متهم احضار می شد اما صبح فردای 
تقاضای اعاده دادرسی وی دستگیر و برای اجرای حکم به 
زندان برده شــد. او افزود: با توجه به مستندات موجود، در 
خود دیوان هم در تاریخ 22 آبان ماه درخواست اعاده دادرسی 
در شعبه 2۸ دیوان رد شده است یعنی به طورکلی فقط ۱0 
روز از زمان تحویل درخواست تا رد آن طول کشیده است. 
وکیل مدافع محمد نجفی خاطرنشان کرد: اگر حداقل چهار 
یا پنج روز را برای کارهای اداری ارجاع و تعیین شــعبه و 
ثبت رایانــه در نظر بگیریم، یعنی پرونده بافاصله پس از 
رسیدن به شعبه 2۸ دیوان عالی کشور حداکثر ظرف پنج 
روز رد شده اســت. این در حالی است که به سبب کثرت 
پرونده هایی که از سراسر کشور به دیوان عالی کشور واصل 
می شود، اوقات رسیدگی آن چند ماه طول می کشد. درفشان 
یادآور شد: درباره درخواست اعاده دادرسی ما که به صورت 
مستند و مستدل اثبات می نمود قوانین آمره درروند دادرسی 
به پرونده آقای نجفی نقض گردیده اســت، حداقل پرونده 
در ابتدا مطالبه می شد و سپس توسط شعبه دیوان مطالعه 
می گردید و حداقل پــس از طی این روند منطقی بود که 

به صورت مستدل رد شود. 

   با نمایندگان 

ضرورت توجه به محیط زیست 
و معیشت در بودجه

نماینــده فاورجان در مجلــس اعتقــاد دارد توجه به 
محیط زیست و حل مشکات این بخش و بهبود وضع معیشت 
مردم در بودجه ۹۸ ضروری است. سیدناصر موسوی الرگانی در 
گفتگو با ایرنا افزود: این دو موضوع از مباحث اصلی در کشور 
به شمار می رود و توجه به آنها باید با دقت و حساسیت باالیی 
همراه باشــد. رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان گفت: 
بابیان اینکه باید به معیشت مردم و عدالت اجتماعی بیش از 
گذشته اهمیت داد، تصریح کرد: سبدهای حمایتی باید برای 
تمامی اقشــار جامعه بویژه آنهایی که در روستاها و نقاط کم 
برخوردار زندگی می کنند در نظر گرفته شود. اهمیت بیشتر به 
بهبود زیرساخت های آموزشی به ویژه نوسازی مدارس با توجه 
به اینکه در سال های اخیر شاهد بروز حوادثی بوده ایم، اهمیت 
باالیی دارد. افزایش توان دفاعی و نظامی کشور که بتواند به 
بهترین شکل امنیت مرزهای ایران را تأمین کند نیز ازجمله 
مباحث اصلی این روزها به شــمار می رود که در بودجه لحاظ 
شده است. او با اشاره به افزایش ۵0 درصدی سهم مالیات در 
بودجه سال ۹۸ اظهار داشت: به دلیل اینکه بسیاری از واحدهای 
تولیدی و مجموعه های صنعتــی با درصد پایینی از ظرفیت 
خودکار می کنند، توانایی پرداخت مالیات های سنگین را ندارند، 
بنابراین باید حمایت از این چنین بنگاه های اقتصادی بیشتر شود. 
افزایش، هماهنگی و همانندسازی در پرداخت حقوق بویژه برای 
مستمری بگیران مهم است، این امر به بهبود عدالت اجتماعی 
می انجامد، زیرا در حال حاضر قدرت خرید مردم به دلیل گرانی 

اجناس کمتر شده است.

بودجه در سخت ترین شرایط 
تنظیم شد

نماینده خمینی شــهر در مجلس با اشاره به اینکه بودجه 
ســال ۹۸ دریکی از سخت ترین شرایط کشور بعد از انقاب 
اسامی تنظیم شد، گفت: الیحه این بودجه با درایت و تدبیر 
دولت دوازدهم دو سقفی و انعطاف پذیر بسته شده است. سید 
محمدجواد ابطحی در گفتگو با ایرنا افزود: بودجه ۹۸ برای شرایط 
سخت  تحریمی نوشته شده و دو سقف برای سند دخل وخرج 
دولت تنظیم شده که در صورت تصویب مجلس می تواند رشد 
برخی از هزینه هــای دولت را محدود کند . او بابیان این که در 
جنگ اقتصادی به سر می بریم، خاطرنشان کرد: در بودجه سال 
آینده به اشتغال، تولید، آموزش، سامت و نیروهای مسلح توجه 
شده اســت. ابطحی افزود: دستگاه ها و نهادها باید بر اساس 
نیازشان بودجه دریافت کنند و در شرایط فعلی باید به اولویت ها 
توجه کنیم. ابهاماتی در مورد درآمدهای نفتی، صادرات و واردات 
در بودجه وجود دارد، چنانچه این درآمدها تأمین نشــود باید 

راهکارهایی برای جبران آنها اندیشیده شود. 

بهتر شدن وضعیت مردم با 
تحریم ها دروغ است

نماینده نطنز در مجلس حرف های اخیر وزیر امور خارجه آمریکا 
مبنی بر بهتر شــدن زندگی مردم ایران با تحریم ها را مسخره 
و از اساس دروغ دانست و گفت: هیچ گاه تحریم ها وضع هیچ 
کشور و ملتی را خوب نمی کند. مرتضی صفاری نطنزی در گفتگو 
با ایلنا در واکنش به صحبت های اخیر وزیر امور خارجه آمریکا 
مبنی بر این که می خواهیم با تحریم ها زندگی مردم را بهتر کنیم، 
اظهار کرد: تحریم ها هیچ گاه وضع کشور و ملتی را خوب نکرده 
است، لذا این حرف از اساس دروغ و مسخره است. رئیس کمیته 
امور خارجی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ادامه داد: 
تصمیم آمریکایی ها افزایش فشار به جمهوری اسامی ایران 
است که در همین راستا سفرهای منطقه ای شان را آغاز کردند، 
چون می خواهند حلقه تحریم ها را تنگ تر کنند که موفق نخواهند 
شد. با تحریم ها وضعیت سخت می شود، ادامه داد: البته جمهوری 
اسامی ایران قابل تحریم نیست چون با ۱۵ کشور همسایه 
است و می تواند تحریم ها را دور زند کما این که شاید کار سختی 
باشد. اینکه آمریکا فکر کند با این صحبت ها می خواهد پیامی به 
ایرانی ها مخالف نظام جمهوری اسامی بدهد سخت در اشتباه 
است، چون از اساس مخالفان نظام وزنی ندارند و این را خوب 

می دانند تمرکز آنها بیشتر بر فشار به مردم ایران است.

مردم عراق طومار منافقان را 
درهم می پیچند

نماینده اصفهان در مجلس معتقد است شکست های متعدد 
آمریکا در منطقه و خروج نیروهای این کشور از سوریه باعث 
شد ترامپ به گونه دیگری حضور خود در منطقه را نشان دهد 
و آن حمایت از منافقین با اســتقرار آنها در پایگاه های نظامی 
خود در کردستان عراق است. احمد سالک کاشانی در گفتگو 
با خانه ملت، در واکنش به بازگشت منافقین به عراق و استقرار 
آنها در پایگاه های نظامی آمریکا جهت آموزش، گفت: در طول 
40 سال گذشته با حمایت رهبری و پشتیانی مردم شکست های 
پی درپی سلطه جهانی و استکبار را شاهد بوده ایم. نایب رئیس 
فراکسیون نمایندگان والیی مجلس در ادامه بابیان اینکه آمریکا 
تصور می کرد می تواند با کودتای یمن در مدت کوتاهی کار این 
کشور را تمام کند، یادآور شد: واشنگتن در حال حاضر در تمام 
پروژه های خود در منطقه شکست خورده و حدود پنج سال است 
مردم یمن در مقابل استکبار جهانی ایستاده اند که این به معنای 
شکست عربستان و آمریکا است. او در ادامه بابیان اینکه حضور 
انقابی مردم عراق و حشدالشعبی باعث شد جریان داعش در 
عراق از بین برود، گفت: همچنین در سایر کشورهای منطقه 
حرکت های انقابی باعث شد جنگ های نیابتی که آمریکا با 
پول عربستان ســعودی، امارات و کویت ایجاد کرد بی نتیجه 
بماند و دولت های خود خوانده داعش، القاعده و طالبان شکست 
مفتضحانه ای را متحمل شوند. ازآنجایی که این اقدام کاخ سفید 
مــورد مامت کنگره قرار گرفت ترامپ باید کاری می کرد تا 
حضور خود در منطقه را ثابت کند ازاین رو به صورت مخفیانه وارد 
عراق می شود و در مصاحبه خود می گوید مخفیانه به این کشور 

آمده ام تا سالم برگردم درحالی که جلیقه ضدگلوله به تن دارد. 

گروه رویداد: دبیر شــورای عالی امنیت ملی تاکید کرد: در 
افغانستان دو نماینده آمریکا به من مراجعه کردند و گفتند آمریکا 
می  خواهد با شما مذاکره کند، اما ایران با آنها مذاکره نمی کند. 
مشخص است ما با آمریکا مذاکره نمی کنیم. آمریکا عهدشکن و 
غیرقابل اعتماد است پس مذاکره با آنها معنایی ندارد. به گزارش 
ایلنا، امیر دریابان علی شمخانی دیروز در همایش دفاع و امنیت 
در غرب آسیا که در دانشگاه عالی دفاع ملی برگزار شد، گفت: در 
آستانه 40 سالگی انقاب اسامی هستیم و جهان به دو دسته 
تقسیم شده است. عده  ای به دنبال بی  ثباتی منطقه بوده و در 

مقابل محور مقاومت قدرت گرفته و ثبات   آفرین است.
Á  با باید شادی پیروزی   های جبهه مقاومت را 

مردم تقسیم کرد
او ادامه داد: باید شــادی پیروزی   های جبهه مقاومت را با 
مردم تقسیم کرد. هماهنگ کننده ارشد سیاسی و امنیتی در امور 
سوریه به رویکرد ایاالت متحده در سوریه اشاره کرد و اظهار 
داشت: آمریکایی ها ۷ تریلیون دالر برای نابودی دولت قانونی 
یک کشور هزینه می   کنند. در مقابل، کمک ما به کشورهای 
منطقه را  هدر دادن ســرمایه ملی و دخالت در امور کشورها 
می نامند. به کارهای خودشان می گویند مسئولیت  پذیری و 
پاسخگویی، به دیگران که می   رسد می گویند نقض آزادی  های 
مدنی. به خودشان می گویند توانمندسازی جامعه مدنی، به ما 

می گویند دخالت در امور سیاسی.
Á  آمریکا امروز با دو نوع خــروج اختیاری و

اجباری روبرو است
شــمخانی سیاســت ایران را مخالفت جدی با تجزیه 
کشورها، حفظ امنیت منطقه و مبارزه جدی با هر نوع تروریسم 
و همکاری و تعامل با کشورها دانست و با اشاره به رفتار دولت 
آمریــکا در خروج از برجام، پیمان پاریس، جنگ اقتصادی با 
چین و اروپا و خروج از یونسکو به دلیل حمایت این سازمان 
از فلسطین تصریح کرد: آمریکا امروز با دو نوع خروج اختیاری 
و اجباری روبرو است؛ خروج از سوریه به اجبار صورت گرفت 
و به دلیل شکســت استراتژی   های آنها بود.  او افزود: آنها در 
افغانستان نیز شکست  خورده و احساس کرده  اند که ۱۷ سال 
حضور آنها در افغانستان هیچ دستاوردی برای آنها نداشته و 

تروریسم و مواد مخدر چندین برابر شده است.
Á آمریکایی  ها جایی در منطقه ندارند

دبیر شــورای عالی امنیت ملی با بیان اینکه در ســوریه 
نیز راهبرد آمریکا شکســت  خورده و به بن  بســت رسیده   اند، 
خاطرنشان کرد: آمریکا چاره   ای جز خروج و ترک این کشور 
ندارنــد. در عراق نیز داعش حضور فیزیکــی ندارد و عراق 
خطــر تجزیه را دور و ارتش و نیروهای مردمی را برای دفاع 
از خــود دارد، به همین دلیل بایــد در تاریکی و با آن وضع، 
شبانه به عراق سفر کنند، در واقع این وضعیت بی  ثبات   سازان 
منطقه است.  شــمخانی به سیاست های آمریکا در منطقه، 
ایجاد داعش و ناامنی و کشتار مردم منطقه اشاره کرد و ابراز 
داشت: آمریکایی  ها جایی در منطقه ندارند اما همچنان دست 

از دشــمنی با انقاب اســامی ایران و مردم مظلوم یمن و 
عــراق برنمی  دارند، اما از طرف دیگر مدال افتخار برای ملت 
ایران است که به کمک مردم منطقه رفتند و تبدیل به قدرت 
منطقه  ای شــدند. این یک واقعیت است و باید جشن چهل 

سالگی انقاب اسامی را با شکوه برگزار کرد.
Á  آمریکا عهدشکن و غیرقابل اعتماد است پس

مذاکره با آنها معنایی ندارد
او با تاکید بر اینکه آمریکایی  ها به دلیل شکســت  های 
مختلف، موج چهارم تحریم را علیه ایران به کار گرفتند، بیان 
کرد: آنها در گذشــته نیز این راهبــرد را آزموده بودند و البته 
شکست خوردند. در زمان دموکرات   ها آنها تمام تاش خود 
را انجام دادند تا دانش هسته  ای و پیچ و مهره هسته  ای ایران 
را جمع کنند ولی نتوانستند. پس پیشنهاد مذاکره دادند و گفتند 
ما حق غنی  سازی را به شما می دهیم و برجام شکل گرفت اما 

ترامپ همه توافق  ها را زیر پا گذاشت.
Á  سال آینده آمریکا و همپیمانان او چاره ای جز

خروج از خلیج فارس ندارند
شــمخانی با بیان اینکه جان بولتون تحلیل های خود را 

از بولتن های منافقین می گیــرد، به کنگره می برد و مبنای 
سیاســت  های خود قرار داده است، یادآور شد: این برای یک 
کشور که ادعای ابرقدرتی دارد، زشت است که بولتن  های یک 
گروه تروریستی را بدون تغییر، مبنای رفتار خود قرار دهد. او 
به 40 سالگی انقاب اسامی اشاره و عنوان کرد: ملت ایران 
در راستای سیاســت با ثبات  سازی که رهبر انقاب انتخاب 
کرده اند، ثبات و زنجیره امنیت را شــکل داده است. منطقه 
محل مانور ملت   های منطقه و خروج برای بی  ثبات  ســازان 
است، سال 20۱۸ این روند تثبیت می شود و سال آینده آمریکا 

و همپیمانان او چاره ای جز خروج از خلیج فارس ندارند.
Á  به پایان رســیده  SPV فرصت اروپادر ارائه

است
دبیر شواری عالی امنیت ملی در پایان سخنرانی خود در 
همایش در پاســخ به سؤال یکی از شرکت کنندگان در این 
جلسه مبنی بر این که شما گفتید فرصت اروپا به اتمام رسیده 
است آیا منظورتان در مورد SPV است، گفت: من منظورم در 
  SPV مورد تعهداتی که آنها نسبت به برجام داشته اند، است و

نیز یکی از آنها است.

Á  راهبرد مذاکراتی مان به مذاکره با داعش منجر
نخواهد شد

 علی شمخانی همچنین در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر 
این که شما در سخنان خود در ارتباط با مذاکره ایران با طالبان 
صحبت کردید، آیا راهبرد مذاکره با طالبان ممکن اســت به 
راهبرد مذاکره با دیگر گروه ها با مشخصات این چنینی منجر 
شــود؟ اظهار کرد: اگر منظورتان داعش است حتما منجر به 

مذاکره با داعش و امثال آن نخواهد شد.  
Á طالبان آمادگی دارد سالحش را کنار بگذارد

وی همچنین در ادامه ســخنان خود و در پاسخ به این 
ســوال با اشاره به روند تحقق صلح در سوریه و گفتگوهای 
دولت ســوریه با گروه های مخالف غیر وابسته، اظهار کرد: 
دولت ســوریه حتی با برخی از گروه های مخالف مسلحش 
نیز مذاکراتی را انجام داده اســت و مــا آنها را در این زمینه  
تشویق می کنیم. البته باید توجه داشته باشیم که در این زمینه  
با دو گروه مسلح روبرو هستیم و منظور گروه های مسلحی 
است که آمادگی دارند ســاح خود را کنار بگذارند. طالبان 
این آمادگی را دارد. شــمخانی در ادامه  سخنان خود، به ارائه 
توضیحاتی در مورد مذاکرات دولت سوریه با معارضان سوری 
که در جهت تقویت دولت مرکزی حرکت می کند و همچنین 
روند آستانه پرداخت و گفت: در جریان مذاکرات هم در مورد 
ســوریه و هم در مورد افغانستان ، دولت سوریه و افغانستان 

محور هستند.
Á  ایران نیرویی در ســطح منطقــه ندارد که

بخواهد آن را خارج کند
دبیر شورای عالی امنیت ملی در پاسخ به پرسشی درباره 
اعام خروج آمریکا از سوریه با تاکید بر اینکه فهرستی از خروج 
آمریکایی ها از پیمان های مختلف بین المللی وجود دارد که هیچ 
کدام محقق نشده است، گفت: ایران نیرویی در سطح منطقه 
نــدارد که بخواهد آن را خارج کند؛ نیروهای ما مستشــاران 
نظامی بودند و تنها بحث مشاوره را انجام می دادند و ملت های 
منطقه در عراق، سوریه، افغانستان و یمن خود از کشورهایشان 

دفاع می کردند و ما هیچ نیرویی در منطقه نداریم.
Á  در سفرم به افغانستان، آمریکا برای مذاکره با 

ایران اعالم آمادگی کرد
او در پاســخ به پرسشی درباره ارائه پیشنهاد آمریکا برای 
مذاکره با ایران در جریان سفر اخیر خود به افغانستان اظهار 
کرد: آنها توسط نمایندگانی به ما اعام کردند که آماده مذاکره 
با ایران هســتند. دبیر شورای عالی امنیت ملی همچنین در 
پاســخ به پرسشــی درباره مذاکرات ایران با طالبان و دولت 
افغانستان خاطر نشان کرد: به دنبال کمک به دولت افغانستان 
برای تحقق ثبات در این کشور هستیم. طالبان نیز به دنبال 
این هستند که بتوانند با دولت افغانستان به مصالحه برسند. در 
این راستا جمهوری اسامی به دلیل نیات صلح طلبی و عدم 
سلطه گری می خواهد به دولت افغانستان کمک کند تا به یک 

فرمول  برای صلح و ثبات برسند.

دبیر شورای عالی امنیت ملی:

آمریکا خواهان مذاكره با ایران بود
اهل مذاکره با افراد  بی منطق نیستیم، خروج از برجام بر قطر بی عهدی آمریکا افزود 

وکیل مدافع اسماعیل بخشی که این روزها در راهروهای دادگستری خوزستان 
مشغول پیگیری پرونده موکلش است، می گوید: این روزها افراد مختلف اسماعیل 
بخشــی را برای تکذیب ســخنانش تحت فشــار قرار داده اند. فرزانه زیابی به 
رویداد24 گفته سخنان بخشی درباره شکنجه شدنش بر اساس مستندات بوده 
و کارهای قانونی الزم برای پیگیری موضوع انجام شــده اســت. زیابی درباره 
آخرین وضعیت موکلش می گوید: بخشــی اکنون ازنظر کاری مشکلی ندارد و 
امــکان ادامه فعالیت در محل کارش وجود دارد. او خبر داده پس ازاینکه موضوع 
شکنجه مطرح شد، فشار ها علیه اسماعیل بخشی شدت گرفته است و شواهد و 
قراین حاکی از ایجاد فشار ها و جو روانی علیه موکلم برای تکذیب کردن شکنجه 
شدت یافته است. وکیل بخشــی درباره اینکه این فشارها از سوی کدام افراد یا 
نهادها بوده، ســخنی نگفته است. قوه قضاییه و مجلس قول بررسی این ادعا را 

داده اند اما به نظر می رســد استانداری خوزستان بزرگترین مخالف این ادعاست.
موضوع شکنجه اسماعیل بخشی در زندان به بحث مهمی در میان مسئوالن 
و افکار عمومی تبدیل شده است؛ اسماعیل بخشی نماینده کارگران نیشکر هفت تپه 
چند روز پس از آزادی اش در مطلبی که منتشــر کرده بود، خبر داد که در زندان 
آن قدر شکنجه شده و مشت لگدخورده که تا ۷2 ساعت نمی توانسته از جایش تکان 
بخورد. او همچنین گفته شکنجه ها باعث شده دنده هایش بشکند و به خاطر درد 
کلیه  ها و بیضه هایش داروی آرام بخش بخورد. سخنان بخشی واکنش نمایندگان 
مجلس را در پی داشت. علی مطهری، علیرضا رحیمی، فاطمه سعیدی، محمدرضا 
عارف و محمدکاظمی ازجمله نمایندگانی بودند که نسبت به این خبر واکنش نشان 
دادند و خواستار توضیح وزیر اطاعات شدند. آن گونه که آنها خبر داده اند کمیسیون 
امنیت ملی با دستور رئیس مجلس شورای اســامی قرار است این موضوع را 

بررســی کند. همچنین وزیر اطاعات به فراکسیون امید فراخوانده شده است. 
البته سید راضی نوری نماینده شوش به عنوان فردی که باید بیشترین پیگیری را 
می کرد، هیچ موضعی نگرفته و سکوت پیشه کرده، استاندار خوزستان اما روایتی 
متفاوت از ماجرا داشت. او اصل موضوع را تکذیب کرد و گفت چون بخشی را به 
شورای اسامی کار راه نداده اند، ادعای کذب شکنجه را مطرح کرده است. این در 
حالی است که حتی سخنگوی قوه قضاییه به جای تکذیب خبر، از اسماعیل بخشی 

درخواست کرده شکایت کند تا زوایای ماجرا رسیدگی شود.

وکیل مدافع اسماعیل بخشی خبر داد

فشار برای تکذیب شکنجه  
پرونده موکلم در مرحله تحقیقات مقدماتی است اما فشارها بر او برای تکذیب شکنجه بسیار زیاد است

رویداد

عضو کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه مطرح کرد 

فیلتر اینستاگرام؛ فضاسازی غیرمسئوالن 
عضو فراکسیون امید در مجلس: 

طرح فتنه 9٨؛ فتنه انگاری است
گروه رویداد: عضو ناظر مجلس در کارگروه تعیین مصادیق 
محتوای مجرمانه گفت: هیچ بحثی مبنی بر فیلتر اینستاگرام در 

کارگروه مصادیق مجرمانه یا شورای 
عالی فضای مجازی یا دســتگاه 
قضایی مطرح نیســت. رمضانعلی 
سبحانی فر در گفتگو با ایمنا گفت: 
اخیرا افرادی که هیچ مســئولیت 
رســمی در حوزه فضای مجازی 
و حوزه هــای مرتبط بــا آن ندارند 
درباره شبکه های اجتماعی به ویژه 
اینستاگرام صحبت هایی را مطرح 
کرده اند که برداشت عمومی از این 
سخنان »فیلتر« این شبکه است 
درحالی که اصا چنین مســئله ای 
مطرح نیست. نماینده مردم سبزوار 

در مجلس ادامه داد: موضوع فیلتر شــبکه های اجتماعی یا 
مشــخصا فیلتر اینستاگرام یا باید از مسیر کارگروه مصادیق 
مجرمانه انجام شــود یا در دســتور کار شورای عالی فضای 
مجازی قرار بگیرد درصورتی که چنین موضوعی در هیچ یک 

از ایــن دو مرجع عالی وجود ندارد. رئیس کمیته ارتباطات و 
مخابرات مجلس با فضاســازی دانســتن طرح فیلترینگ 
اینستاگرام توسط افراد غیرمسئول، 
گفت: دادســتان کل کشور اعام 
کــرد که هیچ بحثی بــرای فیلتر 
شــبکه های اجتماعی در دستگاه 
قضایی مطرح نیســت. پنجشنبه 
هفته گذشته بود که معاون فضای 
مجازی دادستان کل کشور گفت: 
ما منتظریم اتخاذ تصمیم جمعی 
صورت پذیرد و سریع تر اینستاگرام 
که متأسفانه بسیار محتوای خاف 
قانون و خاف اخاق کشور دارد، 
تعیین تکلیف شود. جواد جاویدنیا 
در گفتگویی تلویزیونی درباره انتشار 
خبری با مضمون این که دستوری از سوی او برای فیلترینگ 
اینستاگرام صادرشده است، اظهار کرد: این خبر به این صورت 
نبوده که جدید اتفاق افتاده است بلکه از گذشته این امر اتفاق 
افتاده و دستور فیلترینگ اینستاگرام در مقطعی صادرشده بود. 

عضو فراکســیون امید مجلس شورای اسامی بابیان 
اینکه دشمنان همیشه در حال توطئه هستند، درعین حال 

طرح موضوع »فتنه ٩٨« را فتنه 
انگاری دانســت و گفت که چیز 
خاصی وجود ندارد که حکایت از 
فتنه داشــته باشد. محمدکاظمی 
در گفتگــو با ایســنا اظهار کرد: 
باید از کســانی کــه بحث فتنه 
٩٨ را مطرح کردند این ســوال 
را پرســید که دلیل طــرح این 
موضوع چه بوده اســت. به نظر 
می رســد این یک فتنــه انگاری 
است؛ زیرا مردم و مسئولین تغییر 
نکرده اند و برنامه ای هم در مسیر 
اقدامات جریانات مختلف سیاسی 

کشــور وجود ندارد. او با اشاره به حساسیت سال آینده به 
خاطر برگزاری انتخابات مجلس، افزود: چه بســا از حاال 
اقداماتی برای صاحیت ها و نظارت اســتصوابی مطرح 
باشــد. به هرحال ما چیز خاصی نمی بینیم که حکایت از 

فتنه داشته باشد. نماینده مردم مایر در مجلس ادامه داد: 
البته ما دشمنانی داریم که همیشه باید از انقاب، نظام و 
آرمان هایمان در برابر آنها مراقبت 
کنیم و شکی نیست که دشمنان 
ما همیشه در حال توطئه هستند؛ 
ولــی این که ما خودمان به دنبال 
چیزی باشــیم که معلوم نیست 
منشــأ و مبدأ آن کجاست و چه 
اصا طرحش  دارد،  خصوصیاتی 
به صاح نیســت. کاظمی یادآور 
شــد: معموال گروه ها و جریانات 
فکری سیاسی در سال انتخابات 
اقداماتی علیه هم می کنند تا در 
انتخابات پیروز شوند، ممکن است 
منشــأ طرح این قضیه هم چنین 
مســائلی باشد. الاقل جریان فکری اصاح طلب به دنبال 
هیچ فتنه ای نیست و می خواهد مثل همیشه در انتخابات 
شرکت کند، در فضای سیاسی کشور فعال باشد، از دولت 

انتقاد کند و کارها را به پیش ببرد.
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برای پیــگیری جدیدتـــرین اخبار 
در سایت اصفهان امروز اسکن کنید

فرهنگ حفظ میراث باید 
نهادینه شود

فرماندار ویژه کاشان گفت: اگر در هر مکان تاریخی 
نیرویی برای محافظت گذاشته شود، نتیجه ای نمی گیریم 
زیرا در بحث فرهنگ سازی کم کاری شده، درحالی که هر 

شهروند می تواند یک حافظ میراث فرهنگی باشد.
به گزارش ایرنا، علی اکبر مرتضایی در جلسه انجمن 
میراث فرهنگی کاشان افزود: امروز نهادینه شدن فرهنگ 
حفظ میراث فرهنگی از نیازهای پایه ای محسوب می شود 
و این فرهنگ باید از کودکی آموزش داده شود تا در باور 
آنها نقش بسته و از نسلی به نسل دیگر منتقل شود که این 
امر جای کار در آموزش وپرورش دارد. او بیان کرد: ما باید 
روحیه و افتخار را به مردم کاشان بازگردانیم و این فقط از 
راه آموزش امکان پذیر است؛ شکل گیری، پایداری و توسعه 
صنعت گردشگری در هر جامعه نیازمند آموزش است و 
در صورت ارائه آموزش های درست، دیگر نیاز به نیروی 
انسانی بیشــتر در برخی کارها نخواهیم داشت. فرماندار 
ویژه کاشــان اضافه کرد: توسعه صنعت گردشگری در 
کاشان می تواند بسیاری از هدف ها به ویژه رشد اقتصادی 
و اشــتغال زایی را محقق کند، همچنان که در بسیاری از 
کشورها با توسعه گردشگری، اقتصاد را مدیریت می کنند. 
او بحث گردشگری را یکی از اولویت های اول کاری خود 
دانست و عنوان کرد: صنعت فرش با تأسف رقیبان بسیار 
جدی پیداکرده اما بحث گردشگری و تاریخ پرافتخار ما 
نمی تواند رقیبی جدی داشته باشد، چراکه دیگر تاریخ سازی 
نمی توان کرد. مرتضایی یادآور شد: تاریخ درواقع حافظه 
یک ملت بوده و کسی که تاریخ نداند، اطاعاتش کامل 
نیست؛ اگر گذشــته خود را فراموش کنیم، دیگر به چه 
چیزی می توان مفتخر بود. او تصریح کرد: همیشه معلول 
در مسائل و برخی از مشکات حوزه گردشگری موردتوجه 
قرار می گیرد، درحالی که باید علت ها ریشه یابی و برایشان 
راه حل پیدا شــود. افزون بر هزار و ۷00 اثر دارای ارزش 
تاریخی در شهرستان کاشان شناسایی شده و 32۵ مورد 
تاکنون در فهرست آثار ملی و یک اثر در فهرست میراث 
جهانی یونسکو )سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل 

متحد( به ثبت رسیده است.

بهره گیری از سمن ها، 
گردشگری را توسعه می دهد

فرماندار اردستان گفت: میراث فرهنگی بداند با تکیه بر 
مســئوالن دولتی و حضور آنها اتفــاق خاصی در حوزه 

گردشگری شهرستان رخ نخواهد داد.
به گزارش ایسنا، حمیدرضا تأملی در جلسه کارگروه 
توسعه گردشــگری و خدمات سفر در فرمانداری، اظهار 
کرد: اســتفاده از ســمن ها و بخش خصوصی می تواند 
مشــکل بخش گردشــگری را حل و آن را توسعه دهد. 
میراث فرهنگی بداند با تکیه بر مسئوالن دولتی و حضور 
آن ها اتفاق خاصی در حوزه گردشگری شهرستان صورت 
نخواهد گرفت. او افزود: اداره های دولتی و خدمات رسان 
نقش پشتیبان را ایفا خواهند کرد و شوراها و شهرداران نقش 
اثرگذاری خواهند داشت که باید از آن ها بهره برد. فرماندار 
اردستان تأکید کرد: نقش »آی تی« در توسعه شهرستان 
و معرفی جاذبه های گردشگری مهم و اثرگذار است که 
باید از آن اســتفاده الزم را کرد. هر حوزه و صنعتی اگر از 
این ظرفیت به خوبی استفاده نکند موفق نخواهد شد. تأملی 
ادامه داد: شهرستان از امکانات فراوان و مناسب گردشگری 
بر خوردار اســت و می تواند زمینه توسعه همه جانبه را در 
منطقه فراهم سازد. برند سازی بسیار مهم و اساسی است 
که با برنامه ریزی و کار کارشناسی باید انجام شده و زمینه 
حضور مدیران آژانس های گردشــگری فعال و مطرح را 
در شهرســتان فراهم و از ظرفیت آن ها استفاده کرد. او 
گفت: در بهمن ماه نمایشــگاه های مختلف در اردستان، 
تهران و اصفهان از توانمندی ها و جاذبه های گردشگری 
و میراث فرهنگی شهرستان برپا خواهد شد تا این منطقه 
به عاقه مندان شناسانده شــود که با مسئولیت میراث 
فرهنگی و همکاری شــهرداری ها خواهد بود. همچنین 
سرپرست اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
اردستان بابیان اینکه تا پایان سال ۵ اقامتگاه بوم گردی و 
یک هتل توسط بخش خصوصی در شهرستان اردستان 
به بهره برداری می رســد، گفت: در بحث زیرساخت های 
گردشگری نیازمند حضور قوی بخش خصوصی هستیم. 
مهدی مشــهدی افزود: در حال حاضر ساخت و اجرای 
طرح توسعه پنج مجتمع بین راهی در شهرستان اردستان 
در دست اقدام است که میراث فرهنگی کار نظارت، صدور 
پروانه بهره برداری و اعطای وام های اشــتغال را بر عهده 
دارد. او بابیان اینکه سه اقامتگاه بوم گردی، یک هتل، یک 
مهمانسرا و ۱2 رستوران و مجتمع بین راهی در اردستان 
وجود دارد گفت: تا پایان ســال شش اقامتگاه بوم گردی 

و هتل تا پایان سال در اردستان به بهره برداری می رسد.

دستگیری سارق منازل در 
شاهین شهر

فرمانده انتظامی شهرستان شاهین شهر از دستگیری 
یک سارق حرفه ای منزل بافاصله پس از سرقت و کشف 

۱۵0 میلیون ریال طای مسروقه خبر داد.
سرهنگ حسین بساطی گفت: مأموران گشت انتظامی 
کانتری ۱۵ گلدیس شهرستان شاهین شهر حین گشت زنی 
در یکی از محات موفق شــدند فرد سارقی را که در حال 
پایین آمدن از دیوار یکی از منازل ویایی محل بود مشاهده 
و دستگیر کنند. این مقام انتظامی بیان داشت: در بازرسی 
بدنی از فرد دستگیرشده مقداری طا به ارزش ۱۵0 میلیون 
ریال کشف شد. او افزود: با بررسی مأموران و پرس وجو از 
همسایگان مشخص شده که ساکنان منزل به مسافرت رفته 
و منزل خالی از سکنه هست که در این زمینه پرونده تشکیل 

و متهم به مراجع قضایی تحویل داده شد.

     خبر       استان 

اصفهان

تخفیف 35 درصدی شهرداری 
برای صدور پروانه ساختمانی

گروه اصفهان: مدیر امور درآمد شهرداری اصفهان از ارائه 
بسته تشویقی ساخت وســاز شهرداری با تخفیف 30 و 3۵ 
درصد به شهروندان متقاضی پروانه های مسكونی و تجاری و 
به مناسبت چهلمین سالگرد انقاب اسامی خبر داد و گفت: 
این بسته در دو نوبت از ۱0 دی تا ۹ بهمن و از ۱0 بهمن تا 

۱۵ اسفندماه در نظر گرفته شده است.
نادر آخوندی با اشاره به اینکه شهرداری اصفهان برای 
رونق ساخت وساز در شهر اصفهان بسته تشویقی در قالب 
تخفیف برای صدور پروانه ساختمانی را اجرایی می کند، اظهار 
کرد: این بسته صدور پروانه برای بخش تجاری و مسکونی را 
شامل می شود. او ادامه داد: با توجه به درخواست مناطق ۱۵ 
گانه شهرداری اصفهان برای ارائه این بسته، نسبت به ارائه 
تخفیف در صدور پروانه ساختمانی در دو نوبت از ۱0 دی ماه 
تا ۹ بهمن ماه با 3۵ درصد تخفیف و از ۱0 بهمن تا ۱۵ اسفند 
با 30 درصد تخفیف اقدام شــد. مدیر امور درآمد شهرداری 
اصفهان تصریح کرد: علت کاهش تخفیف ۵ درصدی در 
نوبت دوم این بسته تشویقی، ایجاد انگیزه در مردم به منظور 
استفاده از بسته 3۵ درصدی است و با ارائه این بسته پروژه های 
نیمه تمام بخش خصوصی فرصت تکمیل پیدا می کند. او 
بابیان اینکه مشابه این طرح در نیمه نخست سال جاری از 
مرداد تا مهرماه به صورت تخصصی برای انبوه سازان اجرایی 
شد، افزود: برای بسیاری از ابر پروژه های شهر که از سوی 
بخش خصوصی ســاخته می شود، در طرح بسته تشویقی 
شــهرداری در نیمه نخست امسال پروانه ساختمانی صادر 
شد. آخوندی بیان کرد: ارائه بسته های تشویقی شهرداری 
برای ایجاد تسهیات در حوزه سرمایه گذاری مسکن است 
که این بار، همه مخاطبان اعم از عمومی و انبوه ســازان را 
شامل می شود. او ادامه داد: یکی از مزایای اجرای این بسته 
تشویقی، ارائه فرصت کافی به متقاضیان برای تکمیل پرونده 
تا شهریورماه ســال آینده است. مدیر امور درآمد شهرداری 
اصفهان بیان کرد: تجربه شهرداری در ارائه تخفیف برای 
صدور پروانه ساختمانی نشان داده که استقبال مردم از چنین 
طرح هایی خوب بوده است. با بسته های تشویقی ساخت وساز 
بسیاری از پروژه های نیمه تمام شهر اصفهان پروانه دریافت 

کرده و اجرایی می شود.

گروه اصفهان: پس از کش وقوس های فراوان یکشنبه شب 
گذشته هیئت دولت تشکیل ستاد احیای زاینده رود را تصویب کرد 

تا نخستین گام برای بازگشت زندگی به رود مرده برداشته شود.
گام های نخستین تشــکیل ســتاد احیای زاینده رود با 
پیگیری نمایندگان استان اصفهان در مجلس شورای اسامی 
برداشته شد و در جلسه هیئت دولت به نتیجه نهایی رسید. 
تشکیل ستاد احیای زاینده رود ازجمله خواسته های نمایندگان 
اصفهان در مجلس شورای اسامی بود که به دنبال تعیین 
تکلیف وضعیت حوضه آبریز زاینده رود و به ثمر نشستن حقابه 
کشاورزان موردبررســی قرار گرفت. در دستور چندی پیش 
رئیس جمهور به معــاون اولش، این موضوع در هیئت دولت 
مطرح شــد و درنهایت یکشنبه شب گذشته در جلسه هیئت 

دولت به تصویب رسید.
حمیدرضا فوالدگر نماینده اصفهان در مجلس شــورای 
اســامی با تأیید این خبر گفت: شــورای عالی آب مأمور 

رسیدگی به احیای زاینده رود و کارون شد.
بر این اساس هیئت وزیران به شورای عالی آب به عنوان 
مرجع هماهنگی سیاســت گذاری در زمینه تأمین، توزیع و 

مصرف آب کشور مأموریت داد.

او ادامه داد: بر اســاس این مأموریت شــورای عالی 
آب باید با تشــکیل کارگروه هایی موضوع احیای رودخانه 
زاینده رود و ساماندهی کمی و کیفی رودخانه کارون بزرگ 
و در صورت لزوم ســایر رودخانه های مهم کشــور را در 

دستور کار قرار دهد.
نماینده شاهین شهر و میمه نیز امیدوار است نیازهای آبی 

استان اصفهان در قالب ستاد احیای زاینده رود تأمین شود.
حســینعلی حاجی دلیگانی اظهار داشــت: امیدواریم با 
پیگیری های بعدی که به صورت مســتمر انجام خواهیم داد 
بتوانیم آب شرب، آب کشاورزی و دیگر نیازهای آبی استان 

را در قالب همین مصوبه دنبال کنیم.
او با اشاره به پیگیری نماینده استان اصفهان در مجلس 
شورای اسامی افزود: امیدواریم به زودی شاهد روان شدن آب 

در زاینده رود همیشه زنده رود باشیم.
عضو کمیسیون برنامه وبودجه و محاسبات مجلس شورای 
اسامی گفت: کلیات ستاد احیای زاینده رود توسط وزارت نیرو 
تهیه شد و روز گذشته در هیئت دولت کلیات آن تصویب شد 
که زیرمجموعه و ساختار آن را قرار است آقای جهانگیری به 

صحن دولت ببرد.

او افزود: این ستاد برای احیای زاینده رود است که اگر انجام 
شود، مشکات آب شرب، کشاورزی و محیط زیست استان 

حل می شود که بار دیگر شاهد زنده شدن زاینده رود باشیم.
نماینده شاهین شهر و میمه در مجلس بابیان اینکه این 

مصوبه که برای اجرا بیایید، با همه مسئوالن کشوری و استانی 
برای احیای زاینده رود تاش خواهیم کرد، تصریح کرد: این 
مصوبه ای چیزی که در دولت تصویب شده چارچوب است و 

باید برای محتوا و فرایندهای الزم کارکنیم.

ستاد احیای زاینده رود در هیئت دولت تشکیل شد

زاینده رود در اتاق احیا

گــروه اصفهان: طــی ارزیابی و ممیــزی انتخاب 
پژوهشــگران برگزیده اســتان اصفهان در سال ۱3۹۷ 
توســط کارگروه های تخصصی دانشــگاه اصفهان و 
اســتانداری در هفته پژوهش، پژمان روحی از شــرکت 
گاز اســتان اصفهان به عنوان تنها پژوهشــگر برگزیده 
سازمان ها و دستگاه های اجرایی استان اصفهان توسط 

استاندار موردتقدیر قرار گرفت.
در ایــن مراســم که اســتاندار اصفهان، روســای 
دانشــگاه های اســتان، مدیران برخی از دستگاه های 
اجرایــی، هیئت های ممیزی و پژوهشــگران منتخب 
حضور داشتند از اعضای هیئت علمی منتخب نیز تقدیر 

به عمل آمد.

عباس رضایی، استاندار اصفهان در این مراسم ضمن 
تأکید بر ترســیم جایگاه پژوهش به عنوان یک پیشران 
در صنعت، از پژوهشــگران و دانشــگاه ها خواســت تا 
پژوهش های خود را در راســتای صنعتی شدن و ایجاد 

ارزش افزوده برای کشور جهت دهی کنند.
رسول رکنی زاده دبیر علمی ستاد هفته پژوهش هم 
در این آیین گزارشی از اقدامات انجام شده در این هفته 
ارائه کرد و افــزود: کارگروه های ارزیابی و ممیزی پس 
از بررسی دقیق مســتندات بر اساس معیارهای علمی 
و مطابقــت با مدارک وصول شــده نســبت به انتخاب 

پژوهشگر برگزیده سال ۱3۹۷ استان اقدام کردند.
فرایند ارزیابی هیئت ممیزی دانشــگاه و استانداری 

اصفهان در انتخاب پژوهشــگران برگزیده، مشتمل بر 
بررسی کمی و کیفی ســطح علمی مقاالت ارائه شده، 
ثبت اختراعات، پروژه های اجرایی، کتب تألیف شــده و 

دســتاوردهای علمی بوده و مطابق با امتیاز کسب شده 
تمامی ســازمان ها، روحی از شرکت گاز استان اصفهان 

حائز باالترین امتیاز و کسب حدنصاب الزم شد.

انتخاب پژوهشگر برتر استان از 
شرکت گاز استان اصفهان

به همت دانشگاه جامع علمی کاربردی اصفهان انجام می شود

برگزاری همایش دانشجوی امروز، 
کارآفرین فردا
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دبیر اجرایی همایش »دانشجوی امروز، کارآفرین فردا« 
گفت: دانشــگاه جامع علمی کاربردی اصفهان با همکاری 
مراکز زیرمجموعه خود، سلســله همایش هایی با رویکرد 
صنعت، مدیریت و خدمات اجتماعــی و کارآفرینی برگزار 

خواهد کرد.
به گزارش ایســنا، احمدرضا قاسمی در نشست خبری 
همایش دانشــجوی امروز، کارآفرین فردا، اظهار کرد: این 
مجموعه همایش ها در دی و بهمن ماه سال جاری در قالب 

سخنرانی و ارائه پوستر برگزار می شود.
او محورهای اصلی این همایش را معرفی رویکردهای 
نوین در تدوین رشته های موردنیاز بازار کار، تبیین و تقویت 
عوامل تأثیرگذار در ارتقای سطح علمی و فنی افراد تأثیرگذار 
در صنعت کشور، تبیین دستاوردهای دانشگاه جامع علمی 
کاربردی در پرورش نیروی انسانی ماهر و کارآمد، شناسایی 
فرصت های کارآفرینی و معرفی نقش دانشگاه جامع علمی 

کاربردی در توسعه فضای کارآفرینی معرفی کرد.
Á معرفی دانشگاه علمی کاربردی به جامعه

دبیر اجرایی همایش دانشــجوی امروز، کارآفرین فردا 
همچنین از امضای تفاهم نامه اجرای دوره های تک درس 
و کوتاه مــدت بین دانشــگاه جامع علمــی کاربردی و 
نظام مهندسی خبر داد و گفت: این تفاهم نامه با هدف ایجاد 
بستری مناسب برای ارائه دستاوردهایی در زمینه کارآفرینی 
و ارتباط با جامعه و سازمان ها، معرفی فعاالن و پژوهشگران 
در زمینه کارآفرینی در صنایع مختلف و ارتقای سطح دانش، 
مهــارت کارآفرینی و ترویج فرهنــگ کارآفرینی در بین 

دانشجویان منعقدشده است.
قاسمی افزود: به موجب این تفاهم نامه که آموزش ضمن 
خدمت اســت، دوره های کوتاه مدت درسی جهت برطرف 
شدن نیاز آموزشی کارکنان نظام مهندسی مرتفع می شود. 
همچنین دانشــجویان مراکز علمی و کاربردی تعدادی از 
واحدهای درسی را به صورت کارورزی و یا کار بینی در محیط 
واقعی کسب وکار و تحت نظارت سازمان به صورت عملی 

فرامی گیرند.
Á  ارائه 100 داستان موفقیت دانش آموختگان

در قالب پوستر
وحیــد مؤمــن زاده، نماینده مرکز آمــوزش علمی 
کاربردی گروه توســعه و سرمایه گذاری انتخاب با تأکید 
بر اینکه برطرف کردن نیاز آموزشــی، مهارتی فلســفه 
وجودی دانشگاه علمی کاربردی است، اظهار کرد: هدف 
این همایش معرفی علمی دانشگاه جامع علمی کاربردی 
در جامعه و تبیین فرهنگ این دانشگاه برای است. او خبر 
داد: ۱00 داستان موفقیت دانش آموختگان دانشگاه علمی 
کاربردی در قالب پوستر در این همایش ها ارائه می شود و 
از هر مرکز یک نفر به ارائه دستاوردهای خود می پردازد. 

از سخنرانان اصلی این همایش، عبدالوهاب ادب آوازه و 
غامحسین عسکری هستند.

Á  تقاضای بازار عامل تعریف رشــته های
مراکز علمی کاربردی

محســن بانک، رئیس مرکز آموزش علمی کاربردی 
خدمات علمی صنعتی اصفهان، اظهار کرد: در استان اصفهان 
۱۶ هزار دانشــجو در 3۶ مرکز فعال دانشــگاه های علمی 
کاربردی اســتان در زمینه های صنعت، مدیریت خدمات 
اجتماعی، کشاورزی و فرهنگ و هنر مشغول به تحصیل 

هستند که ۸0 درصد آنها شاغل اند.
او بابیان اینکه جامعه آشنایی الزم با فعالیت های دانشگاه 
علمی کاربردی را ندارد، گفت: در این سلســله همایش ها 
می خواهیم نقش دانشــگاه را در پیشبرد اهداف مهارتی در 
جامعه نشــان دهیم. بانک با تأکید بر اینکه دانشگاه علمی 
کاربردی تقاضامحور اســت، خاطرنشــان کرد: ۷0 درصد 
آموزش های این مراکز کاربردی است و تفاوت دانشگاه علمی 
کاربردی با دیگر دانشگاه ها انعطاف پذیری آن و ارائه رشته 
بر اساس نیاز بازار است. او افزود: رشته های تحصیل در این 
مراکز بر اساس نیاز جامعه تدوین می شود. اگر تقاضا نباشد، 
رشته حذف می شود. به گونه ای که از ۱3 هزار و ۵00 کد رشته 

این دانشگاه در حال حاضر اآلن پنج هزار رشته فعال است.
Á  مشــاوران شــغلی مدارس و معلمان

کارآفرینی گروه هدف همایش
محمد گوهریان، رئیس مرکز آموزش علمی کاربردی 
عتیق نیز گفت: مشاوران شغلی مدارس و معلمان کارآفرینی 
جامعه هدف این همایش هستند. باید جوانان را از تنها درس 
خواندن خارج کنیم و به سمت آموزش مهارت های جامعه 

سوق دهیم.
اسماعیل کریمیان، معاون آموزشی مرکز آموزش علمی 
کاربردی ذوب آهن نیز گفت: دانشگاه جامع علمی کاربردی 
با رویکرد دانشگاه کارآفرین به توانمندی سازی دانشجویان 
مشغول است و ویژگی عمده این دانشگاه شغل محور بودن 

آن است.
محمدهادی درافشان، از مرکز آموزش علمی کاربردی 
گروه توســعه صنعتی ماهان نیز گفت: در دانشــگاه های 
علمی کاربردی دانشجو را برحسب عاقه جذب می شوند. 
دانشجویان در ترم نخست با درسی به نام کار بینی با رشته 
انتخابی خود آشنا می شوند و در صورت عاقه ادامه می دهند.

به گزارش ایسنا، مجموعه همایش های دانشجوی امروز، 
کارآفرین فردا به همت دانشگاه جامع علمی کاربردی اصفهان 
و مراکز زیرمجموعه آن در قالب سه همایش در دی و بهمن 
ســال جاری برگزار می شــود که اولین همایش با رویکرد 
صنعت در 20 دی ماه در محل آمفی تئاتر مرکز آموزش علمی 

کاربردی شهرداری های استان اصفهان برگزار خواهد شد.
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جامعه

آگهی تحدید حدود اختصاصی
64٩7-1- چون آقای سید احمد توالئی زواره فرزند سید رضا تقاضای صدور سند مالکیت  ششدانگ قطعه 
ملک پاک 1012/1 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان را که در راستای 
استانداردسازی به پاک 7230 فرعی تبدیل و اگهی نوبتی ان در سه ماهه دوم سال 1311 چاپ گردیده و مدت 
اعتراض به آن بامعارض سپری شده است و تحدید حدود آن در تاریخ 1312/03/25 به علت عدم حضور مالک و 
اینکه عمل به تبصره ذیل ماده 15 قانون ثبت مقدور نشده از نوبت تحدید حدود خارج گردیده لذا تحدید حدود پاک 
شماره 7230 فرعی مزبور واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان بنام سید احمد توالئی 
و غیره در روز چهارشنبه 13٩7/11/17 از ساعت ٩ صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد. لذا بموجب این آگهی 
به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند. اعتراضات مالکین 
مجاور مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. اعتراض به 
تقاضای تحدید حدود بایستی توسط معترض ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجه ثبتی با تقدیم 
دادخواست به مرجع ذیصاح قضائی صورت گیرد. تاریخ انتشار: 13٩7/10/1٨ رییس اداره ثبت اسناد و اماک 

زواره - ذبیح اله فدائی 333662 /م الف

تحدید حدود اختصاصی
660٩-1- چون آقای امید علی ربیعیان صادق آبادی فرزند امامقلی در اجرای مقررات قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی تقاضای صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان  واقع 
در محدوده  پاک 156 فرعی از 44٨3 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان را نموده و رای شماره 2٨62 مورخ 
٩7/5/23 هیات حل اختاف موضوع قانون مذکور نسبت به آن صادر شده و تحدید حدود پاک اولیه تا کنون بعمل 
نیامده، لذا طبق تبصره ماده 13 قانون فوق الذکر تحدید حدود پاک شماره 413٨ فرعی از 44٨3 اصلی مفروز و 
مجزا از 156 فرعی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان بنام آقای امیدعلی ربیعیان صادق آبادی فرزند امامقلی در روز 
دوشنبه ٩7/11/15 از ساعت ٩ صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و 
مجاورین اخطار می گردد تا در ساعت و روز مقرر در این آگهی در محل حضور یابند. اعتراضات مالکین مجاور مطابق 
ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. اعتراض به تقاضای تحدید 
حدود بایستی توسط معترض ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی با تقدیم دادخواست به مرجع 
ذیصاح قضائی صورت پذیرد.  تاریخ انتشار: 13٩7/10/1٨ رئیس منطقه ثبت اسناد و اماک جنوب اصفهان- اعظم 

قویدل 33٩271/م الف

رونوشت آگهی حصر وراثت
661٩-1 – آقای مرتضی عباسی دره بیدی دارای شناسنامه شماره 1٨ به شرح دادخواست به کاسه 655/٩7 از 
این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فاطمه محمدی دره بیدی در تاریخ 
٩7/7/15 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- حسن عباسی دره 
بیدی به ش.ش 732 ت.ت 1333/2/12 فرزند پسر 2- مرتضی عباسی دره بیدی به ش.ش 1٨ ت.ت 5/٩/1344 
فرزند پسر 3- صدیقه عباسی دره بیدی به ش.ش 21 ت.ت 133٩/6/5 فرزند دختر 4- طاهره عباسی دره بیدی 
به ش.ش 751 ت.ت 1350/3/5 فرزند دختر 5- ام سلمه عباسی دره بیدی به ش.ش 17 ت.ت 1342/3/5 فرزند 
دختر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و 
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

رئیس شعبه اول حقوقی و حسبی شورای حل اختاف شهرستان تیران – رضا کاظمی 33٩٨63/م الف

ابالغ وقت رسیدگی
6630-1- شماره پرونده: 2040/٩7 حل12 مرجع رسیدگی: شعبه دوازدهم حقوقی شورای حل اختاف خمینی 
ـ مجتمع شوراهای حل اختاف اصفهان  ـ روبروی کوی مهستان  ـ بلوار پاسداران  شهر به نشانی: خمینی شهر 
وقت رسیدگی:ساعت 0٩:30 صبح روز شنبه مورخه 13٩7/12/04 مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: قدرت 
اله نکوئی با کالت آقای محمدکاظم دری ، نشانی: میدان قدس ابتدای بلوار آزادگان مجتمع دندانپزشکی غدیر ط3 
واحد3  ؛ مشخصات خوانده: 1-نام و نام خانوادگی: حبیب متقی ، خواسته و بهای آن: مطالبه مبلغ 60/000/000 
ریال و خسارت دادرسی و تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل ، دالیل خواهان: کپی چک و کپی گواهی عدم پرداخت 
، گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول المکان اعام و تقاضای اباغ دادخواست و وقت رسیدگی جهت استماع 
شهادت شهود به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی نموده است. لذا در اجرای قانون مذکور خاصه دادخواست و مستندات 
یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نموده 
و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد.  رئیس شعبه دوازدهم حقوقی شورای حل اختاف خمینی شهر م/الف: 

334466 تاریخ انتشار: 13٩7/10/1٨ 

اخطار اجرایی
6631-1- شماره پرونده: 1٩15/٩7 حل 2 مشخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی:1-مهدی دانشور 2-محمد 
نصیری ، نام پدر: 1-بهرام 2-حبیب اله ،نشانی: 1-مجهول المکان 2-خمینی شهر خ شریعتی شمالی کوچه دبیرستان 
شهدا جنب انبار آموزش و پرورش بن بست ساالر درب کرمی ؛ مشخصات محکوم له: نام و نام خانوادگی: محمدرضا 
زارعی با وکالت علیرضا هاشمیان و محمدکاظم دری ، نام پدر: رجبعلی ، نشانی: خمینی شهر خ جانبازان کوی معلم 
25 پاک 2٨ محکوم به:به موجب رای شماره 2٩45 تاریخ ٩7/0٨/04 حوزه دوم شورای حل اختاف شهرستان 
خمینی شهر که قطعیت یافته است. محکوم علیهما محکوم است به: به نحو تضامنی مبلغ ٩5/000/000 ریال به 
عنوان اصل خواسته و مبلغ 2/367/500 ریال به عنوان هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک 
لغایت زمان پرداخت و پرداخت حق الوکاله طبق تعرفه در حق محکوم له به انضمام پرداخت نیم عشر دولت ضمنًا در 
اجرای حکم تبصره 2 ماده 306 رعایت گردد. ماده34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه اباغ شد 
محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی 
معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه 
نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعام 
ـ محمد رضایی م/الف: 334465 تاریخ انتشار: 13٩7/10/1٨  نماید. قاضی شعبه دوم شورای حل اختاف خمینی شهر 

گواهی حصر وراثت
6635-1  – خانم ایران عقیلی کشه دارای شناسنامه شماره 41 به شرح دادخواست به کاسه 4٩0/٩7 از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ناصر برات زاده کشه بشناسنامه 12 در تاریخ 
7 آبان 13٩7 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1- ایران عقیلی 
کشه ش.ش 41 نسبت با متوفی همسر 2- مریم برات زاده کشه فرزند ناصر ش.ش 347٩ نسبت با متوفی فرزند 
3- محسن برات زاده کشه فرزند ناصر ش.ش 0015142701 نسبت با متوفی فرزند 4- مجتبی برات زاده کشه 
فرزند ناصر ش.ش 13660 نسبت با متوفی فرزند 5- رضا برات زاده کشه فرزند ناصر ش.ش 11٩٨ نسبت با متوفی 

فرزند 6- حبیب اله برات زاده کشه فرزند ناصر ش.ش 5352 نسبت با متوفی فرزند. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک نوبت در یک ماه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دادر واال گواهی صادر خواهد شد. رئیس شعبه دوم 

شورای حل اختاف نطنز- محمد مرادی 340512/م الف

آگهی افراز پالک 16/2209
6636-1- چون آقای علیرضا گنجی زاده فرزند عباس مالک 36 حبه به استثنای بهای ربعیه اعیانی از 72حبه 
ششدانگ یکباب قلعه  پاک 2202 فرعی واقغ در زواره 16 اصلی گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان به عنوان خواهان 
به دعوی خواندگان سید رضا و سید علی و سید عماد هر کدام مالک 3 حبه به استثنای بهای ربعیه اعیانی و پروین 
دخت و فاطمه هر یک مالک ½1 حبه باستثنای بهای ربعیه اعیانی همگی هاشمی طباطبائی فرزندان سید هدایت 
اله و سید عباس و سید حسین و سید حسن هریک مالک 52/2 باستثنای بهای ربعیه اعیانی و فاطمه و فریده و زهرا 
و سکینه هر یک مالک 51/1 باستثنای بهای ربعیه اعیانی همگی هاشمی طباطبائی فرزندان سید محمد و سید رضا 
و سید علی هرکدام مالک 54/4 حبه باستثنای بهای ربعیه اعیانی و عصمت مالک 52/2 حبه باستثنای بهای ربعیه 
اعیانی همگی هاشمی طباطبائی فرزندان میرزا آقا و خانم زهرا گنجی فرزند ابراهیم مالک بها ربعیه اعیانی درخواست 
افراز سهمیه خود را نموده و بنا به اعام خواهانها آدرسی از نامبردگان در دست نیست. لذا طبق ماده 3 آئین نامه افراز 
و فروش اماک مشاع مصوب آذرماه 1375 به خواندگان اباغ می گردد که در روز دوشنبه مورخه 13٩7/11/01 
ساعت ٩ صبح جهت ترسیم نقشه و تنظیم صورتمجلس و امضاء آن در محل حاضر شوند، بدیهی است عدم حضور 

مانع از رسیدگی نخواهد شد. رئیس ثبت اسناد و اماک زواره- ذبیح اله فدایی 340517 /م الف

رونوشت آگهی حصر وراثت
6634-1 – خانم محبوبه عرب مارکده  دارای شناسنامه شماره 24 به شرح دادخواست به کاسه ٩67/٩7 از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان صفرعلی عرب مارکده بشناسنامه 465 در تاریخ 
٩7/٨/21 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- محمدعلی عرب به 
ش.ش ٩، 2- عباس عرب به ش.ش 260، 3- نجف علی عرب به ش.ش 2 فرزندان ذکور متوفی 4- اقدس عرب 
به ش.ش 17، 5- بلقیس عرب به ش.ش 7، 6- معصوم عرب مارکده به ش.ش 435، 7- خدیجه عرب مارکده 
به ش.ش 4، ٨- رضوان عرب مارکده به ش.ش 2٩، ٩- محبوبه عرب مارکده به ش.ش 24 فرزندان اناث متوفی 
و کلثوم پورپیرعلی به ش.ش 1٨2 همسر متوفی می باشد و متوفی به غیر از ورثه فوق ورثه دیگری ندارد. اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. رئیس شعبه اول 

حقوقی و حسبی شورای حل اختاف شهرستان تیران – احمدی34071٨/م الف

فقدان سند مالکیت
663٨-1- نظر به اینکه سند مالکیت بیست و دو حبه و هفت هزار و نهصد و چهل و پنج، ده هزارم حبه مشاع از 72 
حبه ششدانگ پاک ثبتی شماره : 76 اصلی علیا واقع در بخش 17 اصفهان ذیل ثبت 2٨٩٨ در صفحه 426 دفتر 
4٨ اماک به نام سید مجید فاطمی حسینی صادر و تسلیم گردیده است، سپس نامبرده با ارائه درخواست کتبی به 
شماره وارده :٩70320541٨33662-٩7/10/3 به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضاء شهود ان ذیل شماره 
:1٩٨62-٩7/10/2 به گواهی دفترخانه 51 اردستان رسیده است مدعی است که سند مالکیت آن به علت جابجائی 
مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنی سند مالکیت فوق را نموده اند،  لذا مراتب به استناد تبصره یک اصاحی 
ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک 
مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت 
به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند 
مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد.خیراله عصاری -رئیس 

اداره ثبت اسناد و اماک اردستان  3404٩6/م الف

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی

632٩-1 - برابر رای شماره 13٩760302016000316 مورخ ٩7/٨/10 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تیران تصرفات مالکانه 
بامعارض متقاضی آقای حیدر مختاری اسفیدواجانی فرزند یداله به شماره شناسنامه 62 صادره از حوزه یک تیران به 
شماره ملی 54٩٩52٨6٩1 در قسمتی از ششدانگ پاک 2420 فرعی از 2 اصلی که با ششدانگ پاک 2421 فرعی 
از دو اصلی به صورت یکدرب باغ درآمده است به مساحت ششدانگ 1355/36 مترمربع که از این مساحت 717/61 
مترمربع آن کل ششدانگ پاک 2421 فرعی و مقدار 637/75 مترمربع آن قسمتی از پاک 2420 فرعی را شامل 
می شود واقع در رضوانشهر بخش 12 ثبت اصفهان خریداری از مالک رسمی خانم فاطمه مختاری اسفیدواجانی محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم  و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض، طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: ٩7/10/3 تاریخ انتشار نوبت دوم: ٩7/10/1٨ رئیس ثبت اسناد 

و اماک تیران – سید محمدحسن مصطفوی  323705/م الف

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی

6371-1 - برابر رای شماره 13٩76030201600032٩ مورخ ٩7/٨/20 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تیران تصرفات مالکانه 
بامعارض متقاضی آقای روح اله مصطفایی نجف آبادی فرزند قاسمعلی به شماره شناسنامه 221 صادره از حوزه 
یک نجف آباد به شماره ملی 10٩123٨642 در ششدانگ یک واحد پرورش بوقلمون به مساحت 10667/31 
مترمربع مجزی شد از پاک 102 اصلی واقع در موسی آباد مزرعه قیزلر بخش 12 ثبت اصفهان خریداری از مالک 
رسمی با واسطه از آقای عباسعلی پورپیرعلی آبپونه محرز گردیده است. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم  و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار 
نوبت اول: ٩7/10/3 تاریخ انتشار نوبت دوم: ٩7/10/1٨ رئیس ثبت اسناد و اماک تیران – سید محمدحسن 

مصطفوی  323734/م الف

  خبر

مشکالت عرفی و شرعی طرح 
کودک همسری حل شده است

دبیر کمیســیون اجتماعی مجلس شورای اسامی 
درباره کودک همسری، گفت: آنچه کمیسیون حقوقی و 
قضایی مجلس مطرح می کند مربوط به بعد قانونی طرح 
کودک همسری است و ایراد این کمیسیون به کودک 
همسری مربوط به جامعیت این قانون و ضمانت های 

اجرایی آن بوده که قابل حل است.
ناهید تاج الدین در گفتگو با ایسنا، اظهار کرد: در قضیه 
کودک همسری سه گانه عرف، شرع و قانون وجود دارد 
و هر یک از این ســه نظر متفاوتــی دارند، عرف به ما 
می گوید میانگین سن ازدواج دختران 22 سال و هشت 
ماه است چون بر اســاس اطاعات مرکز آمار ایران و 
برابر مشاهدات پیمایش سال ۱3۹۵، میانگین سن ازدواج 
نسبت به چهل سال پیش، سه سال و 3 ماه افزایش یافته 
اســت. طبق این آمار میانگین سن مردان در نخستین 
ازدواج، 2۷ ســالگی و در زنان نزدیک 23 سالگی است، 
بنابراین همان طور که می بینیم حداقل سن ازدواج برای 
دختران به طور میانگین در جامعه همان 23 سال است. 
او افزود: درحالی که قانون بر ۱3 ســال به عنوان حداقل 
سن ازدواج انگشت تأکید گذاشته و اصاحیه ای که در 
نظر گرفته شده اســت ۱۵ سال است و شرع نیز دالیل 
خود را دارد. این عضو فراکسیون زنان مجلس شورای 
اسامی ادامه داد: بنابراین نخستین کار ما این بود که در 
فراکسیون زنان در این مورد یک گفتمانی راه بیندازیم و 
میان این سه گانه گفتگو صورت گیرد و دیدارها با مراجع 
عظام و صاحب نظران در همین راســتا صورت گرفت 
و تا حدودی توانســتیم دو قطب از این سه قطب یعنی 
عرف و شرع را همپوشانی کنیم و آنها را متقاعد کنیم. 
تاج الدین تصریح کرد: آنچه کمیسیون حقوقی و قضایی 
مجلس مطرح می کند مربوط به قطب سوم یعنی قانون 
است و ایراد این کمیسیون به کودک همسری مربوط به 
جامعیت این قانون و ضمانت های اجرایی آن است که 
قابل حل است. او اضافه کرد: مهرماه سال جاری در جلسه 
علنی مجلس ما با فوریت این طرح یعنی اصاح قانون 
ماده ۱04۱ قانون مدنی موافقت کردیم، اما روند تقنین 
این طرح، درنهایت توسط کمیسیون حقوقی و قضایی 
به دلیل جامع و کامل نبودن تا مطالعات دیگر متوقف 
شــد. این عضو کمیســیون اجتماعی مجلس شورای 
اســامی تأکید کرد: درنهایت فکر می کنم باید هر چه 
سریعتر برای این پدیده یعنی کودک همسری اقدامی 
انجام داد و جلوی آن را گرفت چون در بسیاری از موارد 
این ازدواج ها به جدایی، طاق عاطفی و افسردگی منجر 
می شــود ضمن آنکه تبعات فیزیولوژیکی آن نیز برای 

دختران کم نیست.

   کوتاه از اصفهان

معلمان به حقوق و مزایای 
دریافتی معترض هستند

سخنگوی اداره کل آموزش وپرورش استان اصفهان گفت: 
اعتراض صنفی معلمان نسبت به حقوق و مزایا است چراکه با 
توجه به شرایط کنونی اقتصاد کشور این حقوق کفاف هزینه های 

امرارمعاش خانواده هایشان را نمی دهد.
علیرضا مهدی در گفتگو با ایمنا با اشاره به اعتراض های 
اخیر صنف معلمان، اظهار کرد: معلمان معترض نسبت حقوق 
و مزایای خودشان با توجه به اوضاع اقتصادی و گرانی کنونی 
شاکی هستند که کفاف مخارج زندگی شان را نمی دهد و خواستار 
اقدام دولت در این زمینه و رسیدگی به مشکاتشان هستند. 
معترضان بیشتر از گروه معلمان بازنشسته بودند و تعدادی از 
معلمان شــاغل هم در این گروه هستند. او با تأکید به اینکه 
اعتبارات و بودجه آموزش وپرورش ملی است، افزود: این بودجه 
و اعتبارات ملی از طریق از وزارتخانه اباغ و مصوب می شود و 
انجام امور و رسیدگی به مسائل و مشکات معلمان وابسته به 
دیدن سهم آموزش وپرورش در الیحه بودجه به وسیله وزارتخانه 
است که این سهم به استان ها اباغ می شود. سخنگوی اداره 
کل آموزش وپرورش استان اصفهان گفت: اکنون اقدامی که 
آموزش وپرورش انجام داده اینکه صدای همکاران معترض را 
به گوش استانداری رسانده و به وزارتخانه هم اباغ شده، اما با 
توجه به اینکه اعتبارات ملی است انجام هر نوع تغییر و تحولی 
در حقوق و مزایای معلمان بازنشسته به الیحه بودجه وزارتخانه 
بستگی دارد. او خاطرنشان کرد: اداره کل آموزش وپرورش استان 
اصفهــان اعتراض خود را در این زمینه به عنوان مدافع حقوق 
همکاران به وزارتخانه، استانداری و مجمع نمایندگان استان 
اعام کرده است تا مطالبه و درخواست های معلمان معترض 
موردبررسی قرار گیرد و در آینده شاهد حل مشکات صنف 

معلمان و چاره اندیشی در این زمینه باشیم.

بیماران خاص به طور رایگان 
تحت پوشش بیمه قرار می گیرند

مدیر سرپرستی بیمه سامت شمال استان اصفهان گفت: بیماران 
خاص که فاقد هر نوع بیمه ای هســتند به صورت رایگان تحت 
پوشش خدمات بیمه سامت قرار می گیرند و با دریافت دفترچه بیمه 

از خدمات بستری و سرپایی این دفترچه استفاده می کنند.
به گزارش ایسنا، مسلم آشوری، اظهار کرد: بیماری های 
خاص به آن گروه از بیماری هایی گفته می شود که بیمار مجبور 
اســت مدتی طوالنی یا تا پایان عمر تحت درمان و نظارت 
پزشــکان متخصص بوده و یا از خدمات پزشــکی و دارویی 
استفاده کند. او تصریح کرد: در حال حاضر پنج گروه از بیماران 
خاص ازجمله بیماران کلیوی، تاالسمی، MS، هموفیلی و دیالیز 
از طرف وزارت بهداشــت به بیمه سامت معرفی شده اند و در 

سراسر کشور تحت پوشش بیمه ای پایه سامت قرار دارند. 

انجام تکالیف، مطالعه دروس، فعالیت های فوق برنامه و رفتن به 
مدرسه با کوله باری از کتاب های درسی، دفاتر، ظرف تغذیه و... این 
احساس را در کودکان ایجاد می کند که وزن جهان روی شانه های 

آنها قرار دارد.
به گزارش ایمنا، انحراف ســتون فقرات، تغییرات در ساختار 
قامتی و نازیبایی هایی در راه رفتن و... ارمغان کوله پشتی هایی است 
که دانش آموزان با توان کم و جسم نحیفشان مجبور به جابه جایی 
آن هســتند و والدین و معلمان کمتر به این بخش از تحصیل 

فرزندانشان توجه دارند.
Á  رفع مشکالت ســتون فقرات دانش آموزان

دغدغه نیست
در ایــن زمینه مجتبی نوریان، رئیــس تربیت بدنی اداره کل 
آموزش وپرورش اســتان اصفهان در مورد ارتباط انحراف ستون 
فقرات و کوله پشــتی های سنگین، اظهار می کند: انحراف ستون 
فقرات از سنین پایین شکل می گیرد، دانش آموزان ابتدایی بیشتر 
درگیر و دار مشکات ستون فقرات ناشی از مدرسه رفتن هستند، 
هنوز راهکار مناســبی برای این مسئله در مدارس پایه ابتدایی در 
نظر گرفته نشده است، باید توجه کنیم که در دوره ابتدایی هر پایه 
تنها یک معلم دارد که تمام دروس را تدریس می کند و دانش آموز 
مجبور به بردن تمام و یا بیشتر کتاب هایش برای یک روز است. 
او تصریح می کند: تغییرات در ساختار قامتی با عادت های غلط و 
ناصحیح باعث ایجاد مشکات در دانش آموزان می شود، ادامه این 
عادات نادرست، پیشرفت معضات اسکلتی را در بر دارد و بیشتر در 
دوره ابتدایی این موارد دیده می شود، وقتی دانش آموز ملزم به آوردن 
تمام کتاب های خود شود، ناگزیر باید وزن زیاد کوله پشتی خود را 
تحمل کند تا نکند شــاید با نیاوردن یک کتاب از آن درس عقب 
بیافتند. نوریان می افزاید: ناهنجاری های اسکلتی یا به صورت بیماری 

بدو تولد )مادرزادی( است و یا به دالیل اکتسابی مانند حمل نادرست 
وسایل، وزن کوله پشتی، عادت های ناصحیح نشستن و راه رفتن، 
کم تحرکی، اضافه وزن و... برای افراد رخ می دهد، اگر برنامه ریزی 
و مدیریتی در دوره ابتدایی انجام شود تا دانش آموز کتاب کمتری با 
خود به مدرسه ببرد و یا توسعه طرح مدارس بدون کیف که در برخی 
مدارس اجرا می شــود نیز راهکار مؤثری در این زمینه خواهد بود. 
رئیس تربیت بدنی اداره کل آموزش وپرورش استان اصفهان با تأکید 
بر اینکه اداره تربیت بدنی مهرماه امسال طرح غربالگری سامت 
ستون فقرات برای دانش آموزان را در مدارس اجرایی کرده است، 
اضافه می کند: این طرح برای سنجش ناهنجاری های اسکلتی و 
ساختار قامتی در دانش آموزان پایه ششم ابتدایی الزامی شده است. او 
ادامه می دهد: اگر کوله پشتی دانش آموز سنگین باشد، برای تحمل 
سنگینی کوله شانه هایش را به جلو خم و فشار زیادی را به ستون 
فقرات و کمر خود وارد می کند و دچار مشکات اسکلتی می شود، 
البته آموزش وپرورش هرسال دانش آموزان را در ورود به پایه های 
اول، چهارم و هفتم با همکاری مراکز بهداشت موردسنجش قرار 
می دهد تا اگر دانش آموزی نه تنها در زمینه ساختار قامتی بلکه در 
تمام موارد مشکلی داشت، تحت درمان قرار گیرد. نوریان خاطرنشان 
می کند: خانواده ها باید در این زمینه حساسیت داشته باشند و حداقل 
در خرید کوله پشتی سبک و مناســب، کفش سبک و استاندارد 
دقت کافی را به خرج بدهند تا از احتمال بروز بسیاری از مشکات 
مانند تغییر شکل بدن، تغییر در نوع راه رفتن و... جلوگیری شود، 
ما گاهی برای موارد غیرضروری مانند خریدن لباس هایی با مارک 
خارجی هزینه های گزافی را می پردازیم اما برای خرید کوله پشتی 
استاندارد و کفش که یکی از مهم ترین مواردی است که با سامتی 
و ساختار قامتی فرزند ما در ارتباط مستقیم است، دقت نمی کنیم. 
رئیس تربیت بدنی اداره کل آموزش وپرورش اضافه می کند: فقط 

کوله پشتی سنگین و کفش نامناسب نیست که مشکات اسکلتی 
را ایجاد می کند، بلکه روش های نادرستی که دانش آموزان در خانه 
برای انجام تکالیفشان استفاده می کنند، مانند نشستن بر روی میز و 
صندلی غیراستاندارد، درس خواندن در حالت خوابیده و... نیز ازجمله 
علت های این مشکل هستند و در بیشتر اوقات والدین این گونه 
مســائل را جدی نمی گیرند، پس شاید بازهم بتوان انجام بیشتر 

فعالیت ها در مدارس را انتخاب بهترین گزینه دانست.
Á  انجام غربالگری اســکلتی در مدارس کافی

نیست
همچنین زهرا تجویدی، مدیر مدرسه ای در اصفهان با اشاره به 
اینکه سالی یک بار غربالگری سامت ساختار اسکلتی در مدارس 
انجام می شود، اضافه می کند: انجام غربالگری به تنهایی نمی تواند 
عاملی مؤثر در پیشــگیری از بروز مشکات اسکلتی و انحراف 
ستون فقرات باشد، پیگیری والدین مکمل اجرای طرح غربالگری 
سامت ستون فقرات است. تجویدی بابیان اینکه پیگیری نکردن 
والدین در مورد انجام حرکات و ورزش های اصاحی مانع کامل 
شدن روند درمان مشکات اسکلتی و ستون فقرات می شود، ادامه 
می دهد: دانش آموزانی که مشکل دارند در مدارس شناسایی و به 
مراکز اصاحی معرفی می شوند، اما بعدازآن کنترل والدین در انجام 
حرکات اصاحی نقش بسزایی را ایفا می کند، چراکه اگر حرکات 
انجام نشود، مشکل در مراحل ابتدایی حل نخواهد شد. او تصریح 
می کند: عاوه بر کوله پشتی های سنگین که عامل مهمی در به 
وجود آمدن انحراف ستون فقرات است، استاندارد نبودن نیمکت ها 
در برخی مدارس نیز باعث تشدید مشکات اسکلتی و انحراف 
ستون فقرات می شود. این مدیر مدرسه ابتدایی با تأکید بر اینکه 
انحراف ستون فقرات باعث احتمال کاهش رشد قدی استخوان ها 
می شود، می گوید: تذکر به دانش آموز و معلم دراین ارتباط که هم 

دانش آموز از گذاشتن کتاب و وسایل اضافی در کیف خود خودداری 
کند و هم معلم تا آنجایی که می شود کتاب های کمک آموزشی 
غیرضروری را از برنامه دانش آموز حذف کند، با این کار قسمت 
کلیدی مشکل حل خواهد شد. تجویدی در پاسخ به این سؤال 
که گذاشــتن کمد در کاس برای دانش آموزان می تواند راهکار 
مناسبی باشد، می گوید: تعداد دانش آموزان در مدارس دولتی نسبتًا 
زیاد است و کاس ها نیز گنجایش گذاشتن کمد برای حدود 30 
دانش آموز را ندارند، با این کار هم فضای کاس ناکارآمد می شود 
و هم باید دانش آموزان یک سری از تکالیفشان را در خانه انجام 
دهند و هرروز مجبور به بردن و آوردن تمام کتاب هایشان هستند؛ 
برخی مدارس نیز دو نوبته است و گذاشتن کمدهای جداگانه برای 

دانش آموزان هر نوبت بیشتر فضای کاس را اشغال می کند.
Á لزوم توجه به زمان طالیی درمان

همچنین پریسا طاهری، متخصص طب فیزیکی و استادیار 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دراین باره می گوید: انحراف ستون 
فقرات به دودسته تقسیم می شوند یکی انحراف قدامی که گوژپشتی 
یا کایفوز نام دارد و دیگری انحراف به چپ یا راست که اسکولیوز نام 
دارد، از سنین پایین تا پیری نیز احتمال بروز آن وجود دارد. طاهری 
بابیان اینکه علل مختلفی در به وجود آمدن این انحرافات وجود دارد، 
ادامه می دهد: این عارضه ممکن است ناشناخته و خودبه خود، بدو 
تولد )مادرزادی(، به علت تغییرات ساختاری و تخریبی مانند آرتروز و 
یا شکستگی مهره ها در تصادف، انجام حرکات جبرانی که افراد در 
سنین باال انجام می دهند تا درد کمرشان کمتر شود، )که خود باعث 
انحراف ستون فقرات می شود(، به وجود بیاید. او تصریح می کند: 
انحراف ستون فقراتی که به دنبال فشار وزن زیاد بر مهره ها اتفاق 
می افتد، تمام مهره های ستون فقرات را تحت الشعاع قرار می دهد و 
در اتصاالت مهره ها تغییراتی ایجاد می کند که درنهایت باعث قوز یا 
انحراف می شود. این متخصص طب فیزیکی با اشاره به اینکه وزن 
باال نیز باعث کمردرد در دانش آموزان می شود، اظهار می کند: وزن 
کوله پشتی باید ۱0 الی ۱۵ درصد کل وزن یک دانش آموز باشد تا 
فشاری بر مهره های ستون فقرات وارد نشود. او ادامه می دهد: یکی 
از نشانه های بارزی که در این مورد باعث می شود، فرد به پزشک 
مراجعه کند، ظاهر نازیبایی است که این انحراف در دانش آموزان به 
وجود می آورد و ممکن است هیچ دردی هم نداشته باشد و والدین 
بیشــتر متوجه این مورد می شوند، درد در قسمت کمر و پشت و 
یا سایر قسمت های ســتون فقرات یکی دیگر از عوامل مراجعه 
به پزشک است. استادیار دانشگاه علوم پزشکی با تأکید بر اینکه 
انحراف ستون فقرات به هر دلیلی باعث تقسیم نابرابر فشار بر روی 
مهره ها می شود، اضافه می کند: فشار نابرابر باعث ایجاد التهاب و 
کشش بیشتر در یک ناحیه از ستون فقرات می شود که مهم ترین 
دلیل درد در این عارضه است. طاهری خاطرنشان می کند: در نوع 
»ایدیوپاتیک«)ناشناخته( دختران در سنین پایین بیشتر از پسران 
دچار این عارضه می شوند، انجام معاینات دوره ای در مدارس، دیدن 
کوچک ترین مشکل توسط مربیان و مراجعه سریع به پزشک )قبل 
از ســن بلوغ( درمان مؤثرتری را برای بیمار به دنبال دارد، با انجام 
حرکات اصاحی و پیگیری والدین در انجام حرکات و استفاده از 
قوز بند که بر اساس زاویه و ناحیه درگیر انحراف تجویز می شود، در 

سنین قبل از بلوغ این انحرافات درمان می شوند.

کوله پشتی ها باعث صدمات جبران ناپذیری 
به استخوان بندی دانش آموزان می شود

بار سنگین دانش

آگهی تغییرات شرکت فنی مهندسی پویان توان کوشش سپاهان شرکت 
سهامی خاص به شماره ثبت 3129 و شناسه ملی 14007394271

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 13٩7/10/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
: محل شرکت در شهرستان لنجان به بخش مرکزی ، شهر ورنامخواست، شاهمرادی ، کوچه 
سروش]1٩[ ، بلوار شهیدمحمدعلی شاهمرادی ، پاک 353 ، طبقه همکف به کدپستی: 
3514٨-٨4731 انتقال یافت و ماده 4 در اساسنامه به شرح فوق اصاح گردید. اداره کل ثبت 
اسناد و اماک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری لنجان )340331(

آگهی تغییرات شرکت تولیدی آبادگران جنوب شرکت سهامی 
خاص  به شماره ثبت 708 و شناسه ملی 10260129192

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 0٨/13٩7/0٩ 
آقای صولت شیروانی فیل آبادی به شماره ملی 467٩556145 و آقای سعادت 
شیروانی فیل آبادی به شماره ملی 467٩٩65231 و خانم فریبا شیروانی فیل 
آبادی به شماره ملی 467٩61٩7٩1 به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت 
ملی  شماره  به  میکانیک  پور  راشدی  ابراهیم  گردیدند.آقای  انتخاب  سال  دو 
1753٨2643٨ و آقای حشمت اله براهمی به شماره ملی 10٩16٩6012 بترتیب 
بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه 
کثیراالنتشار اصفهان امروز جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.تراز مالی 
سال ٩6 به تصویب رسید. اداره کل ثبت اسناد و اماک استان اصفهان مرجع 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نجف آباد )340251(

آگهی تغییرات شرکت مهندسی مدیران تحلیل گر سپاهان 
سهامی خاص  به شماره ثبت 27749 و شناسه ملی 

10260484629
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 13٩7/05/01 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: - محمد وکیلی به شماره ملی 12٨٨٨46177 به سمت رئیس هیئت 
مدیره و مدیرعامل، خانم شهره یعقوبی به شماره ملی 12٨٨330٩7٩ به سمت 
نایب رئیس هیئت مدیره و خانم رزیتا پناه فر به شماره ملی 12٨٨٩54311 
به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. - کلیه اسناد 
و اوراق بهادار تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، براوات، قراردادها و عقود 
اسامی با امضای رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. - ضمنا 
مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد. اداره کل ثبت اسناد و 
اماک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان 

)340342(

آگهی تغییرات شرکت سالمت گشت آپادانا شرکت تعاونی
به شماره ثبت 54616 و شناسه ملی 14005169775

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 13٩7/05/27 و نامه شماره 63343 مورخ 
13٩7/06/01 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان اصفهان تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد :داریوش محمدی کدملی:)1140٨53341(به سمت رئیس هیئت مدیره 
ومحمدرضا شعبانی کدملی:)12٨٩1٨1٨45(به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و 
رضا عبیده گل خطمی کدملی:) 0٩440٨6020 (به سمت منشی هیئت مدیره و علی 
اکبر محلوجی کدملی:) 12٨1٨1٩621(به سمت مدیر عامل خارج از هیئت مدیره 
برای مابقی تصدی دوره هیئت مدیره تا تاریخ 13٩٩/01/25 انتخاب گردیدند. کلیه 
قراردادها و اسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته و برات و اوراق بهادارپس از تصویب 
هیأت مدیره، با امضای مدیرعامل و آقای داریوش محمدی)سمت ر ئیس هیئت 
مدیره( و درغیاب آقای داریوش محمدی)سمت ر ئیس هیئت مدیره( با امضای آقای 
محمدرضا شعبانی )سمت نایب رئیس هیئت مدیره (و مهر شرکت معتبر خواهد بود 
واوراق عادی با امضاء آقای علی اکبر محلوجی )مدیرعامل(و مهر شرکت معتبر خواهد 
بود. اداره کل ثبت اسناد و اماک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری اصفهان )341254(

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود تولیدی آرشا فرهام سپاهان 
درتاریخ 1397/05/27

به شماره ثبت 61018 به شناسه ملی 14007787689
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خاصه آن به شرح زیر جهت اطاع عموم 
آگهی میگردد. موضوع فعالیت :تولید و صادرات و خرید و فروش قهوه های فوری 
)نسکافه - کاپچینو - سه در یک - ورست - قهوه (تولید و صادرات خشکبار)آجیل 
و زعفران( - خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی - 
ترخیص کاال از گمرکات کشور - شرکت در نمایشگاههای داخلی و بین المللی 
- اخذ وام و تسهیات از بانکها و موسسات مالی صرفا در جهت اهداف شرکت 
- انجام کلیه فعالیتهای مجاز بازرگانی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم 
از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان 
اصفهان - شهرستان اصفهان - بخش مرکزی - شهر اصفهان-محله عامه امینی 
امین 7-پاک 3-طبقه همکف-  امینی شرقی-بن بست  شرقی-خیابان عامه 
کدپستی ٨15٨٩44411 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 10000000 
ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای متین گازر به شماره ملی 
006٨31٩16٩ دارنده 1500000 ریال سهم الشرکه آقای آدریان گازر به شماره 
ملی 0252٨64٩4٨ دارنده 1000000 ریال سهم الشرکه آقای امیر گازر به شماره 
ملی 12٨5037472 دارنده 2500000 ریال سهم الشرکه آقای امین حافظ فرقان به 
شماره ملی 12٨٩51٩056 دارنده 5000000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره 
آقای متین گازر به شماره ملی 006٨31٩16٩و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 
نامحدود آقای امیر گازر به شماره ملی 12٨5037472و به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره به مدت نامحدود آقای امین حافظ فرقان به شماره ملی 12٨٩51٩056و به 
سمت مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و 
تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسامی و همچنین 
کلیه نامه های عادی و اداری باامضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد 
اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار اصفهان امروز جهت درج 
آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور 
پروانه فعالیت نمی باشد. اداره کل ثبت اسناد و اماک استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )34123٨(

تاسیس شرکت تعاونی ایمن راه گستر کمال درتاریخ 1397/10/16
به شماره ثبت 755 به شناسه ملی 14008059709

ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خاصه آن به شرح زیر جهت اطاع عموم 
آگهی میگردد. موضوع : عرضه خدمات معاینه فنی خودرو های سنگین مدت : از 
تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان اصفهان ، شهرستان تیران و کرون ، 
بخش کرون ، دهستان کرون سفلی ، روستا کارخانه پنیرامین، خیابان اصلی ، خیابان 
اصلی داران ، پاک 0 ، طبقه همکف کدپستی ٨53٨1٨٨332 سرمایه شخصیت 
حقوقی : 5٨٨000000ریال منقسم به 210 سهم 2٨00000 ریالی است که مبلغ 
1٩7000000 ریال طی گواهی بانکی 13٩7/٩/٨ بانک توسعه تعاون تیران و کرون 
پرداخت شده است و مابقی در تعهد سهامداران است اولین مدیران : محمد رضا امینی 
تهرانی به شماره ملی 10٨0125361 و به سمت منشی هیات مدیره ومدیرعامل به 
مدت 3 سال محمد حسین امینی تهرانی به شماره ملی 54٩0035471 و به سمت 
رئیس هیئت مدیره به مدت 3 سال کمال امینی تهرانی به شماره ملی 54٩00767٩٨ 
و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 3 سال قربانعلی رمضانی به شماره ملی 
54٩٩760225 و به سمت عضو علی البدل به مدت 3 سال علی دادخواه تهرانی 
به شماره ملی 54٩0061030 و به سمت عضو علی البدل به مدت 3 سال عبداهلل 
امینی تهرانی کدملی  54٩٩36٨05٨ به سمت بازرس اصلی و سیمین دخت شایان 
1٨155٩٨23٩ به سمت بازرس علی البدل تعاونی برای مدت یک  کدملی 
سال مالی تعیین شدند دارندگان حق امضا :کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور 
شرکت با امضاء مدیرعامل به اتفاق رییس هیت مدیره و در غیاب رییس هیت مدیره 
با امضای نایب رییس هیت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به 
امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق 
اساسنامه به استناد نامه شماره 4٨٨640 مورخ 1/10/13٩7 اداره تعاون تیران و کرون 
ثبت گردید. اداره کل ثبت اسناد و اماک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و 
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برای پیــگیری جدیدتـــرین اخبار 
در سایت اصفهان امروز اسکن کنید

فرهنگ و هنر
     سینما و تلویزیون     قفسه

رگ و ریشه کیمیایی ها 
در معکوس احساس می شود

پوالد کیمیایی کارگردان فیلم ســینمایی »معکوس« 
توضیحاتی درباره جزییات نخســتین تجربه خود در مقام 

کارگردان ارائه کرد.
پوالد کیمیایی کارگردان فیلم سینمایی »معکوس« که 
به بخش »نگاه نو« سی و هفتمین جشنواره ملی فیلم فجر 
راه یافته است، در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت این 
اثر اظهار داشت: ما کارهایمان را به گونه ای تنظیم کرده ایم 
که این فیلم برای جشنواره آماده باشد به این ترتیب که از ابتدا 
در نظر داشــتیم کارهای پس از تولید را به صورت عجله ای 
انجام ندهیم زیرا اصوال بسیاری از کارها به صورت عجله ای 
ســاخته و به جشنواره ارائه می شــوند اما ما از حدود ۸ ماه 
پیش مشغول انجام کارهای پس از تولید بودیم، از همین رو 
کارهای اصاح رنگ این فیلم به طور تقریبی تمام شده و باید 
کارهای نهایی آن را چک کنیم ضمن اینکه بخش کوچکی 
از کارهای ویژوال طبق ایدئال من نیست اما آن هم در دو سه 

روز آینده به اتمام می رسد.
او در بخــش دیگری از صحبت هایش درباره ســاخت 
این اثر بیان کرد: ســال ها ایده ساخت »معکوس« در ذهن 
من بود و به طور پیوســته به این موضوع فکر می کردم که 
جای فیلمی که به مفهوم و عناصر سینما همچون ریتم باال، 
جذابیت های بصری و... بپردازد در سینمای ایران خالی است؛ 
به همین دلیل دوست داشــتم فیلمی بسازم که در روایت 
تنبل نباشد و در زمینه موسیقی و طراحی حرفی برای گفتن 
داشته باشــد. ضمن اینکه دوست نداشتم قصه ای را روایت 
کنم که نقطه ضعف های زندگی را ســیاه جلوه بدهد، بلکه 
دوســت داشتم یک جنبه تفریحی هم در فیلم وجود داشته 
باشد تا جذابیت های سینما را از آن دریچه ببینیم. کارگران 
»معکوس« ادامه داد: از سوی دیگر دلم می خواست فیلمم 
ارزش های دراماتیک و عمق داشته باشد به طوری که بشود 
آن را در چندالیه بررسی کرد. با همه این تفاسیر »معکوس« 
به عنوان فیلم اول من در عین اینکه یک فیلم به روز است، 
ســاختار کاســیکی دارد و حاوی صحنه های اکشــن و 
هیجان انگیز است، بااین حال به دلیل اینکه »معکوس« فیلم 
اولم بود دوست داشتم آن را در گرامر کاسیک ببینم. البته 
باید این را هم بپذیریم که هنوز هم مردم ساختار کاسیک 

را می پسندند و به آن بیشتر گرایش دارند. 
کیمیایی با اشــاره به تأثیر گرفتن از ســینمای پدرش 
مســعود کیمیایی در فیلم ســازی عنوان کرد: هرچند پدرم 
تهیه کننده »معکوس« بود اما در تمام مدت ساخت این اثر 
به دلیل بیماری در بیمارستان حضور داشت و نمی توانست 
به ما کمکی کند امــا از راه دور توصیه هایی به ما می کرد. 
از همین رو محمد خوشنام و خودم کارهای تهیه کنندگی را 
انجام دادیم. بااین وجود در »معکوس« می شود رگ و ریشه 
سینمای کیمیایی را جستجو کرد؛ یعنی سینمای قصه گویی 
که به قهرمان اعتقــاد دارد و طبقات اجتماعی مختلف در 
آن حضــور دارند؛ بااین حال قهرمان فیلم من هیچ ارتباطی 
به قهرمان جهان پدر ندارد. درواقع این مســائل به گونه ای 
متأثــر از جهان خودم و آنچه از پدر یاد گرفته ام، اســت. او 
بابیان اینکه قطعا تأثیراتی از مسعود کیمیایی را می شود در 
»معکــوس« دید، توضیح داد: به هرحال ریشــه کاری من 
از ســینمای کیمیایی می آید و می شود اشتراکاتی را در این 
فیلم و آثار پدرم پیدا کرد. ضمن اینکه »معکوس« به لحاظ 
روایــت، اجرا و حتی دیالوگ ها تفاوت هایی با آثار مســعود 
کیمیایی دارد بااین وجود ازجمله مسائلی که از سینمای پدر 
یاد گرفتم این بود که دیالوگ ها باید ضرب آهنگ داشــته 
باشند، چراکه وقتی ما می خواهیم با زبان سینما حرف بزنیم 
دیالوگ ها باید آوا، ریتم و آکسان گذاری خوبی داشته باشند از 
همین رو این مسائل را با لحن و جهان خودم در »معکوس« 
رعایت کردم. این کارگردان اظهار کرد: من نمی خواستم در 
آپارتمان فیلم بسازم و دوست نداشتم پرسوناژهای معمولی 
را در خیابان های معمولی به تصور بکشــم بلکه دوســت 
 داشتم قشــری کمرنگ تر را به ســینما بیاورم و کار نویی 

را انجام بدهم.

خرها آدم نمی شوند 
در مرحله تدوین

تدوین فیلم »خرها آدم نمی شوند« به کارگردانی اکبر 
منصور فاح به آرش معیریان سپرده شد.

به گــزارش خبرآناین، »خرها آدم نمی شــوند« به 
کارگردانــی اکبــر منصور فــاح و تهیه کنندگی عباس 
اکبری به تازگی وارد مرحله تدوین شــده و آرش معیریان 
به عنوان تدوینگر این اثر ســینمایی انتخاب شده است. 
فیلم سینمایی »خرها آدم نمی شوند« اوایل پاییز امسال 
در شمال کشور کلید خورد. لیا اوتادی، یوسف تیموری، 
ارژنگ امیرفضلی، یوســف مرادیان، هدی منصورفاح، 
سعید دولتی، فاطمه شکری، اصغر حیدری، چیا بابامیری، 
کیــان علی پناه، آرمان پیراســته، هامــون قربانی، تینا 
فتوحی و آیا فیروزی بازیگران این فیلم هســتند. این 
فیلم یک فانتزی اجتماعی و کودکانه است و در خاصه 
داستان آن آمده است: »بعضی از آدم ها در دنیای واقعی 
خطاهایی کرده و به همین دلیل تبدیل به خر و به جنگل 
تبعیدشــده اند. معلمی به نام ادیب برای آموزش آنان به 
جنگل می رود تا با طی کردن مراحل آموزش، به اشــتباه 
خود پی برده، هویت اصلی خود را بازیافته، آدم شــده و 
به جامعه بازگردند. حدود 3 ماه می گذرد و اثری از ادیب 

نمی شود تا اینکه.«

اجاره کتاب بر بستر بالکچین
سه جوان ایده پرداز گرگانی، استارت آپی را ایجاد کرده اند در 
آن دارندگان کتاب های مختلف را به متقاضیانی که مایلند برای 
مدتی معین این کتاب ها را اجاره کنند، متصل می کند تا از این 

راه کسب درآمد کنند.
معین حشمتی یکی از اعضای این گروه ایده پرداز درباره 
اهداف این پروژه در گفتگو با ایبنا، ضمن اشاره به اینکه این 
پلتفرم فعا فرآیند تکمیلی را طی می کند، یادآور شد: همه 
ما با پلتفرم های مختلف آشنا هستیم؛ »دیوار« پلتفرمی است 
که فروشنده های کاالی دسته دوم را به خریداران آن کاالها 
وصل می کند. همچنین »اسنپ« و »تپسی« پلتفرم هایی 
هســتند که راننده ها را به مسافران وصل می کنند و حتی 
»دیجی کاال« که درگذشــته خودش انبــارداری می کرد، 
امروزه تبدیل به پلتفرمی شده که عرضه کنندگان کاالها را 
به متقاضیان آن ها متصل می کند. او سپس گفت: »بلووک« 
هم یک پلتفرم اجاره کتاب اســت که بر بستر باکچین 
فعالیت می کند و در آن کسانی را که کتاب های خوبی دارند 
به خواننده های آن ها متصل می کند تا بتوانند کتاب های خود 
را اجاره بدهند و از این راه کســب درآمد کنند. همچنین از 
سویی دیگر کسانی هم که کتاب اجاره می کنند، می توانند 
کتاب هــای موردنظر و موردعاقه خودشــان را با قیمتی 
مناســب اجاره کنند و بخوانند. حشمتی تصریح کرد: این 
کار با بهینه تر کردن نحوه مصرف ما، هزینه مطالعه را برای 
شهروندان و همچنین طبیعت کمتر می کند و باعث می شود 
درخت های کمتری قطع شوند. پس خیلی بی راه نیست که 
»بلووک« را دوست مشترک کتاب خوان ها و طبیعت بدانیم. 
در ادامه نوید گلپور یکی دیگر از اعضای این گروه استارتاپی 
در پاسخ به اینکه چرا آن ها بستر باکچین را برای این ایده 
انتخاب کرده اند؟ گفت: با فراگیر شدن اینترنت، »پلتفرم های 
تجاری« توانستند با متصل کردن افراد و خدمات به یکدیگر، 
فرصت های جدیدی را برای خلق پــول و ارزش به وجود 
بیاورند. هرچند این شرکت ها با متصل کردن »تولیدکننده ها 
و مصرف کننده ها« »راننده ها و مســافرها«، »دوســتان و 
آشنایان« و…، ساختارهای جدید و مفیدی را در جامعه به 
وجود بیاورند اما مشــکل واقعی وقتی خودش را نشان داد 
که منافع حاصل از آن به صورت ناعادالنه تقسیم شد. گلپور 
یادآور شد: این شرکت ها با قرار گرفتن در گلوگاه های حیاتی 
این تبادالت، سود و قدرت بیشتری را نسبت به کاربرانی به 
دست می آورد که سازندگان آن ارزش بودند. این جوان ایده 
پرداز، افزود: با رشد و گسترش باکچین و کسب وکارهای 
مبتنی بر آن، دنیا می تواند یک قدم دیگر به سمت عادالنه 
شدن بردارد و در مرحله قبلی و با رشد اینترنت »پلتفرم ها« 
این فرصت را به افراد دادند تا بتوانند دارایی های کوچکشان را 
به هم پیوند بدهند و در قالب یک محصول بزرگ اما متنوع با 
»تولید انبوه« مقابله کنند. گلپور در پایان توضیحاتش، گفت: 
حاال با آمدن جنبش جدید باکچین؛ برای نخستین بار این 
فرصت به وجــود آمده که منافع حاصل از این تبادالت به 
کاربرانی که به وجود آورنده این ارزش ها هستند برسد. امین 
حشــمتی دیگر عضو این گروه خاق درباره »کسب وکار 
اجتماعی« و ویژگی های آن، ابراز کرد: واژه »کســب وکار 
اجتماعی« نخســتین بار توسط پروفســور محمد یونس، 
اقتصاددان بنگادشی و برنده جایزه صلح نوبل سال 200۶، 
به کار گرفته شد. کسب وکار اجتماعی، کسب وکاری است 
که هدف از تأســیس آن حل یک مشکل اجتماعی است؛ 
به عبارت دیگر یک کسب وکار اجتماعی ایجاد می شود تا یک 
یا چند مشکل اجتماعی مثل فقر، اعتیاد، بیکاری، طاق، 
کار کودکان، مشکات فرهنگی، مشکات محیط زیستی 
و مواردی ازاین دست را برطرف کند. او با اشاره بر اینکه هر 
کسب وکار برای اینکه »کسب وکار اجتماعی« به حساب بیاید 
باید سه ویژگی داشته باشد، گفت: برخاف کسب وکارهای 
تجاری که هدفشان حداکثر کردن سود سهامدارانشان است؛ 
کســب وکار اجتماعی با هدف برطرف کردن یک یا چند 
مشکل اجتماعی فعالیت می کند؛ بنابراین کسب وکارهایی که 
هدف اصلی آن ها کسب سود حداکثری برای صاحبانشان 
اســت حتی اگر فعالیت های اجتماعی هــم انجام بدهند، 
کســب وکار اجتماعی نامیده نمی شــوند. امین حشمتی، 
ادامه داد: کسب وکارهای اجتماعی باید تمامی هزینه های 
خودشان را از طریق فروش محصوالت یا خدمات، تأمین 
کنند؛ بنابراین سازمان های خیریه باوجوداینکه هدف آن ها 
کاما اجتماعی »کسب وکار اجتماعی« نیستند،  چون ازنظر 
اقتصادی خودگردان نیستند و هزینه هایشان از طریق دریافت 
کمک ها و هدایای مردمی و دولتی، تأمین می شود. او یادآور 
شد: طبق شرط دوم هر کسب وکار اجتماعی باید از طریق 
درآمدی که از تجارت به دست می آورد، هزینه های خودش 
را پوشــش بدهد. اگر درآمدهای یک کسب وکار اجتماعی 
بیشتر از هزینه های آن باشد و پس از پرداخت هزینه ها سود 
به دست آمده بین ســهامداران تقسیم نمی شود؛ بلکه برای 
گسترش دامنه فعالیت های اجتماعی مجددا در کسب وکار 
اجتماعی، سرمایه گذاری می شود. این جوان گرگانی گفت: 
البته پولی که سرمایه گذاران در ابتدا سرمایه گذاری کردن به 
آن ها برمی گردد و »سود« به میزان پولی می گوییم که بعد 
از بازپرداخت همه دیون هنوز داخل سیستم باقی می ماند. 
امین حشمتی در جمع بندی کســب وکار اجتماعی، گفت: 
»کســب وکار اجتماعی« را می توانیم کسب وکاری تعریف 
کنیم که هدف اصلی اش اجتماعی، زیان ده نیست و سودی 
بین ســهامداران تقسیم نمی کند است. او در خاتمه ضمن 
قدردانی از کلیه حامیان و مشوقان این ایده استارتاپی، اظهار 
کرد: از برنامه نویسان،  سرمایه گذاران،  تولیدکنندگان محتوا و 
نیز هر فردی که امکانــات و مهارتی دارد که می توانند به 

»بلووک« کمکی کند، صمیمانه استقبال می کنیم.

گــروه فرهنگ و هنر – عاطفه علیان: حشــمت ا... 
بهزادی، از نســلی است که هنرستان زیبای اصفهان، مرکز 
هنر شناخته می شد و سران کشــورها از ملکه انگلستان تا 
رهبران شــوروی و ژاپن به دیدارش می آمدند و پیشــکش 
نثارش می کردند تا بهــزادی نوجوان موقع دیدار ایوب خان، 
دومین رئیس جمهور پاکســتان، از هنرستان، عکسش ثبت 
شود. حشــمت ا... بهزادی متولد ۱320 است و در روستای 
تشنیز چهارمحال و بختیاری به دنیا آمده است. نخستین فرزند 
خانواده است و در شش سالگی به اصفهان می آید و به دبستان 
صحت می رود. تصدیق ششــم را می گیرد و در هنرســتان 
هنرهای زیبا ثبت نام می کند. بهزادی زیر نظر استادان برجسته 
همچون استاد بهادری، پورصفا، رستم، ابوعطا و مصورالملکی 
طراحی و نقاشی را می آموزد و با شاگردی کردن استاد طریقی 

عکاسی آنالوگ را فرامی گیرد. نزدیک چهار 
دهه است که نمایشگاه های مختلفی از آثار 
بهزادی، برپاشده است. نمایشگاه »آشوب 
یادها« با قلم فلــزی، نگاه طنز تلخی به 
سرهایی دارد که به زعم بهزادی خودمدار 
هستند و دیگر باید زده شوند؛ سرهایی که از 
خودش تا شخصیت هایی همچون امیرکبیر 
و ستارخان و باقرخان پیوند در تاریخ می زند 
تا بیننده را به فکر وامی دارد. به مناســبت 
نمایشگاه آشوب یادها که در گالری دیدار، 

به مدیریت پروانه سیانی در حال برگزاری است با او گفتگو 
کردیم که در ادامه می خوانید:

 شش سالگی از روستای تشنیز به اتفاق دایی تان به 
اصفهان می آیید و به دبستان صحت می روید. آیا در 

دبستان صحت عالقه به نقاشی در شما ایجاد شد؟
شش سالم بود که به اتفاق دایی ام به اصفهان آمدم و دو 
سال بعد در روستای ما، تشنیز سیلی آمد که روستا را ویران 
کرد و پدر و مادرم به ما ملحق شدند. به مدرسه صحت رفتم 
که در خیابان شاهزید )هشت بهشت شرقی( واقع بود که اآلن 
اداره آموزش وپرورش ناحیه یک است. زنده یاد دکتر صحت 
که داروساز بود این مدرسه را ساخت و وقف آموزش وپرورش 
کرده بود. زنده یاد عین الیقین مدیر دبستان بود که هرروز صبح 

بعد از مراسم صبحگاهی به ما نکات تعلیم و تربیتی را گوشزد 
می کرد. دکتر سازش، مربی بهداشت بود که هر هفته چشم و 
گوش و موی ما را چک می کرد. استاد برازنده معلم موسیقی 
بود که در جلســه اول الفبای موســیقی را با ساز ویلن به ما 
آموخت و نخستین سرودمان ای ایران شد؛ استاد مسرت که 

خط خوشی داشت، نخستین استاد من در خط و نقاشی شد.
 چگونه جرقه های نخست هنر در شما ظاهر شد؟

خانه ما چهارســو نقاشــی بود. ســر فلکه صارمیه کنار 
شیرینی فروشــی چند مغازه بود که به زیبایی تمام قلمزنی 
انجام می دادند. کاس چهارم یا پنجم بودم که بعدازظهرها 
از خانواده ام اجازه می گرفتم و به تماشــای هنر قلمزنی شان 
می نشستم که چگونه با چکش کوچکی بر صفحه های نقره و 
مس هنرنمایی می کردند و همیشه محو هنر ایشان می شدم . 
یکی از آن اساتید، نقاش هم بود و روزی که 
تابلوهای پرتره سیاه قلمش را پشت ویترین 
دیدم مجذوب هنر نقاشی شدم. تا اینکه به 
من گفت هر وقت تصدیق ششم دبستان را 

گرفتی بیا تا با این هنر آشنایت کنم.
 سیزده سالگی هنرستان هنرهای 
زیبا را بــرای ادامه تحصیل انتخاب 

کردید؛ از آن دوران بگویید.
در ابتدا می خواســتم پزشک شوم و به 
دبیرستان ادب بروم. تا اینکه یکی از دوستانم 
که هم محله بودیم از هنرستان هنرهای زیبا برایم گفت. باهم 
به هنرستان رفتیم و من گفتم جای من همین جاست. برای 
ثبت نام در هنرستان تنها، شــش قطعه عکس با رونوشت 
شناسنامه گرفتند و ثبت نامم کردند. در نخستین روز با استاد 
پورصفا کاس طراحی داشتیم. آن وقت استاد، حدود سی سال 
داشت. آقای فرشــچیان و جزی زاده هم نقش فرش درس 
می دادند. هنرســتان هنرهای زیبا، رشته های منبت کاری، 
زری بافی، خاتم سازی، قلم زنی، قالی بافی و کاشی کاری داشت. 
کاس های هنرهای ترسیمی هم رشته مینیاتور و نقاشی آزاد 
داشت. رستم شیرازی استاد نگارگری بود. ریاست هنرستان را 
عیسی بهادری بر عهده داشت. مردی موقر، بلندباال و مرتب 
که عصایی در دســت داشت و دســتانش معجزه می کرد و 

طرح های منبت کاری و خاتم سازی و قلم زنی به دست ایشان 
انجــام می گرفت که بعد از انقاب به فرانســه رفت و آنجا 
مســئول نقاشی و هنر ایرانی در موزه لوور شد. خدمت استاد 
پورصفا طراحی و نقاشــی منظره را فراگرفتم و از استاد جواد 
رستم نگارگری و از استاد مصورالملکی مینیاتور را آموختم. 
بعدازظهرها در دبیرســتان درس های تئوری داشتیم. آقای 
الفت تاریخ و جغرافیا تدریس می کرد. شیمی را دکتر بلوریان 
که متخصص قلب هستند به ما آموخت و ریاضیات را آقای 
نجفی درس می دادند و قرآن و شریعت را آیت ا... اشراقی به 
عهده داشتند. حاج مصورالملکی یک اتاق داشت که نزد ایشان 
مینیاتور را فرامی گرفتیم و استاد به ما یاد داد که چگونه با پر 
مرغ و موی پشت گردن بچه گربه قلم مو بسازیم. بعد از شش 
سال تحصیل در هنرستان زیبا که با تکالیف و مشقت های 
بسیار توأم بود تازه به خودمان اجازه دادیم بگوییم که با الفبای 

نقاشی آشنا شده ایم.
 بعد از طی کردن شش ســال دبیرستان راهی 

خوزستان می شوید و معلمی می کنید.
بله بعد از اتمام دبیرســتان راهی خوزستان شدم. در اداره 
فرهنگ و هنر اهواز، مســئول هنرهای تجســمی شدم. در 
مراکز تربیت معلم و دانشسراها و هنرستان اهواز طراحی لباس 
و معماری تدریس می کردم. سرپرست دوره های کودکان و 
نوجوانان شدم تا با پروین اعتمادی ازدواج کردم. ایشان معلم 
دبستان بودند و حاصل پنجاه سال زندگی مشترکم سه پسر 
اســت که دو تا از آنها موسیقی دان و ادیب هستند و دیگری 

کارمند راه آهن است.
 چه شد به عکاسی روی آوردید؟

از شــدت عاقه به نگارگــری و تصویرگری، تصمیم 
گرفتم عکاسی را هم فرابگیرم. روزی به عکاس خانه هولی 
وود، در چهارباغ عباسی، ابتدای شیخ بهایی که توسط استاد 

طریقی اداره می شــد، رفتم. آقای طریقی حدود سی سال 
ســن داشت و موهایش را از فرق ســر باز می کرد . به من 
گفت من شاگرد نمی خواهم؛ روتوشور و چاپگر می خواهم. 
گفتم اجازه دهید فرامی گیرم. به من یک ماه فرصت داد تا 
مجانی برایش کار کنم و یاد بگیرم . ازآنجاکه هنرستانی بودم 
و دستم عادت داشت ظرف پانزده روز عکاسی را فراگرفتم 
و بعد از هنرســتان به عکاس خانه می رفتم و تا ده شب کار 
می کردم و فردایش درراه مدرســه درس هایم را می خواندم 
و در نوجوانی هم درس می خوانــدم و هم کار می کردم و 

درآمد داشتم.
 شما نمایشــگاه های متعددی برگزار کردید. در 
نمایشگاه »آشوب یادها« آثار به نمایش درآمده نوعی 
کاریکلماتور اســت که به تاریخ مشروطه هم نقب 

می زند. هدف از نمایشگاه چیست؟
بعــد از انقاب به اصفهان آمدم و آتلیه ای راه انداختم که 
هم زمان کار عکاســی و نقاشی انجام می دادم که از سال ۸0 
با آمدن عکاسی دیجیتال، عکاسی را کنار گذاشتم و فقط به 
نقاشی پرداختم. حاصل این آثار را در نمایشگاه های بسیاری به 
نمایش گذاشتم. در دهه شصت آثارم را در گالری کاسیک 
به اساتیدم بهادری، ابوعطا، رستم و مصورالملکی تقدیم کردم. 
در این نمایشگاه از ۱00 اثری که 42 اثرش در گالری دیدار به 
نمایش درآمده است و به صورت کاریکلماتور است و محصص 
و پرویز شــاپور هم از این سبک آثاری دارند، با قلم فلزی به 
برداشتی از محیط زندگی امروزمان پرداختم. سرهایی که از 
تن جدا هستند که شاید نشان از اعتراض به خودمداری است. 
در این نمایشگاه همان طور که اشاره کردید به تاریخ و دوران 
مشروطه هم اشاره شده اســت. برای مثال از سر بریده شده 
ســتارخان و باقرخان گل روییده است. البته آنچه برایم مهم 

است برداشت بیننده از آثار است.

گفتگو با حشمت ا... بهزادی به بهانه برپایی نمایشگاهش 
در گالری دیدار

 آشوب یادها

مراسم هفتادوششمین دوره جوایز سینمایی و تلویزیونی گلدن 
گلوب با اهدای جایزه بهترین فیلم درام به »حماسه کولی«  به 

پایان رسید.
به گزارش خبرآناین، در روزهای آغازین سال نوی میادی 
مراسم هفتادوششمین دوره جوایز سینمایی و تلویزیونی گلدن 
گلوب در لس آنجلس برگزار شد و برندگان یکی از قدیمی ترین و 
معتبرترین جوایز دنیای تصویر معرفی شدند. در این مراسم که در 
انتهای آن جایزه بهترین فیلم درام به »حماسه کولی« رسید، بدون 
شک ستاره مجلس آلفونسو کوارون مکزیکی بود که با تجربه 

متفاوتش در »ُرما« دو جایزه گرفت.
»حماسه کولی« داســتان زندگی فردی مرکوری خواننده 
مشهور بریتانیایی گروه موسیقی راک »کوئین«  است. رامی مالک 
نیز برای بازی در این فیلم جایزه بهترین بازیگر مرد درام را دریافت 
کــرد. البته جای تعجب دارد که بهترین فیلم درام گلدن گلوب 

هیچ کدام از جوایز کارگردانی و فیلم نامه را دریافت نکرد.
Á در رویدادی نادر مجری برنده جایزه شد

در این دوره از جوایز گلدن گلوب کار اجرای مراسم را اندی 
ســمبرگ و ساندرا اوه بر عهده دارند که یکی از آن ها در همین 
مراسم برنده جایزه شد. ساندرا اوه در رشته بهترین بازیگر زن در 
یک سریال درام نامزد دریافت جایزه بود و درنهایت برای بازی در 

سریال »کشتن ایو« این جایزه را از آن خود کرد.
Á رما« خوش درخشید«

فیلم »رما« به کارگردانی آلفونسو کوارون از تحسین شده ترین 
آثار سینمایی سال 20۱۸ بود که در آغاز راه شیر طایی جشنواره 
فیلم ونیز را از آن خود کرد. این فیلم که به زبان اسپانیولی ساخته 

شده و نماینده مکزیک در اسکار نودویکم است جایزه بهترین فیلم 
غیرانگلیسی زبان گلدن گلوب را برد و از همین حاال تا حدودی 

تکلیف اسکار را هم مشخص کرد.
در ادامه مراســم گلدن گلوب، آلفونسو کوارون که باور دارد 
»سینما در بهترین حالت میان فرهنگ های متفاوت پل می زند«، 

جایزه بهترین کارگردانی را هم از آن خود کرد.
Á کنایه تند کریستین بیل به دیک چنی

کریســتین بیل که برای بازی در نقش دیک چنی معاون 
رئیس جمهور پیشــین آمریکا برنده جایزه بهترین بازیگر مرد 
فیلمی کمدی یا موزیکال شد، هنگام دریافت جایزه اش گفت: 
»از شیطان سپاسگزارم که برای ایفای این نقش الهام بخش من 

شــد.« این فیلم که به زندگی دیک چنی معاون اول پیشین و 
مشهور ریاست جمهوری آمریکا می پردازد و کریستین بیل برای 
بازی در آن مجبور شد چندین کیلو وزن اضافه کند. دیک چنی 
که عنوان قدرتمندترین معاون رئیس جمهور تاریخ آمریکا را یدک 
می کشد فردی جنگ طلب و حامی شکنجه و اعمال خشونت 

علیه زندانیان گوانتانامو بود.
Á  تقدیر از جف  بریجز برای یک عمر دستاورد

هنری
در گلدن گلوب سال 20۱۹ جایزه افتخاری سسیل بی.دومیل 
برای یک عمر دستاورد هنری به جف بریجز بازیگر سرشناس 

فیلم های »لبوسکی بزرگ« و »شجاعت واقعی«  اهدا شد.

Á درخشش ستارگان در جوایز تلویزیونی
مراسم با اهدای یک جایزه تلویزیونی به مایکل داگاس آغاز 
شــد. او برای بازی در سریال »متد کامیسنکی« جایزه بهترین 
بازیگر مرد در یک سریال کمدی یا موزیکال را از آن خود کرد. او 
دو جایزه اسکار هم در کارنامه دارد که یکی از آن ها برای بازی در 
فیلم »وال  استریت« است. ریچارد مدن هم برنده جایزه بهترین 
بازیگر مرد در سریالی درام شد. مدن را بیش از همه برای بازی 
در نقش راب استارک در سریال مشهور »بازی تاج وتخت« به 
یاد می آوریم. او برای بازی در سریال تریلر سیاسی »بادیگارد«  

برنده این جایزه شد.
چهره نامدار بعدی که در بخش جوایز تلویزیونی درخشید، 
پاتریشیا آرکت بازیگر برنده جایزه اسکار فیلم »پسرانگی« است که 
برای بازی در سریال کوتاه »فرار از دانمورا« برنده جایزه بهترین 

بازیگر زن در سریالی کوتاه شد.
Á ستاره ای که متولد شد

لیدی گاگا خواننده سرشناس پاپ که با فیلم »ستاره ای 
متولد می شــود« به کارگردانی بردلــی کوپر پا به دنیای 
ســینما گذاشته اســت برای ترانه اصلی این فیلم جایزه 
بهتریــن ترانه گلدن گلــوب را از آن خود کرد. او متن و 
آهنگ این ترانه را در همکاری با مارک رانســن ساخته 
است. گاگا با این ترانه از شانس های اصلی دریافت اسکار 
هم محسوب می شود. در این میان باید بردلی کوپر را ناکام 
بزرگ شب گلدن گلوب نامید که باوجود نامزد شدن برای 
جوایز کارگردانی و بازیگری دســتش از مجسمه طایی 

گلدن گلوب کوتاه ماند.

فیلم ُرما در جشن اعالم جوایز گلدن گلوب خوش درخشید

شب درخشش فردی مرکوری و ناکامی لیدی گاگا 
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جوایز تلویزیونی

»آمریکایی ها«بهترین سریال درام

»متد کامینسکی«بهترین سریال موزیکال یا کمدی

»قتل جیانی ورساچه: داستان جنایی آمریکایی«بهترین سریال کوتاه یا فیلم تلویزیونی

ساندرا اوه در »کشتن ایو«بهترین بازیگر زن سریال درام

راشل برازناهان در »خانم میزل شگفت انگیز«بهترین بازیگر زن سریال کمدی یا موزیکال

پاتریشیا آرکت در »فرار از دانمورا«بهترین بازیگر زن سریال کوتاه یا فیلم تلویزیونی

ریچارد مدن در »بادیگارد«بهترین بازیگر مرد سریال درام

مایکل داگالس در »متد کامینسکی«بهترین بازیگر مرد سریال کمدی یا موزیکال

دارن کریس در »قتل جیانی ورساچه«بهترین بازیگر مرد سریال کوتاه یا فیلم تلویزیونی

بن ویشاو در »یک رسوایی خیلی انگلیسی«بهترین بازیگر مرد نقش مکمل سریال

پاتریشیا کالرکسون در »چیزهای تیز«بهترین بازیگر زن نقش مکمل سریال

آگهی تغییرات شرکت چشمه صنعت فوالد سهامی خاص
به شماره ثبت 436 و شناسه ملی 10260091663

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 13٩7/0٩/25 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: محل شرکت به نشانی استان اصفهان ، شهرستان لنجان ، بخش مرکزی 
، شهر ورنامخواست، آزادی ، میدان آزادی ، بلوار شهید شاهمرادی ، پاک 33 ، طبقه 
اول کدپستی ٨4731766٨5 انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصاح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری لنجان )340330(

آگهی تغییرات شرکت پویش درمان ذوب آهن اصفهان شرکت سهامی 
خاص به شماره ثبت 3083 و شناسه ملی 14007089462

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 13٩7/04/27 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی 1010016٨746 بعنوان بازرس قانونی 
اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی 101001743٩0 بعنوان بازرس علی البدل 
شرکت برای سال مالی 13٩7 انتخاب گردیدند. روزنامه اصفهان امروز برای درج آگهی و 
اطاعیه های شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و اماک استان اصفهان مرجع ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری لنجان )341240(

آگهی تغییرات شرکت بنیان بتن نصف جهان سهامی خاص
به شماره ثبت 38473 و شناسه ملی 10260560808

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 25/13٩7/0٩ 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: منصور کیشی به شماره ملی 12٨1755427 به عنوان 
بازرس اصلی و محسن یزدخواستی به شماره ملی 12٨7320422 به عنوان بازرس 
علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. اداره کل ثبت اسناد و اماک 

استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )341262(

آگهی تغییرات شرکت تواتر هوشمند اسپادانا شرکت سهامی خاص
به شماره ثبت 38335 و شناسه ملی 10260559440

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 13٩7/0٩/11 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
مرکز اصلی شرکت در واحد ثبتی اصفهان به نشانی استان اصفهان ، شهرستان برخوار ، بخش 
حبیب آباد ، دهستان برخوارشرقی ، روستا شهرک صنعتی دولت آباد، خیابان شهریار ، بن بست 
رز ، پاک 204 ، طبقه همکف کدپستی ٨341667756 تغییر یافت و ماده مربوطه اساسنامه 
به شرح فوق اصاح گردید اداره کل ثبت اسناد و اماک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری اصفهان )34120٩(

جوایز سینمایی
»حماسه کولی«بهترین فیلم درام

»کتاب سبز«بهترین فیلم موزیکال یا کمدی
آلفونسو کوارون برای »رما«بهترین کارگردان
»کتاب سبز«بهترین فیلم نامه

»رما« از مکزیکبهترین فیلم غیرانگلیسی زبان
رامی مالک در »حماسه کولی«بهترین بازیگر مرد فیلم درام
گلن کلوز در »همسر«بهترین بازیگر زن فیلم درام

اولیویا ُکلمن در »سوگلی«بهترین بازیگر زن فیلم موزیکال یا کمدی
کریستین بیل در »معاون«بهترین بازیگر مرد فیلم موزیکال یا کمدی

ماهرشاال علی در »کتاب سبز«بهترین بازیگر مرد نقش مکمل
رجینا کینگ در »اگر خیابان بیل زبان داشت«بهترین بازیگر زن نقش مکمل

»مرد عنکبوتی: در دنیای عنکبوتی«بهترین انیمیشن
جاستین ُهرویتز برای »نخستین انسان«بهترین موسیقی متن

لیدی گاگا برای فیلم »ستاره ای متولد می شود«بهترین ترانه
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w w w . e s f a h a n e m r o o z . i r برای پیــگیری جدیدتـــرین اخبار
در سایت اصفهان امروز اسکن کنید

نخستین جشنواره و نمایشــگاه ملی فوالد از روز گذشته 
)دوشــنبه ۱۷ دی ماه( در برج میاد تهــران آغاز به کار کرد، 
محوریت اصلی این نمایشگاه، بومی سازی و حمایت از تولیدات 
داخلی اســت. نیازهــای وارداتی صنعت فوالد با مشــارکت 

شرکت های داخلی قابل تامین خواهد بود.
به گــزارش اصفهان امــروز، این رویداد ملــی به عنوان 
بزرگ ترین گردهمایی تولیدکنندگان، تأمین کنندگان، بازرگانان 
و متخصصان صنعت فوالد ایران با حضور گسترده شرکت های 
فوالدی و معدنی و تأمین کنندگان کشور، طی 4 روز از ۱۷ الی 
20 دی ماه ۱3۹۷ در برج میاد تهران برگزار می شــود. اما در 
آیین آغاز به کار نخستین جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد، رئیس 
هیئت عامل ایمیدرو گفت: امروز صاحب دانش و لیسانس در 
زنجیره فوالد هستیم و توان تنظیم فرایند و اجرا در این زنجیره 
را داریم. خداداد غریب پور در نخســتین جشنواره و نمایشگاه 
ملی فوالد ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: در پشت صحنه 
دستیابی به ظرفیت 33 میلیون تن فوالد، تاش خستگی ناپذیر 
مردان و زنان این سرزمین نهفته است. او افزود: از ابتدای امسال 
تا پایان آبان، صادرات زنجیره فوالد به 3/2 میلیارد دالر رسید. 
اکنون در حال برگزاری جلسات با بانک مرکزی برای برون رفت 
از مشکات ارزی هستیم. رئیس هیئت عامل ایمیدرو با بیان 
اینکه امسال حدود یک میلیارد دالر طرح افتتاح می شود، تصریح 
کرد: سال آینده نیز حدود ۱/۵ میلیارد دالر وارد مدار تولید خواهد 
شد. او افزود: نسبت ظرفیت به تولید حدود ۷0 است اما در طرح 
جامع فوالد به بیش از ۷0 درصد دســت خواهیم یافت. البته 
این امر از موانع تولید اســت که برطرف باید شود. غریب پور 
با بیان اینکه اکتشاف جزو سیاست های اصلی ایمیدرو است و 
با جدیت دنبال می شود، گفت: از بخش خصوصی در اکتشاف 
بهره می گیریم. اکنون در این زمینه، تعامل باالیی با شرکت های 
خصوصی داریم. او افزود: صنعتگران باید سخن خود را به راحتی 
به دولت منتقل کنند. در کنار هم بودن، نتایج فوق العاده ای به 
بار می آورد. اســتفاده از کنسرسیوم های خصوصی، از تجارب 
قابل توجه این مجموعه اســت. در واقع صنعتگران و سرمایه 
گذران با هدایت دولت، توسعه را پیش  خواهند برد. رئیس هیئت 
عامل ایمیدرو خاطرنشان کرد: توجه به مسئولیت اجتماعی و 
جلوگیری از تمرکز سرمایه گذاری در یک نقطه، از سیاست های 
اساســی ایمیدرو به شمار می آید. او افزود: ایمیدرو همواره خود 
را متعهد به انجام اقدامات الزم در حوزه مســئولیت اجتماعی 
می داند. غریب پور به موضوع زیرســاخت ها به عنوان یکی از 

ضرورت های توسعه در بخش معدن و صنایع معدنی اشاره کرد 
و گفت: زیرساخت ها را با هماهنگی دستگاه های مختلف توسعه 
می دهیم. او ادامه داد: جلســات ثمربخشی در وزارت صنعت، 
معدن و تجارت برای رفع مشــکات تامین مواد اولیه به ویژه 
ســنگ آهن برای ذوب آهن اصفهان برگزار شده است. رئیس 
هیئت عامل ایمیدرو بیان داشت: همکاری با واحدهای تحقیق 
و توسعه، حمایت از شــرکت های دانش بنیان، آینده پژوهشی 
بــا هدف خلــق ارزش را در اولویــت قرار داده ایــم. او افزود: 
اشتراک گذاری دانش از اقدامات اساسی ایمیدرو است و در این 
زمینه پورتال جامع آموزش، پژوهش و فناوری ایجاد شــده و 
نتایج و دستاوردهای پروژه های پژوهشی در آن اشتراک گذاری 
می شود. غریب پور اذعان کرد: اگر تحریم ها نبود شاید برگزاری 
جشنواره برای بومی ســازی معنای چندانی نداشت. چراکه در 
شرایط تحریم تامین قطعات اهمیت زیادی پیدا کرده است. او 
افزود: تامین مواد اولیه ای که در داخل نیست با هماهنگی بانک 
مرکزی و بخش خصوصی با هــدف حذف موانع تولید انجام 
می شود. رئیس هیئت عامل ایمیدرو در پایان گفت: از اصحاب 

رسانه و تشکل ها به ویژه در این رویداد تقدیر می کنیم.
Á  صنعت فوالد به یکی از صنایع مهم تبدیل

شده است
معاون معدن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت  
نیز در این مراســم گفت: صنعت فوالد به یکی از صنایع مهم 
تبدیل شده و افتخار آن برای فوالدسازان و صنعتگران است. 

جعفر سرقینی با اشاره به پیشرفت ایران در صنعت فوالد از رتبه 
پانزدهم به رتبه دهم جهان اظهار کرد: تا پیش از دولت یازدهم 
زنجیره فوالد به ۱20 میلیون تن رســیده بود اما امروز به 20۵ 
میلیون تن ظرفیت رسیده است که گویای بیشترین توسعه در 
صنعت فوالد طی ســال های اخیر بود. او اضافه کرد: بازدهی 
صنعت فوالد ۷0 درصد اســت و دلیل آن این است که بیشتر 
واحدها در ابتدای راه اندازی هستند و ۵۵ میلیون تن فوالد دور 
از دسترس نیست. ســرقینی گفت: تنش در صنعت فوالد در 
این چند وقت و پس از تحریم ها زیاد بود چون این صنعت در 
جای جای زندگی افراد وجود دارد اما امروز این تنش به حداقل 
رسیده است. معاون معدن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن 
و تجارت ادامه داد: صادرات تا هفته قبل مشروط بود اما امروز 
دیگر تکلیف عرضه برداشته شــدن و بدون هیچ محدودیتی 
می توان صادرات داشــت. سرقینی با اعام حمایت کمیسیون 
معادن و صنایع معدنی از صنایع کشــور گفت: اکتشــافات را 
به طورجدی پیگیری خواهیم کرد و در افق چشــم انداز کمبود 
۸0 تا ۱00 میلیون تنی ســنگ را خواهیم داشــت. او ضمن 
الزامی دانستن بازگشت ارز گفت: تنها ۱0 درصد ارز فوالدسازان 
مجوز اســتفاده در واردات آنها را دارد اما در حال مذاکره برای 
بازگشــت ارز مازاد آنها هستیم. معاون معدن و صنایع معدنی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ارزبری ۱00 دالری 
فوالد گفت: هنوز هم مواد اولیه گلوگاه صنعت فوالد اســت و 
امیدواریــم با اقداماتی از قبیل راه اندازی الکترود این ۱00 دالر 

ارزبری کاهش یابد.
Á  عبور تولید فوالد کشور از مرز 25 میلیون
تن

رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد کشــور در نخســتین 
جشنواره و نمایشــگاه ملی فوالد ایران از تولید فوالد بیش از 
2۵ میلیون تن در کشور خبر داد. رئیس انجمن تولیدکنندگان 
فوالد کشــور با اشاره به توجه ویژه مســئوالن و صنعتگران 
پس از انقاب به صنعت فوالد اظهار کرد: امسال تولید فوالد 
کشــور مرز 2۵ میلیون تن را پشت سر خواهد گذاشت. بهرام 
سبحانی گفت: بر آنیم تا حلقه مفقوده بین تولیدکنندگان مواد 
مصرفی و فوالدسازان را برقرار کنیم. او اضافه کرد: منابع بانکی 
ایران پاسخ گوی نیاز صنایع نبوده و باالجبار به دنبال فاینانس 
می رویــم و به دلیل محدودیت قانونی کشــور فاینانس کننده 
مجبور به اســتفاده از تجهیزاتی هستیم که در داخل نیز قادر 
به تامین آن هستیم. رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد کشور 
ادامه داد: فلســفه این جشنواره اطاع رسانی در زمینه اقدامات 
بومی سازی های صورت گرفته است تا در شرایط تحریم تمام 
واحدهای فوالدی امکان بهره گیری از آن را داشــته باشــند. 
ســبحانی اضافه کرد: انجمن تولیدکنندگان فوالد این خا را 
حس کرده لذا در قالب نمایشــگاهی، بومی ســازی در سال 
حمایت از کاالی ایرانی را اطاع رســانی کرده و فوالدسازان 
و تأمین کنندگان را زیر یک ســقف جمع کرده و توان ساخت 
داخل را بررسی کرده است. او گفت: به امید روزی که سیستم 
بانکی قــادر به تأمین نیاز مالی واحدهــای داخلی بوده و هم 
تأمین کنندگان ما به خوداتکایی و دانش فنی موردنیاز برسند، 

چراکه در این صورت آسیب پذیر می شویم.
سبحانی با اشاره به تفاهم نامه ها و رونمایی های این مراسم 
اظهار کرد: امروز همچنین تجلیلی از پیشکســوتان و فعاالن 
صنعت فوالد و نیز افرادی که در هدایت این صنعت شــاخص 

بودند و نقشی در توسعه صنعت فوالد داشتند، خواهیم داشت.
رئیس انجمــن تولیدکنندگان فوالد کشــور همچنین از 
رونمایی سامانه ثبت نیاز فوالدسازان و توانمندی تأمین کنندگان 

داخلی در این جشنواره خبر داد.

برای اطالع از  آخرین اخبار مرتبط با 
نخستین جشنواره و نمایشگاه فوالد 
ایران در پایگاه خبری اصفهان امروز 

آنالین کد مقابل را اسکن کنید

رئیس هیئت عامل ایمیدرو در نخستین جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد ایران:

صاحب دانش زنجیره فوالد هستیم

اقتصاد

حضور فوالد مبارکه در 
نمایشگاه فوالد با دست پر

شــرکت فوالد مبارکه در نظر دارد جهــت حمایت از 
تأمین کنندگان، ایده های نوآورانه فن آوران و شــرکت های 
دانش بنیان در نخستین جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد ایران 
با محوریت نمایشــگاه جامع ارائه فرصت های بومی سازی 

رویدادهای زیر را برگزار کند.
به گزارش ماین نیوز، رویدادهایی فوالد مبارکه در جشنواره 
و نمایشگاه ملی در ۶ گروه ارائه می شود: بومی سازی )نمایشگاه 
بومی سازی فوالد مبارکه(، ارائه ۶ تقاضای صنعتی در حوزه 
صنعت فوالد، عرضه فناوری ها و محصوالت دانش بنیان به 
صنعت فوالد کشور، پنل های تخصصی، کارگاه تخصصی 
آموزشی، فراخوان پژوهشی. پنل تخصصی که فوالد مبارکه 
در نخستین جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد در نظر گرفته 
شامل نقش اکوسیستم دانش بنیان برای نوآوری صنعت فوالد 
است. هم زمان با برگزاری نخستین جشنواره و نمایشگاه ملی 
فوالد ایران، سالن ویژه ای به شرکت های فناور و دانش بنیان 
اختصاص یافته داده است تا با ارائه محصوالت و فناوری های 
مرتبــط با صنعت فوالد، زمینه مذاکــره و تفاهم تجاری با 
تولیدکنندگان فوالد با محوریت مجتمع فوالد مبارکه اصفهان 
فراهم آید. نمایشگاه اختصاصی و برگزاری جلسات تخصصی 
B2B بین عرضه کنندگان و بهره برداران اصلی صنعت فوالد 
از جمله بخش های این برنامه است. همچنین کارگزار تبادل 
فناوری شبکه فن  بازار ملی ایران نیز برای تسهیل مذاکرات و 
تفاهمات تجاری منجر به توسعه بازار محصوالت شرکت های 
دانش بنیان در این رویداد حاضر است. در کارگاه تخصصی 
آموزشی نیز که هم زمان با نخستین جشنواره و نمایشگاه ملی 
فوالد ایران برگزار خواهد شــد، این شرکت، جهت آشنایی 
مدیران صنعت فوالد با مفاهیم نــوآوری و ابزارهای آن دو 
کارگاه تخصصی آموزشی با عناوین »لزوم نوآوری برای بقا 
در صنعت فوالد« و »مروری بر ابزارهای کلیدی نوآوری باز 
و شکل دهی به اکوسیستم نوآوری در صنعت فوالد« برگزار 

خواهد کرد.

حضور پررنگ فوالد امیرکبیر 
کاشان در جشنواره فوالد

مدیرعامل شرکت فوالد امیرکبیر کاشــان با اشاره به 
برگزاری نخستین جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد ایران با 
رویکرد بومی سازی در زنجیره فوالد گفت: با توجه به وضعیت 
تحریم و تنگناهای اقتصادی تاش برای قطع وابستگی در 
زمینه قطعات یدکی و اقام مصرفی، از دیگر اقدامات مدیریت 
اســت که حاصل آن موفقیت در بومی ســازی ۱۷0 قلم از 

قطعات موردنیاز شرکت است. 
به گزارش ماین نیوز، عزیز قنواتی گفت: نخستین جشنواره 
و نمایشگاه ملی فوالد ایران با رویکرد بومی سازی از ۱۷ تا 20 
دی ماه در برج میاد تهران و با حضور گسترده تولیدکنندگان 
فوالدی و معدنی، بخش خصوصی، تأمین کنندگان و مقامات 
عالی کشور برگزار و در آن از برگزیدگان زنجیره فوالد کشور 
در حوزه های مختلف، با حضور مقامات عالی رتبه کشور تجلیل 
خواهد شد. او به حضور شرکت فوالد امیرکبیر کاشان در این 
رویداد بزرگ اشاره کرد و گفت: فوالد امیرکبیر کاشان همپای 
سایر واحدهای گروه فوالد مبارکه اصفهان با پیروی از بیانات 
مقام معظم رهبری و همچنین شعار سال ۱3۹۷ »حمایت از 
کاالی ایرانی« در راســتای توسعه بومی سازی، این مهم را 
به عنوان یکی از اهداف خود در نقشه استراتژیک افق ۹۷ قرار 
داده که این هدف یکی از مهم ترین مضامین فرایند تامین 
قرار گرفت. قنواتی استفاده از تجارب شرکت فوالد مبارکه و 
تشکیل کمیته بومی سازی در این شرکت اشاره کرد و گفت: 
شــرکت فوالد امیرکبیر کاشان با ایجاد کمیته بومی سازی 
اقدام، بخــش اعظمی از خریدهای خارجــی را به صورت 
بومی سازی تامین نموده است به گونه ای که در سال ۱3۹۷ 
تعداد ۱۷0 نوع کاال بومی سازی شد که باعث صرفه جویی 
ارزی به میزان دو میلیون و ســیصد هزار دالر شد. او افزود: 
با بومی سازی تجهیزات و خطوط تولید این شرکت، امسال 
نسبت به سال قبل با رشد 400 درصدی در تولید انواع اقام 
موردنیاز و از حیث صرفه جویی ارزی باعث جلوگیری از خروج 
سرمایه های کشور به میزان ۸20 درصد صرفه جویی نسبت 

سال قبل شده است. 

اثرات مثبت راه اندازی بورس 
کاال در صنعت فوالد

عضو هیئت عامل و معاون طرح های توســعه معدن و 
صنایع معدنی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی 
ایران در حاشیه نخستین جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد ایران 
بورس کاال را تجربه ای بین المللی دانست که باید بیشتر از 
ظرفیت هــا و ابزارهای آن در صنعت فوالد و صنایع معدنی 

استفاده کنیم.
به گزارش اخبار فلزات، اردشیر سعدمحمدی در حاشیه این 
همایش اظهار کرد: بورس کاال طی سال های گذشته در بحث 
شفافیت و واقعی شدن قیمت محصوالت فوالدی و معدنی 
بسیار کمک کرده و توصیه می شود همه فعاالن صنعت به 
مکانیسم معاماتی این بازار احترام بگذارند و محصوالت خود 
را در این بستر معاماتی شفاف معامله کنند؛ چراکه عرضه 
محصوالت فوالدی و معدنی در بورس هم به نفع تولیدکننده 

و مصرف کننده است.
به گفته سعدمحمدی، بورس کاال به عنوان یک تجربه 
بین المللی، در این سال ها توانسته بهترین اتفاق را در بخش 
عرضه و تقاضا برای صنعت فوالد و صنایع معدنی در کشور 
رقم بزند؛ به همین دلیل باید معامات آن را در صنایع مختلف 
از جمله صنایع فوالدی و معدنی توسعه بخشید. عضو هیئت 
عامل ایمیدرو با بیان اینکه بیش از ۱۱ سال از تأسیس بورس 
کاالی ایران می گذرد و در آینده نقش و جایگاه این بورس در 
اقتصاد ملی ارتقا پیدا می کند، بورس کاال را بازاری قانونمند 
دانســت که طی این مدت توانسته با ایجاد مکانیسم های 
هدفمند، فرصت های مناسبی را در اختیار صنعتگران قرار دهد. 

   خبر  خبر

موانع بزرگ اقتصادی 
با بودجه 9٨ رفع می شود

اســتاد دانشگاه آزاد اسامی اســتان اصفهان گفت: 
دولت در صورت امکان اجرایی کردن موارد تدوین شــده 
در بودجه ۹۸ می تواند بســیاری از موانع بزرگ اقتصادی 

کشور را بردارد.
آرش یوســفیان در گفت وگو با ایرنا افزود: این بودجه 
در شــرایط ویژه ای که کشــور به لحاظ تحریم ها در آن 
قرار گرفته تنظیم شــده و مبنا و رویکرد آن بر توســعه 
پایدار اقتصادی، گام برداشتن به سمت کاهش هزینه ها 
و حذف بخش های غیرضروری نهاده شده است. او اضافه 
کرد: در بودجه ســال آینده بر حمایت از معیشت مردم، 
ارائه خدمات ضروری اجتماعی از جمله در زمینه امنیت، 
سامت، آموزش، حفظ تولید و اشتغال تاکید شده است. 
این اســتاد دانشــگاه ادامه داد: البته باید توجه داشت که 
در شــرایط فعلی و ویژه کشور ممکن است بودجه ۹۸ با 
مشکاتی مواجه شود که گریزناپذیر است. او با بیان اینکه 
در تدوین این بودجه، موارد مهمی از جمله افزایش بودجه 
آموزش نوســازی مدارس مورد تاکید قرار گرفت، گفت: 
توسعه پایدار کشور در گرو توجه به زیرساخت های آموزشی 
و همچنین آموزش عالی است که در بودجه ۹۸ به خوبی 
دیده شده است. یوسفیان همچنین توجه به معیشت مردم 
و عدالت اجتماعی را از دیگر موارد مهم در بودجه سال آتی 
کشور برشمرد و گفت: امید است که توجه و ارتقای سطح 
درآمدی مردم با ایجاد اشتغال پایدار برای همیشه بهتر شود 
و رونق بگیرد. او یادآور شد: بودجه نهادهای نظامی کشور 
با توجه به اهمیت آنها در حفظ و حراست از منابع و اراضی 
کشــور نیازمند توجه ویژه بود که این مهم در بودجه ۹۸ 
دیده شده و نسبت به سال جاری افزایش یافته است. این 
استاد دانشگاه تصریح کرد: شفافیت بودجه سال آینده کشور 
در تفکیک و مشخص کردن سهم هر دستگاه و نهادی 
بسیار اقدام شایسته و مهمی در تنویر افکار عمومی است. او 
همچنین مشخص کردن منابع یارانه نقدی در هدفمندی 
یارانه ها را از جمله موارد شفاف سازی در بودجه سال آتی 
کشور عنوان کرد و گفت: این مورد هم در راستای معیشت 
مردم و عدالت اجتماعی به صورت ویژه در بودجه دیده شده 
است. یوسفیان، شفافیت و انضباط بودجه ای سال ۹۸ را 
موجب اعتماد و دلگرمی مردم به دولت دانســت و گفت: 
درصورتی که شرایط منطقه اجازه بدهد و موارد مورد تاکید 
در بودجه به همان شکل تدوین شده عملیاتی شود بسیاری 
از مشکات اقتصادی و اجتماعی در جامعه رفع خواهد شد.

20 درصد سنگبری های استان 
تعطیل هستند

رئیس سازمان صنعت و معدن و تجارت استان اصفهان 
در خصوص تعداد واحدهای بهره برداری سنگ غیرفعال 
در استان اصفهان به ایسنا، گفت: در مورد تعداد واحدهای 
تعطیل نمی توان اظهارنظر قطعی کرد، اما با توجه به پایش 
انجام شــده، حدود 20 درصد واحدهای سنگ بری استان 
به طور موقت تعطیل هستند. اسرافیل احمدیه با بیان اینکه 
هزار و ۱۱3 واحد سنگ بری فعال در استان اصفهان وجود 
دارد، تصریح کرد: ســهم واحدهای فعال 3۵ درصد، سهم 
اشــتغال آن ها 2۷ درصد، سهم سرمایه آن ها 3۸ درصد و 
سهم میزان ظرفیت تولید این واحدها 3۷ درصد نسبت به 
کل کشور است. او با اشاره به 2 هزار و ۱۱2 معدن فعال در 
کشور وجود دارد، افزود: استان اصفهان باوجود 33۸ معدن 
فعال، ۱۶ درصد سهم معادن استان و همچنین فعالیت ۵ 
هزار و 3۱۵ نفر در صنعت ســنگ، سهم 20/4 درصدی 
اشتغال استان را به خود اختصاص داده است. رئیس سازمان 
صنعت و معدن و تجارت استان اصفهان با بیان اینکه در 
سال ۹۶ کل صادرات سنگ های تزئینی کشور ۱۵۵2 هزار 
تن به ارزش 3۶۹.۶ میلیون دالر بود که اســتان اصفهان 
ســهم ۵0 هزار تنی به ارزش ۱4/۷ میلیون دالر را به خود 
اختصاص داد، گفت: سهم اصفهان در میزان سنگ های 
صادراتــی 3۱ درصد و در ارزش صادرات 4 درصد اســت 
که باید سهم استان باید با تغییر نگرش متصدیان واحدها 
و ایجاد کنسرســیوم های صادراتی و به روزرسانی واحدها 
افزایش یابد. او با بیان اینکه برخی سنگ های ساختمانی 
کشور منحصربه فرد و دارای ویژگی خاصی است، ادامه داد: 
سنگ های تزئینی و ساختمانی کشور از استاندارد جهانی و 
تنوع محصوالت در بازار داخلی برخوردار است. احمدیه با 
بیان اینکه می توان از برندهای سنگ های شناخته شده و 
مطرح کشــور در دنیا برای ایجاد برند بین المللی در جهت 
صادرات و فتح بازارهــای جهانی بهره برد، افزود: در حال 
حاضر با افزایش شهرنشینی و فرسوده شدن ساختمان های 
شهری و همچنین قوانین و مقررات و مشوق های مختلف 
و وجود انجمن های تخصصی سنگ در استان می توان در 
رونق بازار ســنگ مؤثر بود. از سوی دیگر دبیر کمیسیون 
معادن اتاق بازرگانی اصفهان در خصوص رکود بازار سنگ، 
اظهار کرد: در یک برهه زمانی با توسعه ساخت وساز مسکن 
مهر، بازار داخلی سنگ رشد کرد، اما با افزایش مسکن میزان 
ساخت وســاز و تقاضا کمتر شد. به این ترتیب نبود برنامه و 
آینده نگری صحیح، بازار سنگ را با رکود مواجه کرد. شهریار 
شعبانی با بیان اینکه تولید واحدهای توسعه یافته بهره برداری 
سنگ، تنها جوابگوی بازار داخلی است، تأکید کرد: منابع و 
معادن سنگ کشور، ظرفیت الزم برای تولید سنگ را دارند، 
بنابراین برای اتصال به دهکده جهانی و افزایش صادرات، 
باید فضای کار برای تولید بیشتر مهیا شود. او با بیان اینکه 
کیفیت و ســایز محصوالت سنگ مورد متقاضی جهان 
متفاوت است، افزود: بنابراین تجهیزات، ماشین آالت مدرن 
و سرمایه کافی برای صادرات محصوالت باکیفیت ضرورت 
دارد. او با بیان اینکه کشــور پتانسیل کافی برای صادرات 
ســنگ را دارد، اما هنوز در دنیا مطرح نشده است، تصریح 
کرد: البته سنگ خام به کشور چین صادر می شود و در آنجا 
سنگ خام، برش خورده و باکیفیت باال در جهان عرضه و 
شناخته می شود . به این ترتیب تقاضا و فروش سنگ کشور 

نیز افزایش می یابد. 

سهل آبادی در دیدار فعاالن اقتصادی گرجستان مطرح کرد

احترام متقابل؛ شرط توسعه روابط اقتصادی 
ایران و گرجستان 

جدول کارگاه های نخستین جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد ایران

آغاز پرداخت تسهیالت با سود
 4 درصد در بانک ایران زمین 

قطر ایرویز با دو پرواز هفتگی به اصفهان می آید

رئیس اتــاق بازرگانی اصفهان گفت: روابط اقتصادی ایران و 
گرجستان در صورت احترام متقابل به ویژه از سوی دولت گرجستان 

توسعه می یابد.
به گزارش اصفهان امروز، سید عبدالوهاب 
سهل آبادی در دیدار رئیس هیئت مدیره یک 
هلدینگ ساختمان گرجستان تصریح کرد: طی 
ماه های اخیر رفتار ناشایستی از سوی دولت 
گرجستان با فعاالن اقتصادی و سرمایه گذاران 
ایرانــی صورت گرفته کــه روابط اقتصادی 
دو طرف را مورد مخاطره قرار داده اســت. او 
اضافه کرد: مردم ایران از نحوه برخورد دولت 
گرجستان بسیار ناراضی و سرمایه گذاران ایرانی 

خواستار ترک این کشور و فروش آپارتمان ها به نصف قیمت اند. 
سهل آبادی تاکید کرد: جمهوری اسامی ایران کشور قدرتمند و 
توانمند است که در عرصه بین المللی با آمریکا رودررو مقابله می کند 
و هیچ بی احترامی را نسبت به شهروندانش به ویژه فعاالن اقتصادی 
نمی پذیرد. او تصریح کرد: رفتار دولت گرجستان با ایرانیان پس از 
روی کار آمدن سالومه زورابیشویلی رئیس جمهور جدید متفاوت از 
گذشــته شده است و فعاالن اقتصادی ایران نمی توانند نسبت به 
بی احترامی خاموش باشند. سهل آبادی در بخش دیگری از سخنان 

خود از آمادگی تشکیل شرکت مشترک بین فعاالن اقتصادی استان 
اصفهان و گرجستان خبر داد و گفت: این شرکت می تواند نیازهای 
صنعت ساختمان و سیار بخش های گرجستان 
را تامین کند. او با اشاره به اینکه اتاق بازرگانی 
محل تجمع تولیدکنندگان و بازرگانان است، 
افزود: اتاق ها می توانند نقش مهمی در معرفی 
فرصت های سرمایه گذاری و جذب سرمایه گذار 
ایفا کنند. او سرمایه گذاری ایرانیان در گرجستان 
طی سال های اخیر را قابل توجه دانست و گفت: 
بسیاری از خریداران ساختمان ها در گرجستان 
را ایرانیان تشکیل می دهند. نیکا مرابیشویلی 
رئیس هیئت مدیره هلدینگ ساختمانی وایزمند 
گرجستان در این دیدار خواستار همکاری با شرکت های ساختمانی 
استان اصفهان در تامین مواد اولیه به ویژه مصالح ساختمانی و معرفی 
فرصت های سرمایه گذاری در بخش ساختمان شد. او با اشاره به 
ظرفیت تولید مصالح ساختمانی در استان اصفهان گفت: آهن ، آجر 
و سیمان پرمصرف ترین کاالهای ساختمانی در گرجستان است 
که عاقه مند به خرید از استان اصفهان هستیم. پرویز اخوان مدیر 
شرکت سرمایه گذاری توکاریل در این دیدار خواستار سرمایه گذاری 

دو جانبه شرکت های گرجی و اصفهان شد.

دریافت تسهیات با نرخ سود 4 درصدی از بانک ایران 
زمین در قالب طرح کارساز ایران زمین ۱ و 2 عملیاتی شد. 
به گزارش اصفهان امروز، در غالب طرح کارساز ایران زمین 
۱، این بانک در راستای تأمین نیازهای ضروری متقاضیان 
بخشــهای خدماتی، طرحی را اجرا نموده اســت که بر 

اساس آن مشتریان و عموم مردم اعم از مشتریان حقیقی 
و حقوقــی می توانند معادل ۸۵ درصد میانگین مانده در 
حساب جاری خود، را با نرخ 4 درصد ساالنه تا سقف ۵00 
میلیون ریال در قالب عقد جعاله رفع احتیاجات ضروری 
تســهیات دریافت کنند. در طرح تسهیاتی کارساز 2، 

مشتریان و عموم مردم می توانند اعم از مشتریان حقیقی 
و حقوقی می توانند در قبال حساب توثیق سپرده، ضمن 
دریافت سود ۵ درصدی، معادل ۸0 درصد مبلغ سپرده را 
با نرخ 4 درصد ســاالنه تا سقف 3 میلیارد ریال در قالب 
عقد جعاله رفع احتیاجات ضروری، تسهیات دریافت کنند.

 به رغم اعمال تحریم های یکجانبه دولت آمریکا علیه ایران ، 
شرکت هواپیمایی قطر )قطر ایرویز( اعام کرد : تعداد پروازهای خود 
به ایران را با ایجاد پرواز مستقیم دوحه – اصفهان و اضافه کردن 

پروازهای هفتگی به تهران و شیراز افزایش خواهد داد.
به گزارش ایرنا، این شــرکت در حســاب توئیترش نوشته: 
»پروازهای مستقیم قطر ایرویز به اصفهان از چهارم فوریه 20۱۹ 
)۱۵ بهمن ۹۷( به صورت دو پرواز بدون توقف در روزهای دوشنبه 
و جمعه آغاز خواهد شد و پروازهای این شرکت به تهران و شیراز 
هم از دوم ژانویه سال آینده میادی )۱2 دی ۹۷( افزایش می یابد. 
با راه اندازی خط پروازی دوحه – اصفهان شــمار پروازهای این 
شرکت به چهار مقصد شامل تهران ، شیراز ، مشهد و اصفهان 
خواهد رســید .« بر اساس این بیانیه هواپیماهای استفاده شده 

در پروازهای دوحه – اصفهــان ، ایرباس 320 با گنجایش ۱2 
صندلی درجه یــک و ۱32 صندلی معمولی خواهد بود.  »اکبر 
الباکــر« مدیر اجرایی قطر ایرویزدر این زمینه گفت: با توجه به 
فوق العاده بودن اصفهان از نظر قدمت و داشتن بازارهای سنتی 
ما خوشحال هستیم که این شهر را چهارمین دروازه ورود به ایران 
از طریق هواپیمایی قطر معرفی کنیم. او افزود : تصمیمات جدید 
شرکت نشان دهنده تعهد قطر به ایران و همچنین گسترش شبکه 
پروازهای ما به بازارهای هدف است . تصمیم شرکت قطری برای 
افزایش شمار پروازهای خود به ایران بعد از آن انجام می شود که 
محمد بن عبدالرحمن آل ثانی معاون نخست وزیر و وزیر خارجه 
قطر تاکید کرد که کشورش به رغم بازگشت تحریم های آمریکا 

پیوندهای خود با ایران را حفظ می کند.
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برای پیــگیری جدیدتـــرین اخبار 
در سایت اصفهان امروز اسکن کنید

ورزش
     منهای فوتبال     خبر کوتاه

دعوت سه بازیکن گیتی پسند 
به اردوی تیم ملی فوتسال

سرمربی تیم ملی فوتسال اسامی اردونشینان را اعام 
کرد.۱۷ فوتسالیست به خط شدند. سید محمد ناظم الشریعه 
لیست اسامی دعوت شدگان به اردوی تیم ملی فوتسال را 
به این شرح اعام کرد: سعید مومنی و مرتضی عزتی از 
مس سونگون، مسعود محمدی و علی رستمی از فرش 
آرا، سینا پرکاس و مراد ناظمی از شهروند، بهزاد عظیمی از 
ملی حفاری، میثم خیام از مقاومت البرز، سعید افشار، مسلم 
اوالد قباد و علیرضا جوان از گیتی پسند، مهرداد قنبر زاده 
از آذرخش، ابوالفضل حسینی از پارسیان، مهدی کریمی از 
سن ایچ، طا ها نعمتیان و محسن محمد زاده از مقاومت 
قرچک و سجاد مسیحی از اهورا. بازیکنان یادشده باید روز 
شنبه بیست و دوم دی ماه رأس ساعت ۱3 خود را به کادر 

فنی در محل کمپ تیم ملی فوتسال معرفی کنند.

نشان های رنگارنگ برای 
تکواندوکاران اصفهانی

ورزشکاران اصفهانی در مســابقات آزاد کشوری تکواندو 
جوانان و بزرگ ساالن مردان خوش درخشیدند. در این مسابقات 
محمد حســین یزدانی در وزن منهای ۷4 کیلوگرم سوم شد، 
اسماعیل مردانی در وزن منهای ۶۸ کیلوگرم در جایگاه دومی 
ایستاد و حســین گلخنی در همین وزن مقام سوم را کسب 
کرد. همچنین در وزن منفی ۸۷ کیلوگرم محمد رضا خانی و 
امید رضا چیت ســاز زاده از اصفهان به ترتیب اول و دوم شدندو 
علی صالحی نیز در وزن منهای ۵4 کیلوگرم نایب قهرمان شد. 
این مسابقات با حضور ۷۶3 تکواندوکار از سراسر کشور در هشت 
وزن در خانه تکواندو پایان یافت. نفرات برتر این مسابقات جواز 

حضور در اردوی تیم ملی را کسب کردند.

پایان دوره مصدومیت ستاره 
تیم بسکتبال پتروشیمی

 بهنام یخچالی کــه از ناحیه مچ پا مصدوم بود با به 
دســت آوردن سامتی اش در تمرینات این تیم حاضر و 
دست به توپ شد. ملی پوش تیم بسکتبال پتروشیمی به 
دلیل مصدومیت در بازی اخیر تیمش به میدان نرفت اما 
حاال با به دست آوردن سامتی خود در تمرینات گروهی 
این تیم حاضرشده است. بهنام یخچالی ستاره تأثیرگذار 
این تیم و تیم ملی اســت که برابر نفت آبادان نتوانست 
برای تیمش بازی کند. تیم بسکتبال پتروشیمی در هفته 
آخر نیم فصل نخست لیگ برتر استراحت دارد و این روزها 
در اندیشه حضور قدرتمند در رقابت های باشگاه های جهان 
است. نماینده ایران که بعد از یک سومی و چهارمی در آسیا 
امسال به مقام قهرمانی در باشگاه های آسیا رسیده تا پایان 
نیم فصل لیگ بدون شکســت ماند و تیم اول دور رفت 
لیگ برتر بسکتبال نام گرفت. هفته نهم لیگ برتر بسکتبال 

پنجشنبه پنجم بهمن با چهار مسابقه برگزار خواهد شد.

کالف سردرگم انتخابات 
فدراسیون تنیس

باوجوداینکه گفته شده انتخابات فدراسیون تنیس تک کاندیدا 
شده اما به نظر می رسد از سه کاندیدای تائید شده هنوز کسی 
انصراف نداده است. درحالی که داورزنی معاون ورزش قهرمانی 
در حاشیه مجمع انتخاباتی فدراسیون انجمن های ورزشی اعام 
کرد ثبت نام از تنیس هم مانند چوگان به دلیل تک کاندیدا شدن 
قرار است مجدد انجام شود اما به نظر می رسد انتخابات تنیس 
تک کاندیدا نشده چراکه به صورت مکتوب و رسمی خبری از 
انصراف دو کاندیدای دیگر نیست. کامیار کیمیایی دبیر فدراسیون 
و دبیر مجمع تنیس در این مورد بیان کرد: تا آنجا که می دانم سه 
کاندیدا هستند و تا این لحظه از سمت امور مجامع اباغ رسمی 
مبنی بر انصراف کاندیدایی به ما داده نشده است. امور مجامع 
به ما سه کاندیدا را اعام کرد که می توانند در فرایند انتخابات 
حضورداشته باشند و دیگر چیزی اعام نکرد که از این سه نفر، 
کسی انصراف داده و یا تائید نشده است. او ادامه داد: ما زمانی که 
در رسانه ها صحبت های آقای داورزنی را خواندیم که تنیس تک 
کاندیدا شده از طریق امور مجامع پیگیری کردیم و آن ها پاسخ 
دادند هنوز هیچ خبری در این خصوص اعام نشده که کسی از 
این کاندیداها انصراف داده است. در حال حاضر هم ما منتظریم 
ببینیم چه می شود. برای ما اعام و اباغ امور مجامع و دفتر امور 
مشترک فدراسیون ها ماک است. کیمیایی با اشاره به برگزار 
نشدن انتخابات به دلیل تک کاندیدا بودن، گفت: در آیین نامه ای 
که به من ارجاع دادند چیزی مبنی بااینکه مجمع انتخاباتی به 
دلیل تک کاندیدا بودن برگزار نمی شود، نوشته نشده است و حاال 

شاید آیین نامه دیگری باشد که من از آن بی اطاع هستم.

رقابت های هندبال بانوان غرب 
آسیا به تعویق افتاد

با اعام کنفدراسیون هندبال آسیا زمان آغاز رقابت های 
بانوان غرب این قاره به فروردین ماه ســال آینده موکول 
شد. با اعام کنفدراسیون هندبال آسیا رقابت های بانوان 
غرب آسیا به تعویق افتاد. قرار بود این رقابت ها از هفدهم تا 
بیست و چهارم بهمن ماه در لبنان برگزار شود. سومین دوره 
از رقابت های هندبال بانوان غرب آسیا طبق برنامه ریزی 
جدید بیست و چهارم تا ســی ام فروردین ماه سال ۹۸ در 
بیروت برگزار خواهد شد. تیم ملی هندبال ایران به عنوان 
مدافع عنوان قهرمانی این رویداد به مسابقات اعزام خواهد 
شد. فدراسیون هندبال ایران این روزها با سرپرستی رمضان 
علی دولو به کارش ادامه می دهد و منتظر اســت تا زمان 
برگزاری انتخابات مشخص شود. علیرضا رحیمی رئیس 
سابق فدراسیون ازجمله مدیرانی بود که شامل قانون منع 

به کارگیری مدیران بازنشسته قرار گرفت و استعفا داد.

ذوب آهن به دنبال طلب
900 میلیون تومانی از استقالل

طبق اعام افــراد نزدیک به باشــگاه ذوب آهن 
اصفهان مبلغ ۹00 میلیون از مبلغ رضایت نامه مرتضی 
تبریزی باقی مانده و مدیران سبزپوشــان اصفهانی به 
دنبال وصول آن هســتند. با شــروع مسابقات لیگ 
هجدهم اســتقالی  های تهران که در نقل و انتقاالت 
تابستانی مهاجم صاحب نامی به خدمت نگرفته بودند، 
پس از مذاکره با باشگاه ذوب آهن موافقت آن ها برای 
جذب مرتضــی تبریزی به شــرط پرداخت مبلغ یک 
میلیارد و ۸00 میلیون به عنوان رضایت نامه را دریافت 
کردنــد. همین اتفــاق هم رخ داد و مدیران باشــگاه 
اســتقال طی چند فقره چک این مهاجم نامدار را به 
خدمت گرفتند. اما حاال خبر می رسد که استقالی ها تا 
به االن تنها نصف مبلغ تعیین شده را به طرف اصفهانی 
پرداخت کرده اند و در این میــان ۹00 میلیون تومان 
بــه ذوب آهن بابت دریافت رضایت نامه تبریزی بدهی 
دارند. هم چنین برخی شــایعات درباره بازگشــت این 
بازیکن به ذوب آهن وجود داشــت که مشــخص شد 
برنامه ای برای جذب تبریزی در دســتور کار باشــگاه 
ذوب آهــن  قرار ندارد و بیشــتر باید آن را شــیطنت 

رسانه ها دانست.

منصوریان درخواست 
دو بازیکن جدید کرد 

سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن درخواست جذب دو 
بازیکن جدید را به باشــگاه ارائه کرده است. علیرضا 
منصوریان در جلســه ای که با سعید آذری؛ مدیرعامل 
باشگاه برگزار کرد ضمن ارائه گزارشی از تمرینات تیم 
درخواســت جذب دو بازیکن جدید را ارائه کرده است. 
یک بازیکن آفریقایی و یک بازیکن ایرانی شــاغل در 
لیگ برتر بازیکنان مدنظر منصوریان هستند. باشگاه 
ذوب آهن در حــال مذاکره برای جذب این دو بازیکن 
است. منصوریان در اواخر نیم فصل اول جایگزین امید 
نمازی در ذوب آهن شــد. این تیم در حال حاضر با ۱3 

امتیاز در رده چهاردهم جدول لیگ برتر قرار دارد.

خلعتبری در آستانه پیوستن 
به ذوب آهن

وینگــر پدیده مشــهد در یک قدمی بازگشــت به 
ذوب آهن قرار دارد. ذوب آهن که در نیم فصل نخست 
لیگ برتر نتایج خوبی کســب نکرده، در فصل نقل و 
انتقاالت با نظر علیرضا منصوریان به دنبال تقویت کادر 
بازیکنانش است و در همین راستا با چند نفر مذاکراتی 
انجام شــده که هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است. در 
همین راســتا خبر می رسد در حال حاضر نزدیک ترین 
گزینه برای پیوستن به ذوب آهن محمدرضا خلعتبری 
از پدیده است که به دلیل مشکات شخصی قصد دارد 

از این تیم جدا شود. 
شنیده ها حاکی از آن است که توافقات اولیه میان 
طرفین حاصل شده و درصورتی که صحبت های نهایی 
هم انجام شــود به زودی شــاهد امضای قرارداد میان 
طرفین خواهیم بود. خلعتبری پیش ازاین هم ســابقه 
حضور در ذوب آهن را داشته و با این تیم نایب قهرمان 

آسیا شده است.

عذرخواهی بازیکن سایپا از 
قلعه نویی و سپاهانی ها

وینگر ســایپا از پیشنهاد ســپاهان و منتفی شدن 
حضــورش در این تیم خبر داد. علی دشــتی در مورد 
پیشــنهاداتی کــه در نیم فصــل به او شــده گفت: 
پیشنهاداتی داشتم که جدی ترین آن از سپاهان بود و 
من افتخار می کنم که از سپاهان و قلعه نویی پیشنهاد 
دارم ولی شــرمنده شدم که نتوانستم به این تیم بروم. 
به نظرم جابجایی در نیم فصل زیاد خوب نیست و اگر 
قرار اســت بازیکن تیمش را تغییر دهد اول فصل این 

کار را انجام دهد بهتر است. 
بازی در تیمی مثل ســپاهان برای هرکسی افتخار 
اســت و امیدوارم در مقطعی دیگر فرصت بازی برای 
این تیم را پیدا کنم. دشــتی در مورد دوگلی که در دو 
فصل اخیر به اســتقال به ثمر رسانده و ظاهرا مقابل 
این تیم انگیزه بیشتری دارد عنوان کرد: گل های من 
به استقال در فضای مجازی اخیرا پخش شده و گفتند 
که من پرسپولیســی هستم و دوست دارم به استقال 
گل بزنــم ولی واقعا من در همه بازی ها انگیزه دارم و 
شاید این بدشانسی استقالی ها است که فرصت هایم 

مقابل آن ها گل می شوند.

لیگ برتر فوتسال هیچ گاه از حاشیه ها دور نبوده و هر از 
چند گاهی خبرهایی پیرامون یکی از بازی های منتشر می شود. 
تازه ترین حاشیه ایجادشــده که ابعاد بسیار بزرگی هم پیدا 
کرد به بازی عصر یکشــنبه تیم های گیتی پسند و شهروند 
ساری بازمی گردد. دیداری از هفته بیست و چهارم لیگ که 
تعیین کننده هم نبود کاما یک بازی معمولی حساب می شد. 
گیتی پسندی ها از هفته ها قبل صدرنشینی و صعودشان به 
مرحله پلی اف را قطعی کرده بودند. شــهروند ساری هم در 
رتبه ششم قرا داشت و پیروزی در این دیدار چندان تغییری 
در شرایط نماینده مازندران ایجاد نمی کرد؛ اما در همین بازی 
به ظاهر عادی اتفاقاتی افتاد که حتی در فینال مهم ترین رویداد 
ورزشی کشور هم کمتر شاهد رقم خوردن چنین صحنه هایی 
بوده ایم. یک بزن بزن واقعی و نه از مدل فیلم های هالیوودی 
و بالیوودی در ورزشــگاه پیروزی اصفهان عده ای در وسط 
معرکه مشت های گرده کرده خودشان را به سمت همدیگر 
پرتاب می کردند تا بی اخاقی ها در فوتسال ایران دوباره اوج 
بگیرد. درگیری که با زخمی شــدن سه بازیکن تیم شهروند 
و چند تماشاگر به پایان رسید اما زخم آن تا مدت ها بر پیکر 
ورزش اصفهان و فوتســال ایران باقی خواهند ماند. آنچه از 
بازی گیتی پسند و شهروند ساری به جامانده نه صحنه های 
جذاب فوتسالی بلکه یکسره فحاشی و لگدپرانی بوده تا یکی 
از قدیمی ترین سالن ها ورزش شهر تبدیل به رینگ خونین 
شود. جالب این که چنین اتفاقاتی در سالن پیروزی هرازگاهی 
به وجود آمده اما برای مســئوالن برگزاری مسابقات درس 
عبرت نشــده است. کنترل هیجان بازیکنان و تماشاگران تا 
اندازه دشوار نیست که مسئوالن ورزش اصفهان از آن عاجز 
بمانند هرچند بازی گیتی پسند مقابل شهروند نشان داد برای 
دست اندرکاران ورزش اصفهان حتی جمعیتی پانصد نفری هم 
می توان به شرایط غیرقابل مدیریت تبدیل شود. البته شرایط 
در دیگر شهرهای کشور چندان بهتر از اصفهان نیست و بارها 
شاهد حضور تماشاگرتان در وســط میدان بازی و زدوخورد 
آن ها با بازیکنان بوده ایم. چند فصل قبل دیدارهایی که تیم 

منصوری در قرچک ورامین برگزار می کرد بدون جنجال به 
پایان نمی رســید. در اهواز هم بازی های حفاری با حریفان و 
بویژه تیم های اصفهانی مشکات خاص خودش را داشته و 
دارد. مشهد و تبریز هم بیگانه با حاشیه ها نیستند و چه بسیار 
بازی هایی که یا نیمه تمام مانده اند ویا با دشواری ها فراوان به 
پایان رسیده اند. در این میان احکام کمیته انضباطی در متنبه 
شــدن خطاکاران هیچ نتیجه ای به دنبال نداشته و در روی 

همان پاشنه چرخیده است.
Á  ضرورت تنبیه شدید خطاکاران برای پاالیش

فوتسال
انفعال کمیته فدراســیون فوتسال در مقابل اتفاقات چند 
فصل اخیر شرایط بحرانی را رقم زده و این بی عملی در فصل 
جدید به اوج رسیده است. تیم های باشگاهی هم از این فرصت 
پیش آمده سو استفاده کرده و هر کاری دلشان بخواهد انجام 

می دهندگاهی. تیمی حاضر به بازی با حریف نمی شــود و 
گاهی هم یک سرمربی به خودش اجازه می دهد بازیکنانش را 
از زمین بیرون بکشدو مشابه چنین اتفاقاتی دو دهه پیش در 
لیگ فوتبال ایران رواج داشت اما کمیته انضباطی فدراسیون 
فوتبــال قاطعانه وارد عمل شــد و حداقل در یک دهه اخیر 
کمتر شاهد چنین اتفاقاتی بوده ایم. فوتسال ایران هم به یک 
دگرگونی اساسی چه ازنظر قانونی و چه برگزارکنندگان بازی ها 
نیازی مبرم دارد. مسئوالنی که با مجازات تیم ها، تماشاگران 
و مربیان گناهکار، یک بار برای همیشه به حاشیه های فوتسال 
پایان دهد. از سوی دیگر برگزاری بازی ها باید با نظارت کامل 
افراد صاحب فن به بهترین شکل انجام شود و هر بازی که 
قوانین رعایت نشده ویا به طور ناقص اجرا شود، جلوگیری به 
عمل آید. این چنین قوانینی شــاید در مراحل ابتدایی اجرایی 
صدای برخی تیم های را درآورده و آن ها را عصبانی کند اما در 

درازمدت به سود فوتسال باشگاهی ایران خواهد بود. فوتسالی 
که ادعای بهترین بودن در آسیا را دارد و در جام جهانی هم به 
مدال برنز رسیده است. این که مربی تیم فوتسال گیتی پسند 
داور و ناظر فدراسیون را مقصر ایجاد درگیری عصر یکشنبه 
بداند و از سوی دیگری مسئوالن باشگاه شهروند، کم کاری 
میزبان را دلیل اتفاقات تلخ عصر یکشــنبه در سالن پیروزی 
قلمداد کنند، هرگز گره کور حاشیه های فراوان پیرامون فوتسال 
باشگاهی کشور را بازنخواهد کرد. به هرحال فوتسال جدای از 
جذابیت های پیدا و پنهانی که دارد صحنه رقابت جوانمردانه 
است و نتیجه هر بازی باید در زمین مشخص شود. بازیکنان و 
مربیان هم باید یاد بگیرند فحاشی و درگیری در زمین و پیش 
چشم نوجوانان و جوانانی که برای تماشای یک بازی به سالن 
محل برگزاری آن دیدار آمده اند پیامدهای غیرقابل جبرانی به 

دنبال خواهد داشت.

فوتسال این بار در اصفهان جنجال آفرین شد

رینگ خونین در سالن پیروزی

Á بازیکنان منچستریونایتد درراه دبی Á مرتضی تبریزی با انتشار پستی تولد خودش را تبریک گفته است

مدیرعامل باشگاه ذوب آهن برنامه این باشگاه برای جذب بازیکن ارزان قیمت و 
باکیفیت خارجی خبر داد. سعید آذری در مورد وضعیت تیم ذوب آهن گفت: شرایط 
تیم خوب و تمریناتش در حال پیگیری است البته با توجه به اینکه بازیکنان ما 
فقط 30 درصد از مبلغ قراردادهایشان را دریافت کرده اند به دنبال جذب منابع مالی 
هستیم. هرچند در نیم فصل نخست خوب نتیجه نگرفتیم اما به دنبال تأمین منابع 
مالی هستیم تا به بازیکنان پرداختی داشته باشیم. وی در مورد اینکه منصوریان 
درخواستی برای جذب بازیکن ارائه کرده یا خیر، گفت: ایشان درخواست جذب 
یک بازیکن خارجی و یک بازیکن ایرانی را داشتند، بااین حال باشگاه ذوب آهن 
بــرای جذب بازیکن خارجی آئین نامه ای دارد که خودم آن را نوشــته ام و برای 
خرید بازیکن خارجی طبق آن آئین نامه عمل خواهیم کرد. ذوب آهن مثل برخی 
باشگاه ها توان خرید بازیکن 200-300 هزار دالری را ندارد و دنبال جذب بازیکن 

خارجی ارزان قیمت اما باکیفیت  هستیم. آذری در مورد شکایت از قطر برای حضور 
در لیگ قهرمانان آسیا و اینکه تیم های این کشور به تعداد استاندارد بازی باشگاهی 
ندارند، عنوان کرد: ســومین نامه را هم به کنفدراسیون فوتبال آسیا و فدراسیون 
فوتبال نوشتیم اما هیچ پاسخی دریافت نکرده ایم. فقط شنیدیم که از فدراسیون 
گفته اند که این مسئله را پیگیری نکنید. نمی دانم صحت وسقم این شنیده چقدر 
اســت اما باشگاه ذوب آهن به دادگاه عالی ورزش هم شکایت خواهد کرد و این 
مسئله را پیگیری می کنیم. وی در مورد برگزاری مجمع عمومی فدراسیون فوتبال 
در روز چهارشنبه گفت: این مجمع سالیانه فدراسیون است که در مورد مسائل و 
مباحث مالی اســت. آذری در مورد اینکه چه خواسته ای در مجمع خواهد داشت 
اظهار داشت: خواسته مان پیگیری مسئله حق پخش تلویزیونی و روشن شدن 
وضعیت تبلیغات محیطی فوتبال است. مدیرعامل باشگاه ذوب آهن در مورد اینکه 

چقدر به اجرایی شدن پروژه کمک داور ویدئویی در نیم فصل دوم است، گفت: این 
کارشدنی است و ما در ایران مهندسین توانایی در زمینه تکنولوژی داریم و این 

امر باهمت و تاش مهندسین ایرانی و قیمت های مناسب قابل اجرا شدن است.

ذوب آهن به دنبال بازیکن ارزان و باکیفیت خارجی

مدافع ذوب آهن می گوید این تیم شرایط روحی بهتری در 
تعطیات نیم فصل پیداکرده است. هادی محمدی دراین باره 

گفت: خوشبختانه از ابتدای روزهایی که تمرینات نیم فصل 
دوم را شــروع کردیم، تیم به لحاظ روحی، روانی و وضعیت 
تمرینی خیلی شرایط بهتری را تجربه می کند و امیدواریم این 
تاش های فعلی ما به بازی های رسمی منتقل شود. او ادامه 
داد: خوشبختانه آرامش در تیم ذوب آهن حاکم شده است. آقای 

منصوریان و کادر فنی همگی با تمام وجود برای بهبود شرایط 
تیم تاش می کنند و ما بازیکنان کامًا احساس می کنیم که 
هرروز که می گذرد تیم در مسیر 
رشد قرار دارد. مدافع ذوب آهن در 
مورد بازی با سپاهان نوین گفت: 
سپاهان نوین بازی بسیار خوبی را 
مقابل ما به نمایش گذاشت. این 
تیم واقعا اصول فوتبال را خیلی 
خوب رعایت می کــرد و با تمام 
توان بــرای موفقیت می جنگید. 
ما ســپاهان نوین را با یک گل 
شکســت دادیــم و از فرمی که 
داشــتیم راضی بودیم. در دوران 
بدنسازی هستیم و بدن ها هنوز 
کاما به شرایط مسابقه نزدیک نشده است ولی تقریبا انتظارات 
کادر فنی را برآورده کردیم و متوجه شــدیم که می توانیم در 
مسیری که پیش گرفته ایم روزبه روز بهتر شویم. محمدی در 
پایان گفت: به اعتقاد مــن ذوب آهن در حال حاضر تنها به 

آرامش نیاز دارد.

صحبت های اخیر امیر قلعه نویی نشــان داد که منشا، 
بازیکن پرســپولیس در لیست اولیه ســپاهان برای نقل و 

انتقاالت زمســتانی بــوده و در 
ادامه از جــذب وی صرف نظر 
کردند. سرمربی سپاهان پیرامون 
جذب علــی قربانی و همچنین 
لیست خرید مدنظرش که گفته 
می شود منشا هم در آن لیست 
بوده، گفت: »معتقدم علی قربانی 
به ما خیلــی کمک خواهد کرد 
چون این بازیکــن می تواند در 
چند پســت بازی کنــد. او هم 
به عنوان وینگر می تواند به میدان 
برود و هم در سیســتم 4-4-2 

می تواند به عنوان دو مهاجم به ما کمک کند. جدا از قربانی 
باید بازهم تقویت شویم؛ درباره منشا هم باید بگویم اگر هم 
در لیســت ما بوده االن دیگر در این پست بازیکن داریم و 
از لیست ما خارج شده است.« صحبت های اخیر قلعه نویی 
حضور منشا در لیست اولیه و ارزیابی های ابتدایی سپاهانی ها 

برای خریدهای نیم فصل را تأیید می کند. از ســویی دیگر 
شــنیده ها نشان می دهد که سرمربی سپاهان در ابتدا روی 

جذب لوسیانو پریرا )شیمبا( نظر داشت که احتماال با موانعی 
که برای جذب دوباره مهاجم ســابق سپاهان وجود داشت، 
وی بی خیال این خرید شد. حاال دیگر با جذب علی قربانی 
خیال ژنرال بابت واحد تهاجمی زرد پوشان راحت تر از قبل 

شده است.

ذوب آهن در شرایط کنونی تنها به 
آرامش نیاز دارد

منشا دیگر در فهرست 
خرید قلعه نویی نیست

A.Ehteshami@esfahanemrooz.ir
امیر حسین احتشامی |  
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پخته شو تا روز محشر ایمن از دوزخ شوی
ورنه عود خام را در کار مجمر می کنند

صائب
انتشار نخستین شماره از روزنامه وقایع اتفاقیه در ایران یادگیری مداوم حداقل شرط الزم برای موفقیت در هر زمینه ای است که در آن 

برایان تریسیفعالیت می کنید؛ هرروز چیز جدیدی بیاموزید.

خدا از شما بی نیاز است، او کفران را برای بندگانش خوش نمی دارد، اگر كفر ورزید به خود بدی کرده اید و 
زمر 7اگر سپاس دارید آن را برای شما می پسندد. هیچ کس بار گناه دیگری را برنمی دارد 

مناسبتسخن بزرگان یک فنجان آیات نورانی
شعر

یک مجسمه ســاز گفت: در کشور به ساخت باغ 
مجسمه ها کم توجهی شــده و اگر قرار بوده اقدامی 
هم در این راستا شکل بگیرد، یک سری فرآیندهای 
ناهنجار و بی نظم از مجسمه های هنرمندان مختلف 
صورت گرفته که نه تنها کیفیت مطلوب هنری را ندارند 
بلکه به دلیل کارشناسانه نبودن این اقدام ها باعث ایجاد 

آلودگی بصری همراه با اشغال فضا نیز شده اند.
به گزارش ایسنا، رضا قره باغی هنرمند مجسمه ساز 
درباره موضوع آلودگی بصری شهری گفت: مجسمه ها 
بیشــتر از اینکه جنبه زیبایی بصری داشــته باشد جنبه 
فرهنگی دارند، یعنی اینکه ما برای باال بردن سطح کیفیت 
فرهنگی جامعه خود، دست به اقداماتی می زنیم که یکی 
از آن ها نصب آثار هنری اســت. او ادامه داد: البته باید کار 
شدن آثار هنری در سطح شهر را با یک برنامه ریزی دقیق 
از مسئوالن انتظار داشــت نه از مردم؛ زیرا در هیچ جای 
دنیا انتظار نمی رود که مردم مسئولیت سازه های معماری 
یا هنری را در سطح شهر بر عهده بگیرند و هر کس هر 
کاری دلش خواست انجام دهد. بلکه این فعالیت ها باید بر 
اساس یک نظام و چهارچوب شهری شکل بگیرد و بتواند 
روزبه روز پویاتر و غنی تر شود. این هنرمند تصریح کرد که 
این مشکل از ســال های قبل بوده و هرروز در حال رشد 
است. ولی بااین حال یک سری اقدامات بهبودسازی در بدنه 
خیابان هایی مثل انقالب صورت گرفته و می توان گفت 
این اقدامات به نوعی نشان دهنده این است که مسئوالن 
تا حدودی به فکر افتاده اند. او همچنین قانون مداری نوع 
معماری و ساخت وساز شهری ونیز را مثال زد و گفت که در 
این شهر حتی سنگ فرش ها نیز شماره دارند و ثبت شده اند. 
قره باغی در همین راستا اضافه کرد: در همه جای دنیا تعرفه 
و چارچوب های خاصی برای ساخت وسازهای شهر وجود 
دارد که برای آن از کارشــناس این امور استفاده می کنند 
درصورتی که ما در ایران به این قبیل موارد خیلی بی تفاوت 
هســتیم. او بیان کرد که شهرهای ما باید برای معماری 
خود تعاریف مشخصی داشته باشند. مثال در یک محل 
می بینیم که ساختمان ها با سنگ هایی ساخته می شوند که 
هیچ رابطه ای با معماری ما ندارد. این مجسمه ساز افزود: 
باید در نحوه ساخت وســاز شهری یک بازنگری صورت 
بگیرد و یک هویت بصری درخور شــهرها ایجاد شود. او 
در بخش دیگری از سخنان خود درباره باغ مجسمه بیان 
کرد که باید در همه شهرهای کشور این رویداد شکل بگیرد 
به گونه ای که باغ ها به نقاط مهمی از هر شهر با یک ذخیره 
مهم فرهنگی تبدیل شــوند. قره باغی ادامه داد: در کشور 
به ساخت باغ مجسمه ها کم توجهی شده و اگر قرار بوده 
اقدامی هم در این راستا شکل بگیرد، یک سری فرآیندهای 
ناهنجار و بی نظم از مجسمه های هنرمندان مختلف صورت 
گرفته که نه تنها کیفیت مطلوب هنری را ندارند بلکه به 
دلیل کارشناسانه نبودن این اقدامات باعث ایجاد آلودگی 
بصری همراه با اشغال فضا نیز شده اند. این هنرمند بابیان 
اینکه کارشناسان باید توجه کنند که چه مجسمه ای دارای 
کیفیت هنری مطلوب برای حضور در یک باغ مجسمه 
است، گفت: متأسفانه مسئوالن این رویدادها را بیشتر به 
چشم یک قرارداد پیمانکاری می بینند. به گونه ای که کار 
دانشجویان و یا هنرمندانی که برای مدتی فعالیت نداشته اند 
را باقیمت های ارزان خریداری می کنند و در این باغ ها به 
نمایش می گذارند. ولی باید قبــل از نصب هر اثر در باغ 
مجسمه های اصلی شهر هنرمندان خوب را شناسایی کرد و 
اثرهای قابل آن ها را در باغ مجسمه ها به نمایش گذاشت. 
البته انواع باغ مجسمه وجود دارد و می توان آثار معمولی تر را 

در باغ ها و پارک های حاشیه شهر نصب کرد.

باغ مجسمه ها؛ 
ذخیره فرهنگی 

یک شهر
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محققان دانشــگاه صنعتی امیرکبیر روشی را برای 
پایش سالمت سازه ها ارائه دادند که از این روش می توان 
برای رصد سالمت سازه های مناطق زلزله خیز که در آن 
زمین لرزه های فوج گونه بسیاری رخ می دهد، استفاده کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوســیما؛ مجری این طرح، 
بابیان اینکه حفظ یکپارچگی ساختاری در حین بهره برداری 
اهمیت به سزایی در تأمین عملکرد سازه دارد، گفت: وجود 
عوامل متنوع آسیب و اطمینان نداشتن به طراحی اولیه 
و اجرا، سبب به کارگیری روش های پایش سالمت سازه 
در دهه های اخیر شده اســت. مریم واحدی افزود: نتایج 
تحقیقات صورت گرفته نشــان می دهد ارزیابی وضعیت 
یک سازه گاهی به سادگی امکان پذیر نیست، چون تغییرات 
در مشخصات سازه ای همواره به معنی وقوع خرابی در آن 
نیست بلکه ممکن است ناشی از اثرات عواملی همچون 
اندرکنش خاک و سازه یا نبود قطعیت ها باشد؛ بنابراین الزم 
است این اثرات برای بهبود نتایج درروند بررسی سالمت 
سازه موردتوجه قرار گیرند. او »پایش سالمت سازه ها با 
تکیه بر قابلیت اطمینان و در نظر گرفتن اندرکنش خاک 
و ســازه« را عنوان این مطالعات ذکر کرد و گفت: در این 
پژوهش، روش های نوینی برای پایش وضعیت ســازه ها 
تحت تأثیر زلزله ارائه شــده و عالوه بــر آن روش هایی 
برای احتساب نبود قطعیت ها در این روند توسعه داده شده 

است. مجری طرح اساس روش این پژوهش را معادالت 
ریاضی حاکم بر رفتار سازه ها و چگونگی تغییر ویژگی های 
دینامیکی سازه در اثر خرابی، عنوان کرد و افزود: در طول 
دهه های اخیر مبحث شناسایی خرابی و پایش سالمت 
ســازه ها با روش هــای غیر مخرب، بســیار موردتوجه 
قرارگرفته و هدف کلی چنین روش هایی به دست آوردن 
ارزیابی دقیقی از شــرایط فعلی سازه در هرلحظه از زمان 
بهره بــرداری و پیش بینی و مدیریت هزینه های ناشــی 
از نگهداری و تعمیرات آن اســت. او با تأکید بر اینکه با 
استفاده از دستاورد های این تحقیق امکان تصمیم گیری 
صحیح نسبت به بازسازی و نگهداری سازه، قبل از وقوع 
خرابی فاجعه بار فراهم می شود، گفت: به طورکلی عالوه 
بر کاهش هزینه های نگهــداری، بهبود ایمنی و قابلیت 
اطمینان از مزایای اصلی پایش سالمت سازه است و در 
این زمینه دستاورد های رســاله برای شناسایی خرابی و 
بهنگام کردن مدل سازه قابل استفاده است. مجری طرح 
با اشاره به مزایای رقابتی این طرح، افزود: در این پژوهش 
اثر اندرکنش خاک-سازه و نداشتن قطعیت های ناشی از 
خطای اندازه گیری و مدل ســازی درروند پایش سالمت 
ســازه مورد ارزیابی قرارگرفته و برای این منظور عالوه 
بر معادالت ریاضی از فن نوین هوش مصنوعی نیز بهره 

گرفته شده است.

خشک کردن کامل موهای سر با سشوارهای 
عادی هم وقت گیر اســت و هم ممکن است به 
علت تولید گرمای بیش ازحد به موها و پوست سر 
آسیب بزند، اما ابزار جایگزین آن چنین مشکالتی 

ندارد.
بــه گزارش مهر به نقل از انگجت، شــرکت 
ولوو از تولید خشــک کن موی جدیدی خبر داده 
که از اشــعه مادون قرمز برای خشــک کردن مو 
اســتفاده می کند و نتیجه آن عدم اتالف وقت و 
انرژی و توجه به نکات بهداشتی است. تشعشعات 
المپ های مادون قرمز و گرمای تابشی این ابزار، 
موها را از منطقه چسبیده به پوست سر و از ریشه 

و نه از سطح خشک می کند. مو خشک کن مذکور 
که ولوو گو نام دارد، درازترین و پرپشت ترین موها 
را هم حداکثر ظرف مدت ۱۱ دقیقه خشک می کند. 
این در حالی اســت که چنین کاری با استفاده از 
سشــوارهای عادی ممکن است تا نیم ساعت به 
طول بینجامد. برای تأمین برق این دســتگاه از 
باتری های لیتیومی استفاده می شود که در صورت 
استفاده از حالت تابش سریع اشعه مادون قرمز به 
مدت ۱۳ دقیقه و در صورت تابش این اشــعه با 
شدت متوسط برای ۲۴ دقیقه قابل استفاده خواهند 
بود. نخستین رونمایی از این محصول در نمایشگاه 

سی ای اس ۲۰۱۹ خواهد بود.

یکی از شرکت های مشهور آرایشی و بهداشتی با همکاری 
پروفسور جان راجرز اقدام به معرفی یک پچ پوستی موسوم 
بــه» My SkinTrack pH« کرده اســت که با یک 

هوشمند  درگوشی های  برنامه 
در ارتباط است و میزان رطوبت 
و آب رســانی به پوست را اندازه 

می گیرد.
به گزارش ایســنا و به نقل 
از انگجــت، همــکاری مفید 
میان غول آرایشی و بهداشتی 
LOreal و یکی از پیشگامان 
توسعه پوشیدنی های فن اورانه 
به نام پروفســور جــان راجرز 
منجر به تولید حسگر جدیدی 
برای سال ۲۰۱۹ شده است که 
میزان رطوبت پوست را اندازه 
می گیرد و در صورت تشخیص 

مشکل به شــما خواهد گفت که از چه محصوالتی برای 
 My Skin رفع عارضه اســتفاده کنید. این حسگر بانام
Track pH یک حسگر پوشیدنی کوچک است که سطح 
رطوبت پوست شمارا نظارت می کند. میزان pH یک پوست 
سالم باید بین ۴/5 و 5/5 باشد که نشان دهنده کمی اسیدی 
بودن آن است و اگر پوست شما خارج از این محدوده باشد 
یعنی دچار مشکل است. به گفته شرکت سازنده، عدم تعادل 
PH می تواند باعث واکنش التهابی ازجمله خشکی، اگزما 
و درماتیت آتوپیک )یک بیماری پوستی( شود. با چسباندن 
این برچسب روی ساعد خود می توانید در ۱5 دقیقه از میزان 
اسیدی یا قلیایی بودن پوست خود مطلع شوید. سیستم های 

دیگری نیز قبال  قادر به انجام این کار بوده اند، اما هیچ کدام 
اندازه ای به این کوچکی نداشــتند و نمی توانستند این کار 
را به راحتی این حســگر جدید انجام دهند. پس از گذشت 

۱5 دقیقه از چســباندن این برچسب روی پوست، کاربران 
باید برنامه مخصوص آن را روی گوشــی خود باز کنند و 
یک عکس از برچسب بگیرند. رنگ های موجود در داخل 
دستگاه که تغییر رنگ داده اند می تواند توسط برنامه تفسیر 
شود و یک تصویر از میزان سالمت پوستتان به شما بدهد. 
سپس اگر مشکلی تشخیص داده شود، برنامه مصرف یک 
سری از محصوالت LOreal را به شما پیشنهاد می کند. 
 My همچنین حسگر ماوراءبنفش این شرکت موسوم به
 CES که در نمایشگاه سال گذشته Skin Track UV
معرفی شــده بود، هم اکنون باقیمت ۶۰ دالر در فروشگاه و 

وب سایت اپل در دسترس است.

شرکت ایســوس از تولید مدل به روز شده ای از سری 
نوت بوک های زن بوک خود خبر داده که زن بوک اس ۱۳ 

نام دارد و دارای باریک ترین نمایشگر دنیاست.
به گزارش مهر به نقل از انگجت، این نوت بوک دارای 
نمایشــگر ۱۳/۹ اینچی ال ای دی با وضوح و شــفافیت 
باالســت. اگرچه ضخامت بدنه و بخش پایینی این نوت 
بوک چندان کم نیســت، اما ضخامت نمایشگر آن از ۲/5 
میلی متر فراتر نمی رود و همین امر باعث شده ایسوس آن را 

باریک ترین نمایشگر دنیای نوت بوک ها بداند.
البته دقت این نمایشــگر در حد ۴K نیست و وب کم 

آن هم در باالی نمایشــگر قرارگرفته است. وزن این نوت 
بوک هم از ۱/۱ کیلوگرم فراتر نمی رود. بدنه این نوت بوک 
درمجموع و در حالت بسته بودن ۱۲/۹ میلی متر ضخامت 
دارد و در آن از کارت گرافیک GeForce M۱5۰ شرکت 
ان ویدیا استفاده شده است. پردازنده مرکزی این نوت بوک 
۸۲۶5U-i5 یا ۸5۶5U-i۷ به انتخاب اینتل، حداکثر ۱۶ 
 Type-C ۳.۱ USB دو پرت ،LPDDR۳ گیگابایت رم
و یک پرت USB ۳.۱ است. میزان حافظه این نوت بوک 
هم ۲5۶ یا 5۱۲ گیگابایت خواهد بود. قیمت این محصول 

حدود ۱5۰۰ دالر تخمین زده شده است.

محققان دانشگاه یزد موفق شدند با فناوری نانو و تولید 
نانو ذرات ابرهــا را بارور کنند. همچنین از این نانو ذرات 

می توان در مه زدایی نیز استفاده کرد.
به گزارش مهر، دکتر محمد جغتایی، 
عضــو هیئت علمی دانشــکده فیزیک 
دانشگاه یزد در مورد »فرآیند باروری ابرها 
با هواویزهای گرافنی« اظهار کرد: ما در 
این دانشــگاه موفق شدیم که با فناوری 
نانو و ایجــاد نانو ذرات و تزریق آن به ابر 
در راســتای باروری ابرها گام برداریم. او 
با اشــاره به دالیل ضرورت باروری ابرها 
گفت: در طبیعت برای تشکیل ابر به سه 
عامل رطوبت هــوا، صعود و ذرات ریزی 
که بخارآب می تواند روی آن ها تجمع پیدا 
کند نیاز اســت؛ معموال در دو عامل اولیه 

یعنی صعود هوا و رطوبت، امکان اعمال تغییر نیست. این 
محقق بابیان اینکه در این پروژه از فناوری نانو بهره بردیم، 
گفت: طی این فرآیند برای کریســتال سازی ابرها از نانو 
مواد استفاده کردیم که از جنس گرافن هستند اغلب دارای 
ساختار شــش وجهی بوده و تطابق بسیار خوبی با شبکه 

کریستالی بلور یخ دارند. جغتایی گفت: این نانو مواد توسط 
شــوک حرارتی وارد فضای ابر می شوند و به دلیل سایز 
مناسب ذره و گروه های عاملی مناسبی که در این ذره قرار 

دارد می توانند در کریســتال سازی بسیار ارزشمند باشند، 
به طوری که منجر به بازدهی مناسبی نسبت به نمونه های 
خارجی می شود. عضو هیئت علمی دانشگاه یزد با اشاره 
به روند پروژه باروری ابرها با فناوری نانو گفت: در فرآیند 
باروری ابرها هسته های میعان یا هسته های یخی را وارد 

محیط ابر می کنیم.  او خاطرنشــان کرد: معموال باروری 
ابرهای سرد از اختالف فشار بخار بین حالت های مختلف 
آب ایجاد می شود. ازاین رو در دماهای زیر صفر درجه بین 
حالت آب و حالت یخ اختالف فشار بخار 
اشباع خواهیم داشت و مولکول های آب 
از روی قطره های آب ابرسرد )آب ابرسرد 
آب در حالت مایع زیر صفر درجه اســت( 
به ســمت کریســتال های یخ حرکت 
می کنند. این محقق افزود: در این فرآیند 
قطره های آب ابرسرد کوچک و کوچکتر 
خواهند شــد درنتیجه کریستال های یخ 
رشــد می کنند سنگین و سنگین تر شده 
و بعد سقوط می کنند؛ این سقوط همان 
فرایند بارش اســت. جغتایی خاطرنشان 
کرد: در این آزمایشگاه ذرات شبه کریستال 
یخ تولیدشــده که در اثر فرآیند برژرون رشد می کنند.  او 
بابیان اینکه مواد مورداستفاده در باروری و مه زدایی ساختار 
مشــابهی دارند، این مواد هم در بــاروری ابرها و هم در 
مه زدایی می توانند استفاده شوند و با سازوکار نسبتا ساده ای 
قابلیت تبدیل به هواویزهای مؤثر در خردفیزیک ابر رادارند.

توسط محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر انجام شد

روشی برای بررسی سالمت سازه ها

سشوار مادون قرمز پوست سر را نمی سوزاند

معرفی برچسبی برای اندازه گیری 
رطوبت پوست 

باریکترین نمایشگر با نوت بوک تازه ایسوس 

باروری ابرها با نانوذرات توسط محققان کشور


