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  صفحه 3

اصفهان به شهر دوستدار کودک
 تبدیل می شود

کودکان امروز؛ 
شهر سازان فردا

شهرداری نجف آباد در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 96/4675 مورخ 96/11/29 شورای محترم اسالمی شهر نجف آباد، عملیات خرید و حمل و پخش 
آسفالت معابر مناطق شهرداری نجف آباد با مجموع برآورد اولیه به مبلغ 18/000/000/000 ریال بدون تعدیل و ما به التفاوت از محل اعتبارات عمرانی سال 

1397 شهرداری و بر اساس کمترین قیمت پیشنهادی به صورت مناقصات جداگانه حسب جدول زیر به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

مبلغ ضمانت شرکت در مناقصه )ریال(مبلغ برآورد کل )ریال(موضوع مناقصه

300/000/000 ریال6/000/000/000 ریالخرید، حمل و پخش آسفالت معابر منطقه یک

350/000/000 ریال7/000/000/000 ریال خرید، حمل و پخش آسفالت معابر منطقه دو

250/000/000 ریال5/000/000/000 ریالخرید، حمل و پخش آسفالت معابر منطقه چهار
شرایط شرکت در مناقصه: شرکت کنندگان باید دارای شخصیت حقوقی مستقل و اساسنامه و رزومه کاری مرتبط و تجهیزات و ماشین آالت متناسب با موضوع 

مناقصه بوده و دارای صالحیت و رتبه بندی الزم )حداقل پایه پنج در رشته راه و ترابری( از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری باشند. 
مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: از واجدین شرایط دعوت می شود جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه، با همراه داشتن مدارک و رزومه 

شرکت، تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 97/11/4 به امور قراردادهای شهرداری نجف آباد مراجعه نمایند.
شرکت کنندگان باید مبلغ ضمانت شرکت در مناقصه را طی فیش واریزی به حساب سپرده شماره 0104544150002 شهرداری نجف آباد و یا معادل آنرا 
ضمانتنامه معتبر بانکی به عنوان ضمانت شرکت در مناقصه ارائه نمایند. برندگان اول، دوم و سوم مناقصه هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به 

ترتیب ضبط خواهد شد.
سایر اطالعات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است و شهرداری نجف آباد در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد.

آگهی مناقصه )نوبت سوم(

مسعود منتظری نجف آبادی- شهردار نجف آباد

چاپ دوم

شهرداری نجف آباد در نظر دارد به استناد مصوبه های شماره 97/2771 مورخ 97/8/12 و شماره 97/2971 مورخ 97/8/26 
 شورای محترم اسالمی شهر نجف آباد، نسبت به واگذاری استیجاری تعدادی از غرفه های موجود در کشتارگاه دام شهرداری نجف آباد

با کاربری های متفاوت )اغذیه فروشی – کله پاک کنی، دباغی و تمیزکاری سیرابی(، با قیمت پایه کارشناسی، طبق مشخصات و 
شرایط موجود در مدارک مزایده به شرکت کنندگان واجد شرایط اقدام نماید. 

شــرایط شرکت در مزایده: شرکت کنندگان باید توانایی و رزومه کاری مرتبط و همچنین صالحیت الزم با موضوع مزایده را به 
تشخیص فرد کارشناس و مطلع شهرداری دارا باشند. 

مهلت و محل دریافت اسناد مزایده: از واجدین شرایط دعوت می شود جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده، تا 
پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 97/11/4 به امور قراردادهای شهرداری نجف آباد مراجعه نمایند.

شرکت کنندگان باید مبلغ ضمانت شرکت در مزایده را طی فیش واریزی به حساب سپرده شماره 0104544150002 شهرداری 
نجف آباد و یا معادل آن را ضمانتنامه معتبر بانکی ارائه نمایند. برندگان اول، دوم و سوم مزایده هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند 

سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد. 
سایر اطالعات مربوط به مزایده در اسناد مناقصه مندرج است و شهرداری نجف آباد در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات 

مختار می باشد.

آگهی مزایده )نوبت دوم(

مسعود منتظری نجف آبادی- شهردار نجف آباد

چاپ دوم

صفحه 8

آگهی نوبت دوم 
مزایده عمومی 

شرکت سرمایه گذاری سیراف انرژی
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بحران ناکارآمدی در ستادهای 
بحران!

حسن روانشــید|زلزله، رانش زمین، هوای آلوده، 
خشکسالی، انتقال آب آشامیدنی، هجوم بیماری های 
مســری از دیگر نقــاط دنیا و ده هــا چالش و تنش 
کــه درنهایت به بحــران تبدیل می شــود در کمین 
سرزمین های مختلف بوده که امروز کشور ما از بعضی 
بی نصیب نمانده است. در طول این سال ها و به تناوب، 
مسئله زلزله در گوشــه و کنار باعث تخریب شهرها 
و مناطق مســکونی شده و ضمن ایجاد خسارت های 
جانی ازنظر اقتصادی نیز معضالتی را با خود داشــته 
اســت. اگرچه دفاع مقدس در طول جنگ هشت ساله 
حاصلی جز هزار میلیــارد دالر ضرر مالی و همچنین 
آواره شدن مردم چند استان مرزی را در بر نداشت که 
شــهادت، مصدومیت و اسارت های آن جزو افتخارات 
اســت اما حوادث غیرمترقبه ای که در اثر بی توجهی 
در دامنه فرســودگی زیرســاخت ها به وجود می آید 
را می توان زاییده دست بشــر دانست و انتظار داشت 
که قبل از هر نوع ساخت وســاز جدید به بازســازی و 
نوســازی اضمحالل ها پرداخته شود. آمارهایی که از 
مدارس، بیمارستان ها، دانشگاه ها و مساجد فرسوده و 
غیرقابل استفاده به دست می رسد زنگ خطری است 
برای دولت تا قبل از هــر اقدامی پیرامون طرح های 
توسعه به نوسازی آن ها بپردازد و اجازه ندهد حوادثی 
همچون فاجعه پاساژ پالسکو تکرار شود و حذف آب 
پس از دریاچــه ارومیه و رودخانه زاینــده رود و ده ها 
تاالب به ســوی دیگر ذخایر موجود راه پیدا کند. اعتنا 
نکردن به مســائل کوچکی که می تواند به مرورزمان 
به معضلی بزرگ و غیرقابل اصالح تبدیل شود نوعی 
جفا به کسانی اســت که در آینده می خواهند در این 
سرزمین زندگی می کنند، حال اگر اشتباهات گذشته در 
مدیریت های حفاظت از محیط زیست نادیده گرفته شود 
تا یک سوم از مراتع و جنگل های کشور به انحطاط برود 
و به عدم جایگزین کردن فرسوده ها توسط دولت ها به 
دیده اغماض نگریسته و از آن بگذرند نمی توان پذیرفت 
نهادها آمادگی الزم را برای مقابله با چالش های جدید 
در این زمینه نداشته باشــند. امروز عالوه بر جمعیت 
قدیمی هالل احمر مجموعه منســجم و قانونی ستاد 
بحران در زیرشاخه وزارت کشــور همراه با نیروهای 
فراوان و ادارات کل در اســتانداری های سراسر کشور 
مشغول هســتند تا نه تنها به کمک خسارت دیدگان 
متنوع بپردازند بلکه ضمن هماهنگی الزم با سازمان 
حفاظت از محیط زیست پیشگیری را اولویت کار خود 
قرار دهند زیرا جمعیــت هالل احمر نیز همین کار را 
به صورت موازی انجام می دهد. آنچه در سال های اخیر 
از ستادهای بحران مشاهده شده غفلت های مدیریتی و 
برنامه ریزی است که در بعضی موارد آخرین گروه ورود 
به دامنه اتفاقات بوده درحالی که باید نقش پیشگیری را 
داشته باشد تا پس از اطالع از امکان اتفاق یا حادثه ای 
طبیعی تــا حد ممکن برای کم کردن تبعات آن اقدام 
کنند. انجام این مهم تا این تاریخ از آرزوهای دســت 
نایافتنی جامعه به حســاب آمده که حتی یک مورد را 
نمی توان به عنوان نمونه مثال زد. ادامه اتفاقات ناهنجار 
درزمینه طبیعی و غیرطبیعی قطعًا ادامه خواهد داشت 
همانگونه که به تازگی منشأ بوی نامطبوعی که از عصر 
چهارشنبه گذشته در پایتخت به مشام می خورد خبری 
کسب نشــد و همچنان حدیث ها پیرامون فاضالب 
ساختمان پالسکو و مواد شــیمیایی تزریقی شرکت 
گاز به شــبکه شهری دست به دست می گردد که ستاد 
بحران هیچگونه تالشــی برای شناسایی علمی آن 

نداشته است!
ادامه دارد

سفر اعضای کمیسیون امنیت 
ملی به سوریه

کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
شورای اسالمی جلســاتی را تحت عنوان راهبردهای 
اقتصادی ایران در عراق و سوریه برگزار کرد که برهمین 
اساس چندی پیش تعدادی از نمایندگان مجلس شورای 
اسالمی و کمیسیون امنیت سفری به عراق با موضوع 
گسترش مناسبات اقتصادی و بازگشایی مرزها با عراق 
داشتند.   به گزارش ایمنا، این بار هیئتی از مجلس شورای 
اسالمی به سوریه ســفر کرد تا راهبردهای سیاسی و 
اقتصادی بعد از جنگ و بحران در سوریه را موردبررسی 
قرار دهند. قرار است در این سفر با مقامات بلندپایه سوریه 
دیدار و گفت وگو شود همچنین سیاست های اقتصادی 
جمهوری اسالمی ایران در سوریه هم موردبررسی قرار 
گیرد. هیئت مجلس شورای اسالمی متشکل از جاسمی، 

رضایی، بیرانوندی و فالحت پیشه است.

ادعای بمباران
انبار تسلیحاتی ایران 

نخست وزیر رژیم صهیونیستی مدعی شد که اسراییل 
انبار تسلیحات ایران در نزدیکی فرودگاه دمشق را بمباران 
کرده اســت. به گزارش ایلنا به نقل از جروزالم پســت، 
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی ادعا کرد 
که اســراییل  انبار تسلیحات ایران در نزدیکی فرودگاه 
دمشــق  را بمباران کرده اســت. نتانیاهو در سخنرانی 
نشســت هفتگی کابینه در روز یکشــنبه در اظهارات 
واهی مدعی شد که اسرائیل به صدها بار اهداف ایران و 
حزب اهلل را هدف حمله قرار داده است نتانیاهو ادعا کرد: 
افزایش حمالت اخیر نشــان می دهد که ما بیش از هر 
زمان دیگری متعهد به اقدام علیه ایران در سوریه هستیم.

   حاشیه

دادستان نتیجه بررسی  ادعای 
شکنجه را اعالم می کند

رئیس دفتر دادستان کل کشور گفت: دادستان کل کشور 
نتیجه اعزام هیئت ویژه کارشناسی به خوزستان برای بررسی 
ادعای اسماعیل بخشی را اعالم می کند. علی اکبر بختیاری در 
گفتگو با ایســنا، در پاسخ به این سوال که بررسی های هیئت 
اعزامی دادستانی کل کشور به خوزستان برای بررسی ادعای 
اسماعیل بخشی به کجا رسید؟ اظهار کرد: دادستان کل به موقع 
نتیجه کارشناسی این هیئت را اعالم خواهد کرد. پس ازآن که 
اسماعیل بخشی از نمایندگان کارگران معترض شرکت هفت تپه 
در اینستاگرام مدعی شکنجه در دوران بازداشت خود شد، رئیس 
قوه قضاییه به دادستان کل کشور دستور داد که با اعزام تیمی 
مستقل به منطقه، ابعاد مختلف این موضوع را موردبررسی قرار 
دهد و گزارش آن را هر چه ســریع تر به اطالع مردم برساند. 
بختیاری رئیس دفتر دادستان کل کشور نیز 18 دی ماه از حضور 
هیئت ویژه کارشناسی دادستانی کل کشور در خوزستان برای 

بررسی ادعای اسماعیل بخشی خبر داد.

تصویب کلیات بودجه 
در کمیسیون تلفیق

نایب رئیس کمیسیون تلفیق الیحه بودجه ۹8 از تصویب 
کلیات بودجه در این کمیسیون خبر داد. علی اصغر یوسف نژاد 
در گفتگو با ایلنا، با اشاره به نشست صبح امروز کمیسیون تلفیق 
الیحه بودجه ۹8 برای بررسی کلیات الیحه، گفت که اعضای 
کمیسیون تلفیق با ۲۲ رأی موافق، 1۶ رأی مخالف و دو رأی 
ممتنع از مجموع ۴۰ نماینده حاضر با کلیات این الیحه موافقت 
کردند. به گفته او کمیسیون تلفیق بعد از تصویب کلیات وارد 
بررســی جزییات الیحه بودجه در بخش درآمدی و هزینه ای 

خواهد شد.

نبود شفافیت در تخصیص ارز 
فسادزاست

گروه رویداد: رئیس فراکسیون شفاف سازی و سالم سازی 
اقتصاد تأکید کرد که عدم شفافیت در چگونگی تخصیص ارز 
۴۲۵۰ تومانی در کاالهای اساسی طبق بودجه سال آینده فسادزا 
بوده و باعث فشار مضاعف بر مردم می شود. محمود صادقی 
نماینده تهران در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: »دولت 
در الیحه بودجه ۹8 برای مهار قیمت ها و کاهش فشار بر مردم 
1۴ میلیارد دالر به تأمین کاالهای اساسی و ضروری باقیمت 
۴۲۵۰ تومان اختصاص داده اســت. این اقدام گام ارزشمندی 
برای کاهش آثار تورمی تحریم ها اســت اما عدم شفافیت در 
چگونگی تخصیص آن فسادزاست و موجب فشار مضاعف بر 
مردم خواهد بود«. در حــال حاضر الیحه بودجه ۹8 در حال 
بررسی در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسالمی است که 

این کمیسیون امروز کلیات آن را تصویب کرد.

امیدواری دریادار 
برای افزایش بودجه دفاعی

معاون هماهنگ ارتش با اشاره به دیدار اخیر فرمانده کل 
ارتش با رئیس مجلس شــورای اسالمی، گفت: امیدواریم با 
پیگیری عزیزانمان در کمیسیون تلفیق، ارتقای بودجه دفاعی 
در ســطح ارتش و نیروهای مسلح صورت بگیرد. امیر دریادار 
حبیب ا... سیاری در گفتگو با ایسنا درباره حضور خود در مجلس 
شورای اسالمی طی هفته گذشته، اظهار کرد: هفته قبل همراه با 
سرلشکر موسوی فرمانده کل ارتش در مجلس دیداری با آقای 
الریجانی داشتیم و در آن درباره ارتقای بودجه دفاعی در سطح 
ارتش و نیروهای مسلح صحبت کردیم. معاون هماهنگ ارتش 
خاطرنشان کرد: امیدواریم که با پیگیری عزیزانمان در کمیسیون 

تلفیق، این ارتقا در بودجه صورت بگیرد.

انتخابات استانی گامی برای 
مردمی تر شدن مجلس

یک نماینده سابق مجلس گفت که استانی شدن انتخابات 
به مردمی تر شــدن مجلس شورای اسالمی کمک می کند. 
ابراهیم نکو در گفتگو با فرارو درباره طرح اســتانی شــدن 
انتخابات مجلس شورای اسالمی، اظهار کرد: این موضوع در 
مجلس پیش هم مطرح شد و من به عنوان موافق این طرح 
نظراتم را اعالم کرده ام. این طرح در ابتدا ممکن است با موانع 
و مشکالتی روبه رو شود، اما درنهایت باعث گشایش هایی به 
نفع استان ها خواهد بود. او ادامه داد: برخی به دنبال بخشی و 
منطقه ای کردن بودجه هستند، اگر از این موضوع عبور کنیم؛ 
این طرح می تواند موانع بودجه ای را از جلوی پای اســتان ها 
بردارد. نکو گفت: در طرح اســتانی شدن، نمایندگان استان 
بهتر یکدیگــر را درک می کنند و می توانند منطقه ای نگری 
را گســترش دهند و به استان خود خدمت کنند. همچنین 
ازآنجایی که اولویت  نخست یک نماینده رسیدگی به مشکالت 
استان و شهر خود است؛ استانی شدن انتخابات این اختیار را به 
نماینده می دهد تا ابتدا مشکل اولویت دار را حل کند. او بابیان 
اینکه »دالیل مخالفین باید بررسی شود« گفت: شاید برخی 
مخالفین به نکات قومی و قبیله ای استناد کنند و بگویند با 
استانی شدن انتخابات،  حضور مستدام افراد توانمند کمرنگ 
 می شــود، اما واقعیت این اســت که موضوع استانی شدن 
انتخابات به معنای کاهش حضور افراد توانمند نیست؛ زیرا 
افرادی که در حوزه های انتخابیه ثبت نام خواهند کرد، معموال 
کسانی هستند که دارای رأی مردم هستند. این نماینده سابق 
مجلس یادآور شــد: نظر مردم است که پایه رأی نماینده را 
تشکیل می دهد. کسی که پایه رأی را از منطقه نداشته باشد 
ولو آنکه در استان بیشترین رأی را هم بیاورد نسبت به فردی 
که در حوزه انتخابیه پایه رأی را می آورد ولو اینکه در استان 
کمترین رأی را داشته باشد، ایشان به مجلس راه پیدا می کند. 
نکو گفت: من فکر می کنم با استانی شدن انتخابات نسبت به 

مردمی تر شدن مجلس گام برخواهیم داشت. 

گروه رویداد: شــهردار اصفهان به میزبانی لهستان برای 
نشست ضدایرانی واکنش نشان داد. قدرت ا... نوروزی با انتشار 
تصویری در توییتر درباره نشســت ضدایرانی که به دعوت 
وزیر امور خارجه آمریکا و میزبانی لهســتان قرار است در ۲۴ 
و ۲۵ بهمن ماه برگزار شود، تاریخ پیشین روابط دوستانه ایران 
و لهســتان را یادآوری کرد. تصویر منتشرشده تمبری است 
که اداره پست لهســتان برای یادبود اقامت لهستانی ها پناه 
آورده بــه ایران در جنگ جهانــی دوم چاپ کرده و روی آن 
عبارت » اصفهان؛ شهر کودکان لهستانی« به چشم می خورد. 
نوروزی در این توییت با انتشار تصویر تمبر نوشت: »دیروز خبر 
برگزاری نشست ضدایرانی به میزبانی لهستان منتشر شد. این 
تصویر تمبری است که اداره پست لهستان برای یادبود اقامت 
لهســتانی  ها در ایران طى جنگ جهانی دوم چاپ کرده و بر 

روی آن نوشته شده: اصفهان؛ شهر کودکان لهستانی«.
مایک پمپئــو، وزیر امور خارجه آمریــکا روز جمعه )۲1 
دی ماه( اعالم کرد که کشــورش ۲۴ و ۲۵ بهمن ماه )13 و 
1۴ فوریه( نشستی بین المللی را با محور مسائل خاورمیانه و 
البته در ضدیت با ایران در لهستان برگزار خواهد کرد و دولت 
لهستان نیز با استقبال از این نشست نشان داد که پیروی از 
سیاست های کاخ سفید همچنان سرلوحه سیاست  خارجی این 

کشور است.
Á  امــور خارجه وزارت  به  لهســتان  کاردار 

فراخوانده شد
در اعتراض به کنفرانــس ضدایرانی به اصطالح صلح و 
امنیت در خاورمیانه با میزبانی مشترک آمریکا و لهستان که 
قرار است در ۲۴ و ۲۵ بهمن ماه در ورشو برگزار شود، ویچخ 
اونلت، کاردار لهستان به وزارت امور خارجه فراخوانده شد. به 
گزارش ایرنا، در این دیدار رئیس اداره اول شرق اروپای وزارت 
امور خارجه مراتب اعتراض رسمی جمهوری اسالمی ایران 
نسبت به اقدام طرف لهســتانی در همراهی با آمریکا برای 
برگزاری این کنفرانس را اعالم داشت و گفت: این یک حرکت 
خصمانه از سوی آمریکا علیه جمهوری اسالمی ایران است 
و انتظار می رود لهستان از همراهی با آمریکا در برگزاری این 
کنفرانس خودداری کند. کاردار لهســتان در این دیدار با ارائه 
توضیحاتی درباره کنفرانس مذکور،  بر ضدایرانی نبودن آن و 
بیان اینکه مواضع لهستان با اظهارات اخیر مقامات آمریکایی 
متفاوت است، تأکید کرد. رئیس اداره  اول شرق اروپای وزارت 

امور خارجه کشــورمان با ناکافی دانستن این توضیحات و 
ضرورت اقدام جبرانی فوری دولت لهستان گفت: در غیر این 
صورت جمهوری اسالمی ناچار به اتخاذ اقدامات متقابل است.  
کاردار لهستان با اشاره به روابط تاریخی دو کشور اظهار داشت 
که پیام دولت جمهوری اسالمی ایران را به مقامات مربوطه در 

لهستان منعکس خواهد کرد.
Á روان پریشی دو مواجهه با شکست های مداوم

وزیر امور خارجه ایران هم در واکنش به حرکت همتای 
آمریکایی خود رفتار او و جان بولتون را نسبت به ایران رفتار 
روان پریشانی خواند که پی درپی در حال شکت خوردن هستند. 
محمدجواد ظریف در توییتر پیرامون این موضوع نوشــت: 
»بااینکه ممکن است در حالت عادی خوشایند به نظر برسد 
اما وسواس محض مایک پمپئو و جان بولتون نسبت به ایران 
هرلحظه بیش ازپیش به رفتار تعقیب کنندگان روان پریشــی 
شباهت پیدا می کند که به طور مداوم در حال شکست خوردن 
هستند. آمریکا در حال جایگزین کردن یک سیاست خارجه 

واقعی با وسواس و فوبیای ایران است.«

Á  یادآوری تاریخ گذشته با انتشار تصویر شناسه
آرامستان

معاون سیاســی وزیر امور خارجه کشورمان هم در توییتر 
با یادآوری این رویداد تاریخی و مهمان نوازی ایرانیان، توجه 
مقامات لهستان را به قبرستان لهستانی ها در قلب تهران جلب 
کرد تا به نوعی هم تعهد ایرانیان به حفظ روابط دوستانه را یادآور 
شــود و هم به طرف مقابل بگوید که کمترین انتظار از دولت 
ورشو تالش برای حفظ این روابط است. سید عباس عراقچی 
با انتشار تصویری از سنگ یادبود آرامستان لهستانی ها در تهران 
نوشت: »لهستانی ها از 18۹۲ تاکنون در قلب تهران آرمیده اند. 
بیش از یک صد هزار لهستانی پس از آزادی از اردوگاه های کار 
اجباری استالین از راه ایران بازگشتند. قبرستان ها در ایران پس 
از 3۰ ســال قابل جایگزینی هستند، اما مردم تهران 77 سال 
است که احترام میهمانان خود را نگه داشته اند.« روی سنگ 
یادبود هم توضیح: »آرامگاه تبعیدشدگان لهستانی که در موقع 
مراجعت به میهن خود در اینجا دعوت حق را لبیک گفته اند. 

13۹۴۲-1۹۴۴« حک شده است.

Á  چرایی انتخاب لهســتان بــرای برگزاری
کنفرانس ضدایرانی 

سخنگوی شورای نگهبان هم دیروز به بیان دالیل انتخاب 
لهستان به عنوان میزبان کنفرانس ضدایرانی توسط آمریکا 
پرداخت. عباسعلی کدخدایی در توییتر نوشت: » چرایی انتخاب 
لهســتان برای برگزاری کنفرانس ضدایرانی توسط آمریکا! 
تصمیم لهستان برای ایجاد پایگاه نظامی ناتو موسوم به دژ 
ترامپ، انعقاد قرارداد ۴/7 میلیارد دالری جهت خرید سامانه 
دفاعی پاتریوت، جایگزینی واردات گاز طبیعی مایع از  آمریکا 

به جای خرید گاز از روسیه در سال ۲۰۲۲.«
قدمت روابط تاریخی ایران و لهستان به شکل دیپلماتیک 
امروزی به دوران حکومت صفویه برمی گردد گرچه قدیمی ترین 
مکاتبات دیپلماتیک میان دو کشــور که اکنون در آرشیو ملی 
لهستان نگه داری می شود به سال 1۴7۴ میالدی بازمی گردد و 
این یعنی لهستان یکی از نخستین کشورهایی است که ایران در 
طول تاریخ با آن مراودات سیاسی داشته است. به گزارش ایسنا، 
در تمام این سال ها روابط دو کشور همواره همراه با احترام و حسن 
نیت دوطرفه بوده و گاه پیش آمده که در بزنگاه های سیاه تاریخ، 
کار به جایی رسیده که دو ملت باهم و در کنار هم روزگار سخت 
خود را سپری کرده اند. یکی از بارزترین نمونه های این همبستگی 
که انسان دوســتی ایران و ایرانی را به یک نمونه مثال زدنی در 
جهان بدل کرد، پناه آوردن بیش از 1۵۰ هزار لهستانی گریزان 
از جنگ جهانی دوم بین ســال های 13۲۰ تا 13۲3 به ایران و 
مهمان نوازی سخاوتمندانه ایرانی ها باوجود شرایط سخت آن روز 
ایران، بود؛ مهمان نوازی که پس از تصمیم اخیر دولت ورشو هم 
وزیر امور خارجه و هم دیگر مسئوالن کشورمان تالش کردند که 
این واقعیت تاریخی را به یاد لهستانی ها بیاورند که ظاهرا امروز آن 
را فراموش کرده اند و یا بهتر بگوییم خود را به فراموشی زده اند. 
البته تلنگر محمدجواد ظریف تنها یک یادآوری تاریخی نبود بلکه 
یک هشدار به دولت ورشو نیز در آن مستور بود که از تاریخ درس 
بگیرند: او خطاب به شرکت کنندگان این نوشته بود: »کسانی که 
در آخرین نمایش ضدایرانی توسط آمریکا شرکت کرده بودند، یا 
مرده اند، یا بی آبرو شده اند، یا به حاشیه رانده شده اند. ایران از همیشه 
قوی تر است. دولت لهستان نمی تواند این شرمندگی را پاک کند. 
در شــرایطی که ایران جان لهستانی ها را در جنگ جهانی دوم 
نجات داد، این کشور اکنون میزبانی سیرک مذبوحانه ضدایرانی 

را عهده دار شده است. 

از اصفهان تا ورشو؛ در واکنش به نشست ضدایرانی 
شهردار اصفهان روابط دوستانه تاریخی ایران و لهستان را یادآوری کرد 

سید حسن آقامیری با شکایت دادستان ویژه روحانیت تهران و به حکم قاضی شعبه 
دوم دادگاه کیفری به خلع لباس دائم محکوم شده است. او در اینستاگرام این خبر را منتشر 
کرده است. به گفته آقامیری او به دو سال حبس نیز محکوم شده است که البته اجرای 
آن به مدت پنج سال تعلیق شده است. بر اساس اطالعات به دست آمده آقامیری به دلیل 
هتک حیثیت روحانیت، تشویش اذهان عمومی و توهین به مقدسات در دادگاه بدوی 
محاکمه شده است. به گزارش میزان، یک مقام آگاه در دادسرای ویژه روحانیت با اشاره به 
اخبار منتشره درباره خلع لباس شدن آقای سید حسن آقامیری گفت: این موضوع در دادگاه 
ویژه روحانیت تهران بررسی شده و حکم وی بدوی است و حق تجدیدنظر دارد. آقای 
سید حسن آقامیری با انتشار یک پست در صفحه شخصی اش در شبکه های اجتماعی 
از خلع لباس شدنش خبر داد. او نوشت: »بعد از ده پانزده سال بردن و آوردن و بازداشت 

کردن و ریختن تو محل کار و انفرادی و... با شــکایت دادستان ویژه  تهران و به حکم 
قاضی شعبه دوم کیفری در دادگاه ویژه به ریاست دادستان کل کشور آقای منتظری 
باالخره آقایون حکمشون رو صادر کردند. دو سال زندان که البته لطف کردند پنج سال 
تعلیقش کردند و خلع لباس دائم.« به گزارش حوزه در همین رابطه یک مقام آگاه در 
دادسرای ویژه روحانیت گفت: اتهام های آقای آقامیری در این پرونده را هتک حیثیت، 
توهین به مقدسات و تشویش اذهان عمومی دانست. این مقام آگاه گفت: البته در متن 
منتشره از سوی سید حسن آقامیری ازجمله مطالبی که درباره حجت االسالم والمسلمین 
منتظری آورده، اطالعات غیردقیق آمده است و آقای منتظری تنها برای صحت روند 
رسیدگی پرونده در جلسه حضورداشته است. سید احمد خمینی فرزند یادگار امام )ره( در 
واکنش به خلع لباس شدن سید حسن آقامیری نوشت: »تن آدمی شریف است به جان 

آدمیت، سید جان عزیزتر میشی. خودت و خدای خودت قاضی اول و آخرین، نه اینکه 
هرکی محکوم شده سالم بوده اما اکثر آدمای سالم محکومند. عزت و ذلت رو خدا می 
ده و توی این دنیا همین محبت های مردمه که همیشه همراهته، خوش باش که ظالم 

نبرد راه به منزل.... یا حق.«

در حکم بدوی دادگاه ویژه روحانیت

حسن آقامیری خلع لباس شد 

رویداد

اسحاق جهانگیری انتقاد کرد

بازی در زمین دشمن همراه 
با رسانه ملی 

معاون اول رئیس جمهور گفت: دردآور این است که مجموعه ای از مطالب دروغ و 
خالف واقع از سوی افراد و مسئوالن در مجموعه ای از نظام بیان می شود و رسانه ها 
ازجمله رســانه ملی هم آن مطلب را منتشر می کنند. به گزارش پایگاه اطالع رسانی 

دولت، اسحاق جهانگیری دیروز در مراسم بهره برداری از طرح های صنعتی و زیربنایی 
شهرســتان کاشــان بابیان اینکه بهره برداری از طرح ها و پروژه هایی که در زندگی 
مردم تأثیر مثبتی دارد موجب افتخار و خوشــحالی مسئوالن است، گفت: به فضل 
الهی مسیر توسعه کشور با سرعت خوبی پیش می رود و روند اقداماتی که در توسعه 
کشور شکل گرفته و در حال اجرا است مثبت و امیدوارکننده است. او با انتقاد از برخی 
سیاه نمایی ها در کشور افزود: مطمئنا یکی از اصلی ترین اهداف و برنامه های آمریکا در 
شرایط فعلی این است که مردم را نسبت به آینده کشور و نظام مأیوس کنند. وقتی مردم 
یک کشور به ویژه نسل جوان نسبت به آینده خود مأیوس باشند ممکن است دست به 
اقدامات و حرکاتی بزنند که نتیجه آن ناخوشایند است. معاون اول رئیس جمهور ادامه 

داد: گاهی برخی از افراد در زمینی بازی می کنند که خواست دشمن است و به دنبال 
بزرگ کردن نقاط منفی و مشکالت در شرایط سختی و فشار دشمنان هستند. البته 
اگر بیان این نقاط منفی درباره مشکالت حقیقی کشور باشد باز جای امیدواری است 
که مشکالت واقعی کشور در حال بیان شدن است، اما زمانی دردآور است که می بینیم 
مجموعه ای از مطالب دروغ و خالف واقع از سوی افراد و مسئوالن در مجموعه ای از 
نظام بیان می شود و رسانه ها ازجمله رسانه ملی هم آن مطلب را منتشر می کند. او اظهار 
کرد: هنگامی که مردم این سخنان را می شنوند و تصور می کنند که در تمام سطوح فساد 
وجود داشته و امور کشور پیش نمی رود و دشمنان هم دست از دشمنی خود برنمی دارند 

نسبت به آینده ناامید می شوند درحالی که نباید با دشمن همراهی کنیم.

نماینده کاشان:

گزینش برای فارغ التحصیالن 
خارج از کشور وجود ندارد

نماینده نطنز: 

نبود SPV رکود تجارت ایران 
را درپی ندارد

نماینده کاشــان در مجلس شورای اســالمی با اشاره 
به پیام رهبری که تأکید شــده اســت که »دانشــجویان 

امروز ما این فرصــت را خواهند 
داشــت که به این مجموعه های 
مؤمن و خدوم بپیوندند و کشــور 
را از بیگانــگان کامــال بی نیــاز 
کنند«، گفت: در چند ســال اخیر 
حرکت های بسیار مثبتی در جهت 
تحصیل کرده  جوانان  بازگشــت 
و نخبگان ایرانی خارج از کشــور 
اقدامات  این  انجام شده که عمده 
از ســوی معاون علمی و فناوری 
و  سیاســت گذاری  رئیس جمهور 
اقدام شده است. سید جواد ساداتی 
نژاد در گفتگو با ایلنا بابیان اینکه 

در حال حاضر بســیاری از نیروهای تحصیل کرده خارج از 
کشــور در پارک های علم و فناوری مشغول هستند، یادآور 
شد: افزون بر این تعداد بسیاری از شرکت های دانش بنیان 
نیز با سرپرســتی و مدیریت همین افراد تحصیل کرده در 
خارج از کشــور اداره می  شــود. با توجه به اینکه بیکاری 
فارغ التحصیالن یکی از معضالت اساسی امروز کشور است، 

توسعه فعالیت های شرکت های دانش بنیان برای ما اهمیت 
بسیاری زیادی دارد که برای ایجاد اشتغال نیاز است به حوزه 
فناوری های نو ورود شود که همین 
شرکت های دانش بنیان نیز در این 
عرصه گام بر می دارند. درعین حال 
خیلی از افرادی که در داخل کشور 
فارغ التحصیالن  دارند،  مسئولیت 
خارج از کشور محسوب می  شوند 
و هیچ منعــی در این زمینه وجود 
ندارد. البته برای منصوب شــدن 
هر فردی مسائل مربوط به تأیید 
صالحیت همواره مطرح اســت و 
گزینش های معمــول حتی برای 
افــرادی که خارج از کشــور هم 
و  دارد  وجــود  تحصیل نکرده اند، 
احراز صالحیت مسئله  ای است که در همه جای دنیا وجود 
دارد. عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: هیچ 
سیاست گذاری یا قانون خاصی برای گزینش خاص افرادی 
که در خارج از کشور تحصیل کرده اند وجود ندارد و این افراد 
نیز می توانند مانند سایران پس از احراز صالحیتشان توسط 

نهادهای مربوطه سمت و مسئولیت بگیرند. 

عضو کمیســیون امنیــت ملی مجلس معتقد اســت 
باوجوداینکه اروپایی ها خود را مصمم نســبت به راه اندازی 

کانال مالی SPV نشان می دادند به 
علت دخالت آمریکایی ها نتوانستند 
اقدامی در این زمینه داشته باشند. 
مرتضی صفاری نطنزی در گفتگو 
با خانه ملت، با تأکید بر اینکه کانال 
مالی با اروپا باید اجرا شود تا برجام 
مفهوم داشته باشــد، گفت: کانال 
مالی SPV ازایــن رو مهم بود که 
مشــکالت حوزه فــروش نفت از 
میان برداشــته شود. نماینده مردم 
نطنــز و قمصــر در مجلس نفت 
یکی از مهم ترین اقدامات تجاری 
اظهار  اســت،  اسالمی  جمهوری 

داشت: جمهوری اسالمی بعد از خروج آمریکا از برجام و اعمال 
برخی تحریم ها علیه کشورمان نیاز داشت که یک کانال مالی 
برای فروش نفت خود داشته باشد. او در ادامه بابیان اینکه اروپا 
با تعلل در ایجاد ســازوکار SPV به دنبال ممانعت از تجارت 
ایران بود، عنوان کرد: درواقع اروپایی ها اراده ای برای راه اندازی 
SPV نداشــته اند. صفاری نطنزی در ادامه بابیان اینکه اگر 

SPV اجرا می شد می توانست راهکاری برای تسهیل تجارت 
و فروش نفت جمهوری اسالمی باشد، یادآور شد: در سفری 
که به اروپا داشــتیم سران اروپایی 
این گونه ادعــا می کردند که برای 
راه اندازی کانال مالی بسیار مصمم 
هستند. او ادامه داد: آنها برای چند 
نوبت از جمهوری اســالمی وقت 
گرفتند تا بتوانند کانــال SPV را 
راه اندازی کنند اما درواقع هیچ کدام 
از نهادهای اتحادیه ازجمله مجلس 
اروپا و فراکسیون های مختلف این 
پارلمان نتوانستند تالش های خود را 
به نتیجه برسانند. عضو کمیسیون 
امنیــت ملی و سیاســت خارجی 
مجلس شــورای اسالمی در پایان 
بابیان اینکه آمریکایی ها از ابتدای تصمیم اروپا برای راه اندازی 
SPV ســنگ اندازی کردند، خاطرنشان ســاخت: دخالت 
آمریکایی ها در ابتدا موجب تعلل اروپا در ایجاد این ســازوکار 
شد و درنهایت به جایی رسیده است که حتی دستگاه دیپلماسی 
کشورمان از اجرای این موضوع ابراز ناامیدی کرده و قرار است 

از طرق دیگر تجارت ایران دنبال شود.

با نمایندگان استان در مجلس
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برای پیــگیری جدیدتـــرین اخبار 
در سایت اصفهان امروز اسکن کنید

نیروگاه کاشان سالیانه
250 میلیون مترمکعب سوخت 

صرفه جویی می کند
وزیر نیرو گفت: جمعیت روستایی تحت پوشش خدمات 
شبکه آب رسانی از دو میلیون نفر در سال ۵7 به 17 میلیون و از 
1۲ به 7۵ درصد رسیده است همچنین شش میلیون روستایی 

در پنج سال اخیر تحت پوشش این شبکه قرارگرفته اند.
به گزارش ایمنا، رضا اردکانیان روز گذشته در جمع مسئوالن 
شهرستان کاشان با اشاره به برکات نظام جمهوری اسالمی طی 
سال های گذشــته اظهار کرد: امروز که در آستانه ۴۰ سالگی 
انقالب اسالمی هستیم، ظرفیت نیروگاه های کشور به 8۰ هزار 
مگاوات ظرفیت نصب شده رسیده است درصورتی که این میزان 
درگذشته با 3۶ میلیون نفر جمعیت هفت هزار مگاوات بود. او 
بابیان اینکه امروز شاهد افزایش بیش از 11 برابری تولید برق، 
13 برابر شدن روستاهای دارای برق، 1۴ برابر شدن ظرفیت 
پست برق و ۲7 برابر شدن ترانسفورماتورهای توزیع هستیم، 
افزود: قبل از انقالب ساخت نیروگاه های برق سراسر کشور از 
طراحی تا ساخت و بهره برداری به دست خارجی ها انجام می شد 
و حتی اگر به قطعه ای آسیب وارد می شد نمی توانستیم از قطعات 
دیگر استفاده کنیم. وزیر نیرو با اشاره به اقدامات انجام شده در 
پنج سال گذشته، تأکید کرد: 11 هزار مگاوات از سال ۹۲ تاکنون 
به ظرفیت نصب شده برق اضافه شده است و درمجموع برابر 
1۵۰ هزار میلیارد تومان برای توسعه برق کشور سرمایه گذاری 
صورت گرفته که خود شــاخص بسیار تعیین کننده در سطح 
کشورهای توسعه یافته است. او با اشاره به افتتاحیه و بازدید از 
پروژه های کاشان ادامه داد: شاهد افتتاح بخش بخار نیروگاه 
سیکل ترکیبی کاشان بودیم که ساالنه ۲۵۰ میلیون مترمکعب 
سوخت و ۵۰ میلیون دالر صرفه جویی همراه دارد. اردکانیان 
افزود: همچنین در طرحی دیگر پایه های چدنی برق به عنوان 
نسل جدید پایه برق بهره برداری شد، اوج مصرف کاشان 37۰ 
مگاوات اســت، اما تولید منطقه به ۵۰۰ مگاوات می رسد، در 
استان نیز ۴۶13 و ظرفیت نیروگاه ها با احتساب اقدامات امروز 
۵78۰ مگاوات است. او بابیان اینکه انقالب اسالمی در حوزه 
آب نیز دستاوردها و پیشرفت های خوبی داشته است، عنوان 
کرد: در حال حاضر باوجود ۲/۲۵ برابر شدن جمعیت از حیث 
دسترسی به آب آشامیدنی سالم در شهرها از نسبت 7۴/۶ درصد 
سال ۵7 به ۹۹/۵ درصد رسیده، همچنین تعداد تصفیه خانه های 
آب شهری از ۲7 به 13۹ واحد و تصفیه خانه فاضالب شهری 
از ۴ به ۲1۶ واحد افزایش یافته است. او بابیان اینکه 7۶۲ میلیون 
یورو برای ۹ پروژه بزرگ ازجمله کاشان از منابع بانک توسعه 
اسالمی استفاده شــده، تأکید کرد: درصدد هستیم برای سایر 

پروژه ها 3۰۰ میلیون یورو دیگر استفاده کنیم.

ایجاد اشتغال وظیفه اصلی 
مدیران کشور است

استاندار اصفهان با به نقش اشتغال در ایجاد نشاط بین مردم، 
یکی از وظیفه های اصلی مدیران و مسئوالن را ایجاد اشتغال 

در کشور دانست.
بــه گزارش ایرنا، عبــاس رضایی روز گذشــته در آیین 
بهره برداری از چند طرح عمرانی در کاشان گفت: طرح های در 
حال ساخت و بهره برداری از آنها یا صدور کاالیی به کشورهای 
خارجی به ویژه اروپا موجب امید و نشاط همه می شود. او افزود: 
معتقدم هرکسی شغلی ایجاد می کند، قهرمان است و اگر کسی 
در این زمینه با کم کاری یا سســتی کند موجب از بین رفتن 
اشتغال شــود، خیانت کرده است. استاندار اصفهان بیان کرد: 
حضور پرنشــاط معاون اول رئیس جمهوری به مسئوالن یاد 
می دهد که موضوع اشتغال، فناوری، نوآوری و به کارگیری همه 
نیروها و اســتفاده از همه توانمندی ها یکی از وظایف مهم ما 
است. او اضافه کرد: امروز استکبار جهانی ناجوانمردانه بر ایران 
تاخته و کشور به همین علت در برابر استکبار جهانی باهمت و 
تالش دولتمردان و مردم جوانمردانه ایستادگی می کند. رضایی با 
ابراز امیدواری نسبت به تداوم بهره برداری از طرح های صنعتی و 
نیروگاهی بزرگ در کشور تأکید کرد: خدا را شاکریم که شاهد به 
نتیجه رسیدن این فعالیت ها در جنگ اقتصادی هستیم. فرماندار 
ویژه کاشان نیز در ادامه گفت: این شهرستان با یک هزار و ۲۰۰ 
واحد تولیدی صنعتی با ظرفیت بیش از 7۰ درصد در برخی از 
صنایع دارای رتبه ملی بــوده و فرش و گالب آن دارای برند 
جهانی است. علی اکبر مرتضایی با اشاره به برخورداری کاشان 
از ظرفیت مهمترین کریدور زمینی شمال به جنوب کشور، خط 
راه آهن شمال به جنوب، فرودگاه و نیروگاه سیکل ترکیبی افزود: 
این شهرستان قطب تولید ماهیان زینتی بوده و در تولید خاویار، 
پسته و زعفران رقیب جدی برای شهرهای دیگر شده است. او 
همچنین قرار گرفتن رصدخانه ملی ایران در منطقه کامو از توابع 
این شهرستان و جایگاه بین المللی دانشگاه کاشان را یادآور شد 
و عنوان کرد: بیشترین خیرین کشور و شهیدان مدافع حرم نیز 

از کاشان هستند.

تصفیه خانه فاضالب کاشان به 
بهره برداری رسید

پروژه مدول دوم تصفیه خانه فاضالب کاشان و بخشی از 
شبکه جمع آوری فاضالب با حضور معاون اول رئیس جمهور 

بهره برداری شد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت، اسحاق جهانگیری 
در جریان ســفر به شهرستان کاشان با حضور در تصفیه خانه 
فاضالب این شــهر پروژه مدول دوم تصفیه خانه فاضالب و 
بخشی از شبکه جمع آوری فاضالب را بااعتباری بالغ بر 133۰ 
میلیارد ریال افتتاح کرد. معاون اول رئیس جمهور از قسمت های 
مختلف این پروژه بازدید کرد و با حضور در ساختمان کنترل مایع 
تصفیه خانه فاضالب کاشان با توضیحات مسئوالن در جریان 
روند اقدامات انجام شده در این پروژه قرار گرفت. با بهره برداری 
از پروژه تصفیه خانه فاضالب کاشــان که بخشــی از شبکه 
جمع آوری این شهرستان به شمار می رود، ظرفیت تصفیه خانه 
به میزان ۲۰ هزار مترمکعب در شبانه روز افزایش یافته که موجب 

افزایش پوشش جمعیت به تعداد 1۰۰ هزار نفر می شود. 

     خبر       کاشان امروز 

اصفهان

بودجه مناسبی برای احیای بیمه 
تاکسیرانان در نظر گرفته شود

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور گفت:  
در ســال 13۹8 بودجه و اعتبار مناسبی باید برای احیای بیمه 
رانندگان در نظر گرفته شود، زیرا تاکسیرانان امروزه از وضعیت 

اقتصادی رنج بسیاری می برند.
به گزارش ایمنا، مرتضی ضامنی بابیان این مطلب اظهار کرد: 
باید بپذیریم که شرایط فعلی تاکسیرانان اصال شرایط مناسبی 
نیست؛ در سال های گذشته وضعیت به مراتب قابل قبول تر بود، 
متأسفانه موضوع بسیار مهم بیمه تأمین اجتماعی رانندگان طی 
چند سال اخیر مغفول مانده است درصورتی که این افراد به دلیل 
نوع کاری که انجام می دهند بیش از سایرین دچار فرسایش و 
فرسودگی می  شوند که الزم است در چتر حمایتی بیمه قرار 
گیرند. او اظهار امیدواری کرد: در ســال 13۹8 بودجه و اعتبار 
مناســبی برای احیای بیمه رانندگان در نظر گرفته شود، زیرا 
تاکسیرانان امروزه از وضعیت اقتصادی رنج بسیاری می برند؛ 
هزینه  های باالی زندگی، هزینه  های باالی تعمیر و نگهداری 
خودرو، هزینه  های درمان، بهداشت، تحصیل، مسکن و ... در 
برابر درآمد آنها، آن هم با کرایه های بسیار پایین جای گفت وگوی 
بسیاری دارد. مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور 
ادامــه داد: به دلیل افزایش قیمت هزینه های جاری خودروها 
اتحادیه تاکسیرانی در حد توان و بضاعت خود طرح  های حمایتی 
ازجمله انواع طرح های بیمه ای، توزیع الستیک و روغن خودرو با 
اعمال تخفیف برای ترغیب و کمک به رانندگان ناوگان ارائه و 
سعی کرده است تا حدودی از هزینه  های بسیار زیاد تاکسیرانان 
بکاهد. این امور از مهم ترین برنامه  هایی است که برای کمک 
به رانندگان و همچنین تجهیز ناوگان تاکسی باهدف افزایش 

ضریب ایمنی از سوی اتحادیه انجام شده است.

حذف موازی کاری  
در صدور پروانه با سامانه 

شهرسازی الکترونیک
رئیس اداره شهرســازی الکترونیک شهرداری اصفهان 
گفت: شهرداری اصفهان از دو سال گذشته با اجرای سیستم 
شهرسازی الکترونیک، پروانه ساختمانی و پایان کار ساختمان ها 
را به صورت الکترونیک و هوشــمند صادر کــرده و این اقدام 
باعث حذف فرایندهای دستی، موازی کاری ها و شفافیت در 

محاسبات شده است.
مســعود اشــرفی مجد در گفتگو با ایمنا اظهار کرد: 
خوشبختانه گام های اساســی و مهمی از سوی مدیریت 
شــهری و معاونت شهرسازی برای تسهیل در روند صدور 
پروانه گواهی نداشــتن خالف و پایان کار ســاختمان ها 
برداشته شــده که برخــی روال های موازی و ســلیقه ای 
زمان گذشــته را حذف و وحدت رویه ایجادشــده است. او 
بابیان اینکه شــهرداری اصفهان از دو سال گذشته نسبت 
به نصب سیســتم شهرســازی الکترونیک ورود کرده و 
درخواســت های مردم را به صورت الکترونیکی و هوشمند 
صادر کرده اســت، افزود: یکی از اقدامات در فرایند صدور 
پروانه به جهت شــفافیت در فرایندها، محاسبات هوشمند 
پروانه ساخت است، با این اقدام محاسبات درآمدی و صدور 
پروانه به صورت هوشمند و فاکتورها به صورت الکترونیکی 
بدون دخالت دست انجام می شود. رئیس اداره شهرسازی 
الکترونیک شهرداری اصفهان با اشاره به فرایند سامانه ای 
انجام بیمه های ساختمانی گفت: قبال مردم باید نامه بیمه 
ســاختمان را به صورت دستی از شــهرداری دریافت و با 
مراجعه حضوری به شعب تأمین اجتماعی مراحل مربوطه را 
سپری می کردند، اما در حال حاضر این فرایند حذف و بیمه 
به صورت الکترونیکی استعالم و پاسخ آن نیز الکترونیکی 
به شهرداری اعالم می شود. او بابیان اینکه سامانه تصدیق 
آنالین گواهی با قابلیت پاسخگویی در ۲۴ ساعت شبانه روز 
و هفت روز هفته به شهروندان اجرایی شده است، تصریح 
کرد: راه اندازی سامانه تصدیق گواهی یکی از پشتوانه های 
حمایت از حقوق مردم است. اشرفی مجد ادامه داد: با توجه 
به اینکه یکی از اهداف اصلی پروژه شهرسازی الکترونیک، 
پاسخگویی امن و دقیق به مراجعان در هر زمان از شبانه روز 
و هرروز هفته بوده اســت، بر آن شدیم تا سامانه تصدیق 
آنالین گواهی ۲۴-۷ را راه اندازی و در اختیار شــهروندان 
قرار دهیم تا ازاین پس شهروندان بتوانند با مراجعه به سایت 
esup.isfahan.ir و بــا ورود کد یکتای ۱۶ رقمی ذیل 
هر گواهی صادره و یا اسکن بارکد مندرج روی آنها، از صحت 
گواهی صادره از طریق گوشی های همراه خود؛ مطمئن شوند؛ 
استفاده از این قابلیت نه نیاز به رمز عبور دارد و نه به ُکد کاربری و 

برای همه شهروندان به صورت رایگان قابل استفاده است.

خرید 20 دستگاه ایسوزو برای 
اطفاییه آتش نشانی

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 
اصفهان از خرید ۲۰ دستگاه ایسوزو برای اطفاییه آتش نشانی 
خبر داد و گفت: خوشبختانه بعد از گذشت 1۰ سال، انتظارها 
به پایان رسید و این تجهیزات به ناوگان امدادرسان  آتش نشانی 

اصفهان اضافه شد.
فرهاد کاوه آهنگران در گفتگو با ایمنا اظهار کرد: در شرایط 
کنونی که وضعیت بازار نابسامان است، خرید ۲۰ خودرو نیمه 
سنگین کار بسیار مشکلی بود که با تالش سازمان آتش نشانی 
این امر مهم محقق شــد. او خاطرنشــان کرد: هزینه خرید 
دستگاه ها بالغ بر ۵۰ میلیارد ریال بود؛ این خرید پس از 1۰ سال 
انجام پذیرفت و در آینده نزدیک به تجهیزات اطفاییه تبدیل 
خواهد شــد. سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شــهرداری اصفهان اضافه کرد: با توجه به ترافیک خیابان ها 
که روزبه روز به آن اضافه می شــود، نوســازی و به روزرسانی 
خودروهای آتش نشــانی در دســتور کار قرار دارد، استفاده از 
خودروهای سنگین در شهر تقریبا غیرممکن است، اما با استفاده 
از این قبیل خودروهای جدید سرعت رسیدن به محل حریق  و 

حادثه درون شهری بیش ازپیش کوتاه خواهد شد.

تحقیق در حوزه شــهرهای دوســتدار کودک به ویژه در 
شــهرهای اروپایی از سال های 1۹8۰ به بعد موردتوجه قرار 
گرفــت و عمده این تحقیقات در راســتای تخصیص حق 
شهروندی به بچه ها و رسیدگی به خواسته ها و نیازهای آنها 

بود.
کودکان عامل پیوند نســل های گذشــته و آینده در هر 
جامعه محسوب می شوند و با توجه به این که قسمت عمده ای 
از جامعه انســانی ما را تشکیل می دهند، تالش برای ایجاد 
محیطی مناسب برای رشد کودک و آشنایی با نیازها و سرشت 
فطری او که در دوران کودکی به آن نیازمند اســت ضروری 
بوده در این راســتا به تازگی پرداختن به شاخص های شهر 
دوستدار کودک موردتوجه برنامه ریزان و متصدیان امور شهری 
قرارگرفته، زیرا تعداد جمعیت کودکان مناطق شهری جهان در 

حال افزایش است.
ابتدای ســال جاری از سوی یونیســف، شهر اصفهان 
به عنوان »پایلوت شهر دوستدار کودک« در ایران انتخاب شد 
و پیرو این رخداد، نخستین سمینار بین المللی در حوزه شهر 
دوستدار کودک در تاریخ ۲۵ تا ۲8 دی ماه با مشارکت یونیسف، 
وزارت کشور و سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در 

شهر اصفهان برگزار می شود.
به بهانه برگزاری این سمینار بین المللی، ایمنا گفتگویی 
با سید احمد حسینی نیا، معاون شهرسازی و معماری شهردار 

اصفهان انجام داده که در ادامه می خوانید:
 ضرورت توجه به کودکان در شهرها چیست؟

»کــودک« مهمتریــن، مظلوم تریــن، محروم ترین و 
مشغول ترین شهروند است که اتفاقًا تأثیرپذیری فوق العاده ای 
از محیط زندگی خود دارد؛ امروزه در دیدگاه های توسعه پایدار 
و کیفیت زندگی، کودکان به عنوان محور توســعه محسوب 
می شوند. شوربختانه در دهه های گذشته باوجود حساسیت 
این شهر زادگان کوچک، تالش معناداری در حوزه مدیریت 
شــهری برای بهبود زندگی آنان نشــده است و کوتاهی در 
وظیفه ذاتی شهرداری برای کودکان مشهود است و اکنون 
با شهرهایی کودک ستیز مواجه هستیم. با این شکل کنونی 
از توســعه و نبود مشــارکت کودکان در برنامه ریزی شهر، 
کودکان رفته رفته در تنگنای بیشــتری قرار می گیرند و این 
محدودیت ها به ویژه محدودیت های محیطی اثر مســتقیم 
نامطلوب بر رشد آنها می گذارد؛ امروزه صحبت از مخاطبی 
اســت که نسل فردای ما به حســاب می آید و جمعیت آنان 
نزدیک به ۵۰۰ هزار نفر )تازه متولدشــده تا 18 سال( یعنی 
بزرگ ترین جمعیت شهروندان کم توان در اصفهان است. با 
توجه به انتخاب شهر اصفهان به عنوان پایتخت و پایلوت شهر 
دوستدار کودک در ایران توسط یونیسف و پیوستن به شبکه 
رسمی شهرهای دوستدار کودک جهان و همچنین عمل به 
کنوانســیون بین المللی حقوق کودک »مرکز شهر دوستدار 
کودک اصفهان« با مأموریت ارتقای کیفیت زندگی کودکان 
در شهرداری تأسیس شــد و به تأسی از اصفهان مقرر شد 
این مرکز در ســایر کالن شهرها نیز تأسیس شود؛ بنابراین 
شهرداری اصفهان در اندیشه یک رنسانس شهری و تغییر 

همه معادالت به نفع کودکان است و این تالشی در راستای 
احقاق حق ازدست رفته کودکان است، به نحوی که همواره در 

کانون توجه مدیریت شهری خواهد بود.
 مهمترین شاخص ها و مؤلفه های شهر دوستدار 

کودک چیست؟
درواقع مشــارکت کــودکان در 
مدیریت شهر، ساختن شهر بر اساس 
عالئق و دیده شــدن آنهــا، امکان 
مالقات آســان کودکان با یکدیگر، 
توسعه زیرساخت های مناسب فعالیت 
کودکان، برقراری ایمنی و امنیت آنها، 
فراهم کردن امــکان بروز خالقیت 
و اســتعدادهای آنان و توانمندسازی 
کــودکان بی بضاعــت و نیازمند از 
مهمترین مؤلفه های شــهر دوستدار 

کودک به شمار می رود.
 در ارزیابی های انجام شــده رویکرد اصفهان در 
راستای تحقق شهر دوســتدار کودک چگونه بوده 

است؟
اصفهان از منظر ســاختار و چارت و طرح از سایر شهرها 
جلوتر اســت و تالش می کند به مؤلفه های شــهر دوستدار 
کودک نزدیک شــود و در سال های آینده با بودجه و ضوابط 

مناسب به شبکه شهر دوستدار کودک بپیوندد.
 چه کشــورهایی در ایجاد ساختارهای دوستدار 

کودک پیشگام هستند؟
در حوزه خاورمیانه و شمال آفریقا که ایران جزو آن است 

شــهر عمان در اردن و شــارجه در امارات دوستدار کودک 
هستند. آمار کشورهای پیشــرو در این زمینه کمتر از ۴۰ 
کشور است و فرانســه، برزیل، کره جنوبی، آلمان، سوئیس 
و بسیاری دیگر از کشورهای اروپایی پیشتاز هستند، البته 
تعدادی از شــهرهای ترکیه نیز چند 
سال پیش به این شبکه پیوسته اند. 
ســعی داریم در ســال آینده عنوان 
شهر دوســتدار کودک را از یونیسف 
دریافت کرده و کشــور آبی رنگ در 
حوزه بین الملل شویم؛ شهر دوستدار 
ازاین جهت مهم اســت که  کودک 
فصل اول حقوق بشــر بوده و کشور 
ما زیر ذره بین حقوق بشر است و این 
برند می تواند کارنامه خوبی در حوزه 

بین الملل ایران باشد.
 زیرســاخت های الزم شهر 

دوستدار کودک چیست؟
ازجمله زیرساخت های موردنیاز شهر دوستدار کودک 
توسعه فضاهای بازی مطلوب، ایجاد محله  های دوستدار 
کودک، توسعه مدرسه ها و بوستان های دوستدار کودک، 
برقــراری ایمنی کودکان از مدرســه تــا خانه همچنین 
مبلمان ها و رنگ های موردعالقه کودکان اســت. یکی 
از سیاســت های اصلی شهرداری اصفهان از ابتدای سال 
جاری توســعه انواع فضــای بازی کــودکان به ویژه در 
ســطح محالت است و این طرح در تمام مناطق 1۵ گانه 

شروع شده و یا اجرایی خواهد شد.

 طرح های مرکز شــهر دوستدار کودک اصفهان 
چیست؟

غالب مأموریت های مرکز بین المللی شهر دوستدار کودک 
شهرسازانه است، اما مجموعه ای بین سازمانی به شمار می رود، 
ازاین رو توســعه زیرساخت های شــهری و توسعه انسانی و 
اجتماعی دو وظیفه اصلی این مرکز است و فعالیت های آن 
با تعریف شبکه شهر دوستدار کودک در شهرداری و نهادهای 

دولتی توسعه می یابد.
ازجمله برنامه ها و طرح های مرکز شهر دوستدار کودک 
اصفهان افزایش تعداد و ســرانه های انــواع فضاهای بازی 
کودکان به ویژه در مقیاس محله ای و دسترســی مناسب به 
آن، توســعه محالت دوستدار کودک، فضاهای گردشگری، 
تفریحی و فرهنگی ویژه کــودکان، ارتقای کیفی فضاهای 
شهری و محوطه های بازی کودکان، تدوین و تصویب ضوابط 
و قوانین حمایتی از کودکان، برگزاری رخدادها، جشنواره ها و 
نشست های ملی و بین المللی دوستدار کودک، حمایت حقوقی 
از همه کودکان شهر به ویژه کودکان آسیب دیده اجتماعی و 
حفظ کرامت انسانی آنها و بهسازی و نظام مندسازی مراکز 
دوستدار کودک شهر است. ازجمله طرح ها و برنامه های آینده 
و زودهنگام یونیسف برای مرکز شهر دوستدار کودک اصفهان، 
معرفی و انتخاب یک خواهرخوانده الگو در این زمینه جهت 
استفاده از تجارب آن و همچنین امضای تفاهم نامه سه جانبه 
بین یونیسف، وزارت کشور و شهرداری اصفهان برای توسعه 

شهر دوستدار کودک است.
 رهبری شهرهای دوستدار کودک بر عهده کدام 

بخش یا نهاد است؟
پیرو ابالغ دستورالعمل شهرهای دوستدار کودک از سوی 
سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، گروه شهر دوستدار 
کودک ذیل معاونت شهرسازی و معماری در شهرداری های 
سراسر کشور عهده دار ارتقای کیفی زندگی کودکان در شهرها 
شــدند. معاونت شهرسازی و معماری شــهرداری اصفهان 
در رایزنی با ســازمان شــهرداری ها و دهیاری های کشور و 
یونیسف طی جلسات متعدد کارشناسی در تهران و اصفهان، 
برای کالن شهرها و شهرهای باالی ۲۰۰ هزار نفر جمعیت، 
واحد سازمانی »گروه« و برای شهرداری های زیر ۲۰۰ هزار 
نفر جمعیت واحد ســازمانی »امور« را پیشنهاد کرد که پس 
از موافقت وزارت کشور دســتورالعمل آن توسط شهرداری 
اصفهان و سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور تدوین 
و ابتدای آذرماه برای اجرا در سراســر کشور ابالغ شده است. 
مرکز شهر دوســتدار کودک به طور آزمایشی در شهرداری 
اصفهان و تهران طی سال های اخیر ایجادشده بود و پس از 
تشخیص ضرورت موضوع در وزارت کشور اکنون جزو چارت 
رسمی معاونت های شهرسازی شهرها به شمار می رود. گروه 
شهر دوستدار کودک نیز وظیفه برنامه ریزی، نظارت و ارزیابی 
حمایت از مراکز دوستدار کودک و آموزش های مرتبط را در 
شــهرداری ها بر عهده  دارد، البته دو واحد اصلی گروه شهر 
دوستدار کودک »واحد توسعه زیرساخت ها« و »واحد توسعه 

انسانی و اجتماعی« همچنین دارای چند دبیرخانه است.

اصفهان به شهر دوستدار کودک تبدیل می شود

کودکان امروز؛ شهر سازان فردا 

نا[
ایم

س : 
عک

[

اعضای شورای اسالمی شهر اصفهان تذکرات خود را به طرح های فرهنگی 
و عمرانی شــهرداری در حوزه پیاده راه سازی و ترافیک شهری اختصاص دادند و 

خواهان تحقق مطالبات کارگران شهرداری شدند.
به گزارش ایمنا، پورمحمد شریعتی نیا، عضو شورای اسالمی شهر اصفهان در 
بخش تذکرات شصت و سومین جلسه علنی شورای اسالمی شهر اصفهان ضمن 
تبریک سالروز والدت حضرت زینب )س( و روز پرستار اظهار کرد: این روز را به 
آنهایی که از جانبازان هشت سال دفاع مقدس پرستاری می کنند، تبریک گفته و 
امیدوارم به این افراد که بدون چشمداشتی زحمت بسیاری را برعهده دارند توجه 

بیشتری شود.
او با اشاره به تذکرش در خصوص تغییر سیستم کارت بلیت در اصفهان افزود: 
به دلیل آنکه این سیســتم دچار مشکالتی است و این سیستم کارایی مشخص 

ندارد، الزم است نسبت به جایگزینی و تغییر آن اقدام شود.

عضو شورای اسالمی شهر اصفهان با اشاره به انتصاب سرپرست جدید معاونت 
عمرانی اســتانداری اصفهان تصریح کرد: این انتصاب به دلیل آشنایی حجت ا... 
غالمی به مسائل مربوط به استان و شهرستان های آن موقعیتی شایسته را برای 

شهرداری ها فراهم خواهد کرد.
شیرین طغیانی، رئیس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای شهر 
اصفهان نیز در این بخش ضمن تبریک روز پرستار بابیان اینکه پس از پیاده راه 
سازی چهارباغ، پیاده راه سازی برخی دیگر از خیابان های شهر نیز در دستور کار 
شهرداری مناطق قرارگرفته است، اظهار کرد: طرح پیاده راه سازی در منطقه 11 
اجرا شد که در این زمینه باید توجه داشت هر خیابانی که دارای کاربری تجاری 

است، لزومًا مناسب برای پیاده راه سازی نیست.
او بابیان اینکه ساماندهی یک معبر با اولویت پیاده راه اصولی نیست، افزود: از 
فعالیت های معاونت حمل ونقل و ترافیک تشکر کرده و یادآور می شوم نمی توان 
پروژه  بزرگ پیاده راه ســازی را فضای مســتقل در نظر گرفته و حوزه فراگیر آن 
فراموش شــود بلکه باید طراحی پیاده راه در خیابان ها در وسعت شهری صورت 

پذیرد.
علیرضا نصر اصفهانی، نایب رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان نیز گفت: با 
نصب یک حسگر می توان از مصرف بیهوده برق در پل های مکانیزه سطح شهر 
جلوگیری کرد زیرا هرکدام از آن ها ماهانه هفت میلیون تومان مصرف برق دارند 

و بهتر است این امر موردتوجه مدیران شهرداری قرار گیرد.
او با تشکر از برنامه هایی که با موضوع ترافیک و آموزش شهروندی انجام شده، 

افزود: از تالش معاونت خدمات شهری و در خصوص بارندگی های اخیر قدردانی 
کرده و امیدوارم کمبودهایی که در این مقطع شناسایی شده در بارندگی های بعدی 

رفع شود.
کوروش محمدی، رئیس کمیسیون اجتماعی و محیط زیست شورای اسالمی 
شــهر اصفهان بابیان اینکه »کالس شــهر« در یک مدرسه به صورت پایلوت 
اجراشده و به زودی 1۰۰ مدرســه دیگر با همکاری معاون فرهنگی و اجتماعی 
شــهردار به این طرح می پیوندند، اظهار کرد: امیدوارم شــاهد تربیت شهروندان 
منطبق با نیازها و انتظارات حوزه مدیریت شــهری تحت عنوان حکمرانی خوب 
باشیم و با همکاری آموزش وپرورش این طرح مهارتی و پرورشی در کل مدارس 

شهر اصفهان اجرایی شود.
او افزود: ضروری است معاونت مالی اقتصادی شهردار از هم اکنون تدابیر الزم 
را برای پرداخت مطالبات کارگران تا پایان سال اتخاذ کند تا شاهد شب عید تلخ 

برای کارمندان شهرداری نباشیم.
رئیس کمیســیون اجتماعی و محیط زیست شورای اسالمی شهر اصفهان با 
تقدیر از طرح »قصه آدم و هوا« که توسط معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداری 
اصفهان به اجرا درآمده و برای نخستین بار از حوزه اجتماعی و از طریق مدارس 
سطح شهر به مبحث ترافیک پرداخته، تصریح کرد: از این معاونت درخواست دارم 
در کنار این طرح، اتوبوس هایی را که عمر باالیی داشته و فرسوده شده اند با ناوگان 
تازه خریداری شده جایگزین کند تا شاهد رفع مشکالت ترافیکی و مسائل آلودگی 

و محیط زیستی شهر باشیم.

گروه اصفهان: معاون عمرانی استاندار اصفهان گفت: با 
توجه به دوران رکود اقتصادی الزم است به فکر درآمد پایدار 

برای شهرداری ها باشیم.
حجت ا... غالمی در مراســم تودیع و معارفه مدیرعامل 
سازمان همیاری شهرداری های اصفهان بابیان اینکه مدیران 
فعلی بحرانی ترین دوران مدیریت را خود را می گذرانند اظهار 
داشت: سازمان همیاری شهرداری ها به عنوان دستگاهی که 
حجم عمده ای از پروژه های سطح استان را رقم می زنند و نمود 
عینی پروژه های استانی با توجه به حجم ناچیز بودجه های ملی 
را برعهده دارد، نقش اساسی و محوری در پیشبرد پروژه های 
شهرداری را دارد. او ادامه داد: این مجموعه باید مانند گذشته 
به عنوان حمایت کننده قوی در کنار شهرداری ها قرار بگیرد و 
با توجه به رکود ساخت وسازها، بتواند با درآمد پایدار مشکالت 
مالی شــهرداری ها را برطرف کند. معاون عمرانی استاندار 
اصفهان تصریح کرد: شهرداری ها انتظار ویژه ای برای بودجه 
دارند و با توجه به کاهش درآمد از طریق ساخت وساز، به کسب 

درآمد از سوی سازمان همیاری شهرداری ها بسیار امید دارند.

او ضمن تشــکر از ســعادت بهرامی برای اینکه منشأ 
خدمات بوده اند گفت: آقای ناصر نفری در سازمان های زیادی 
کارکرده اند و بنا به تصمیم استاندار اصفهان حکم سرپرستی 

برای ایشان صادرشده تا مجمع برگزار شود.
غالمی خاطرنشان کرد: مطمئن هستم با توجه به شناخت 
آقای نفری از شهرداری ها و شرایط موجود می توانند بسیاری 
از مشکالت به ویژه مشکالت عمرانی شهرداری ها را برطرف 

کنند.
معاون عمرانی استاندار اصفهان افزود: وظیفه ما این است 
که در شرایط فعلی در راستای هم افزایی و تعامل گام برداریم 

و شرایط رکود را پشت سر بگذرانیم.
Á شهرداری ها تجلی ثروت مردم هستند

سرپرست جدید سازمان همیاری شهرداری های اصفهان 
نیز در ادامه این مراسم گفت: شهرداری ها اموال و تجلی ثروت 

مردم هستند.
ناصر نفری اظهار داشــت: حضور آقــای غالمی را در 

هیئت مدیره این سازمان به فال نیک می گیریم.

او یادآور شد: سازمان همیاری شهرداری ها موظف به انجام 
این کار است و باید درصدد افزایش اموال باشد.

او اضافه کرد: امیدواریم در راســتای توسعه شهرداری ها 
بتوانیم عملکرد خوبی داشــته باشیم و راه ارتزاق بیش از 1۶ 

هزار نفر پرسنل شهرداری ها را هموارتر کنیم.

نفری تصریح کرد: از حســن اعتماد آقای غالمی بابت 
انتخاب مجدد من تشــکر می کنم. تخصــص من در حوزه 
شهرداری است و ۲۲ سال شهردار بودم و در زمان مدیریتم در 
سازمان همیاری شهرداری ها نمره قابل قبولی دریافت کردم. 

تالش می کنیم که سازمان را درخشان تر از قبل اداره کنیم.

در شصت و سومین جلسه شورای شهر مطرح شد

هر خیابانی مناسب 
پیاده راه سازی نیست 

مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های استان اصفهان برگزار شد

ضرورت حرکت به سمت توسعه پایدار 
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جامعه
  کوتاه از کشور

یارانه کودکان بازمانده از 
تحصیل افزایش یافت

معاون رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از افزایش 
یارانــه کودکان بازمانده از تحصیل خبر داد و گفت: ۹7 هزار 

کودک ۶ تا 11 سال بازمانده از تحصیل هستند. 
به گزارش مهر، احمد میدری اظهار داشت: وزارت رفاه با 
کمک آموزش وپرورش و سایر دستگاه ها در جهت حمایت از 
کودکان، اقداماتی را در دست انجام دارد که یکی از آن ها، کمک 
به مدارس شــبانه روزی است. او با اشاره به اینکه اختصاص 
بســته حمایتی دولت به دانش آموزان مراکز شــبانه روزی، 
یکی از اقدامات اساسی انجام شده بوده است، افزود: در چند 
سال گذشته هر بار که بسته حمایت خوراکی توزیع می شد، 
کارت های 3۰۰ هزار دانش آموز مراکز شبانه روزی هم شارژ 
شده و در این مرحله نیز درخواست مشترک همه ما این است 
که بسته حمایتی دولت به آن ها نیز اختصاص پیدا کند. میدری 
با تأکید بر اینکه مشکل اساسی تأمین منابع برای این اقدامات 
است، افزود: از هر دو وزیر رفاه و آموزش وپرورش درخواست 
می کنیم که به سازمان برنامه وبودجه نامه مشترکی، ارسال و 
از آن ها برای 3۰۰ هزار دانش آموز، ۶۰ میلیارد تومان کمک 
بخواهند. میدری با بیان اینکه 1۴۲ هزار کودک بین ۶ تا 13 
سال بازمانده از تحصیل هستند، گفت: ۹8 هزار و 8۴۰ نفر از 
این کودکان ۶ تا 11 سال سن دارند که بر اساس اطالعات 
موجود، 1۲۰۰ نفر از آن ها در خارج از کشور هستند و ۹7 هزار 
نفر داخل کشور زندگی می کنند که 1۹ هزار نفر تحت پوشش 

نهادهای حمایتی هستند که اغلب آن ها معلول هستند.

رشد چشمگیر آمار ایدز در 
میان نوجوانان

رئیس مرکز تحقیقات ایدز گفت: متأسفانه آمار ایدز در میان 
نوجوانان رشد چشمگیری داشته است و مسئوالن بخش های 
آموزشی نیز همواره ترجیح می دهند سکوت کنند و به انکار این 

موضوع مهم بپردازند که بسیار مخرب است. 
به گــزارش ایلنا، مینو محرز گفــت: آموزش وپرورش نیز 
نسبت به آگاه سازی نوجوانان ضعیف عمل کرده و در این زمینه 
اطالع رسانی نکرده است؛ به همین دلیل زمانی که با نوجوانان 
مبتال به ایدز صحبت می کنیم، آن ها نسبت به چگونگی برقراری 
ارتباط و راه های شیوع بیماری اظهار بی اطالعی می کنند. محرز در 
ادامه گفت: متأسفانه برخی نظرشان این است که آموزش نوجوانان 
و آگاهی دادن به آن ها نسبت به بیماری ایدز بدآموزی دارد و تبعات 
دیگری به دنبال خواهد داشت، به همین دلیل ترجیح می دهند که 
درباره آن حرفی نزنند، اما مسئله این است که عدم پرداختن به این 
بیماری خطرناک باعث می شود که نوجوانان با عدم آگاهی وارد 
روابط پرخطر شوند و نتیجه اش این است که متأسفانه آمار ایدز در 

میان نوجوانان نیز رشد چشمگیری داشته است.

   کوتاه از اصفهان

افزایش ۷2 درصدی تماس با 
سامانه فوریت های پلیسی اصفهان

معاون عملیات فرماندهی انتظامی استان اصفهان از افزایش 
7۲ درصدی تماس های مردمی با سامانه فوریت های 11۰ در 

آذرماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، سرهنگ علی ملکی 
آهنگران اظهار داشــت: بر اســاس آمار های به دست آمده در 
آذرماه امسال 1۵3 هزار و ۶۲۶ نفر با مرکز فوریت های پلیسی 
11۰ استان اصفهان تماس گرفتند. او افزود: این تعداد تماس 
نسبت به مدت مشابه سال قبل 7۲ درصد رشد داشته که این 
موضــوع را باید نتیجه افزایش اعتماد عمومی مردم به ناجا و 
رشد آگاهی و آشنایی آنان از سامانه های ارتباطی پلیس دانست. 
به گفته معاون عملیات فرماندهی انتظامی استان 7۴ درصد از 
تماس های برقرارشــده فوریتی بوده و مأموران زیر 1۵ دقیقه 
درصحنه حضور پیداکرده و این تماس ها منجر به انجام عملیات 
موفقیت آمیز توسط مأموران پلیس 11۰ شده است. سرهنگ 
آهنگران همچنیــن از کاهش ۲۰ درصدی مراجعه حضوری 
مردم به کالنتری ها و پاسگاه ها و مراکز انتظامی استان در آذرماه 
امسال خبر داد و گفت: این موضوع نشان دهنده موفق بودن 
سامانه ارتباطی پلیس 11۰ در ارائه خدمت سریع و بهنگام به 
مردم عزیز و شــریف استان است. سرهنگ آهنگران، با بیان 
اینکه برخی از تماس ها نیاز به بررسی و تحقیق بیشتر از سوی 
مأموران دارد اظهار داشت: ممکن است برخی روند رسیدگی به 
تماس های شهروندان در برخی از موضوعات مشمول گذراندن 
مراحل مختلفی از سوی پلیس های تخصصی باشد که در این 
صورت به شهروندان توصیه می کنیم در این گونه موارد، مسائل 

خود را از پلیس تخصصی مربوطه پیگیری کنند.

گشایش نخستین سالن 
بازی های الکترونیک ویژه 

 معلوالن در اصفهان
نخستین سالن بازی های فکری حرکتی الکترونیک ویژه 

معلوالن کشور در اصفهان افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مسئول کمیته بازی ها 
و ورزش های الکترونیک اصفهان گفت: مجموعه تفریحی- 
آموزشی کوک شــو به عنوان نخستین مجموعه تخصصی 
ورزش های الکترونیک معلوالن کشور در مساحت بیش از 8۰۰ 
مترمربع در اصفهان افتتاح شد. محمدمهدی کاظمی هزینه 
تجهیز و راه اندازی بازی های تحرکی و فکری این مجموعه 
را بیش از هفت میلیارد ریال اعالم کرد و افزود: ارائه مشاوره، 
آموزش، برگزاری اردوها و اجرای طرح های ویژه نوجوانان در 
دو بخش دختران و پســران ازجمله خدمات این مجموعه به 

مراجعه کنندگان است. 

آمار ازدواج در کشور سال به سال آب می رود و با برنامه ها 
و طرح های مطرح شــده نیز این مشــکل حل نشده است. 
مسئولین می گویند بیشتر مشــکل با فرهنگ سازی حل 
می شــود اما جوانان از مشــکالت اقتصادی گالیه دارند و 
شــرایط اقتصادی کنونی هم مشکالت ازدواج را چند برابر 

کرده است.
بیش از ۲۲۰ هزار نفر در کشــور تجــرد قطعی دارند، 
همچنیــن 11 میلیــون و 8۰۰ هــزار نفر مجــرد هرگز 
ازدواج نکرده در کشور وجود دارند که با احتساب افراد بدون 
همســر در اثر فوت یا طالق، جمعیت مجــردان ایران به 
رقم 13 میلیون و 3۲ هزار می رســد. آماری که در کشــور 
نشــان دهنده تحول در نگاه به ازدواج، سن و میزان اقبال 

جوانان نسبت به آن است.
به گزارش ایســنا، به گفته علی اکبر محزون مدیرکل 
دفتر جمعیت نیروی کار مرکز آمار ایران و مدیرکل ســابق 
اطالعات و آمار جمعیتی ســازمان ثبت احوال کشور، طبق 
آخرین سرشماری، ۹ میلیون و 7۶۹ هزار نفر در سن متعارف 
ازدواج و هرگز ازدواج نکرده داریم و همچنین تعداد افرادی 
که از سن متعارف ازدواج عبور کرده اند اما هنوز به سن تجرد 

قطعی نرسیدند یک میلیون و 81۰ هزار نفر است.
Á 80 درصد 15 تا 19 ساله ها مجردند

شــهال کاظمی پور، جمعیت شناس و استاد دانشگاه با 
بیان اینکه بر اساس آمارهای ســال ۹۵ ثبت احوال اعالم 
کرده اســت تعــداد ازدواج ها رو به کاهش اســت، گفت: 
باالترین میزان تعداد ازدواج در سال ۹۰ با رقم حدود 8۹۰ 
هزار مورد بوده اســت درحالی که این میزان در سال ۹۵ به 

حدود 7۰۰ هزار مورد رسیده است.
این جمعیت شــناس با اشــاره به میزان تجرد دختران 
براســاس آمارگیری سال ۹۵ نیز تصریح کرد: در رده سنی 
1۵ تا 1۹ سال 8۰ درصد دختران مجرد هستند. این میزان 
در رده ســنی ۲۰ تا ۲۴ سال به ۴3 درصد می رسد. میزان 
دختــران ازدواج کرده این رده ســنی نزدیک به ۵7 درصد 
اســت. همچنین در گروه سنی ۲۵ تا ۲۹ سال ۲3 درصد از 

دختران مجرد و 77 درصد از آن ها متأهل هستند.
به گفته او تعداد زنان مجرد 1۵ سال به باال در سال 8۵، 
هفت میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بوده است و این تعداد در سال 

۹۰ به شش میلیون و 7۰۰ هزار نفر رسیده است.
این جمعیت شــناس ادامه داد: این در حالی است که از 
سنین 3۵ تا 3۹ سال میزان ازدواج از 8۶ درصد به 8۰ درصد 
و ۴۰ تا ۴۴ سال از 88 درصد به ۶۶ درصد رسیده است اما 

دختران دهه 7۰ و 8۰ دیگر با مشکل مضیقه ازدواج روبرو 
نخواهند بود. کاظمی پور در مورد ازدواج در ســنین باال و 
سالمندی نیز اظهار کرد: نرخ ازدواج در میان مردان سالمند 
تنها بسیار بیشتر از زنان سالمند تنهاست. به طوری که تعداد 
مردان ۴۵ سال به باالی تنهای کشور حدود ۲۰۰ هزار نفر 
است اما زنان باالی ۴۵ سال تنهای کشور حدود یک میلیون 
و 3۰۰ هزار نفر هستند، این در حالی است که 7۵۰ هزار زن 
سالمند تنها و حدود 1۰۰ هزار مرد سالمند تنهای باالی ۶۵ 

سال در کشور وجود دارد.
Á میانگین سن ازدواج در حال افزایش است

رئیس انجمن مــددکاری اجتماعی ایــران نیز گفت: 
براساس آخرین سرشماری سال ۹۵ جمعیت کل کشور 7۹ 
میلیون و ۹۲۶ هزار و ۲7۹ نفر اســت که از این تعداد ۵1 
درصد مرد و ۴۹ درصد زن هستند. این در حالی است که ۴ 
میلیون و ۴۲3 هزار و ۲۲۵ نفر دختر مجرد در ســن ازدواج 
)1۵ تا ۲۹ سال( و ۵ میلیون و 37۲ هزار و ۹8۹ نفر پسر در 

سن ازدواج )۲۰ تا 3۴ سال( در کشور داریم.
سید حسن موســوی چلک همچنین تصریح کرد: در 
حال حاضر به ازای هر 1۰۰ پســر، 8۲ دختر در سن ازدواج 
در کشــور وجود دارد این در حالی است که میانگین سن 
ازدواج در حال افزایش و به کمتر از ۲۵ ســال رسیده است؛ 
البته میانگین سن ازدواج در میان تحصیل کردگان بیش از 

جمعیت عمومی کشور است.
Á اماواگرهای قانون تسهیل ازدواج

 عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی نیز 
با بیان اینکه بیش از ۲۰ ســال از تصویب قانون تســهیل 
ازدواج جوانان می گذرد، اما به غیراز سه مورد آن، هنوز بقیه 
موارد قابلیت اجرایی پیدا نکرده اند، گفت: در رابطه با موارد 
اجرانشــده از این قانون، گزارشی در صحن علنی مجلس 
قرائت شد و شــکایتی هم از دولت به قوه قضاییه مطرح 
شــد که البته تا به االن شاهد هیچ جوابیه ای از سوی قوه 

قضاییه نبودیم.
طیبه سیاوشــی افزود: مواردی از این قانون به ویژه وام 
ازدواج جوانان که در زمــان تعیین بودجه دنبال و افزایش 
مبلغ آن به عنوان یک دستاورد مطرح می شود، راه حل هایی 
مقطعی و مسّکن وار هستند. در حقیقت با مانور دادن بر این 

کارها از موارد اساسی و پایه ای غافل می شویم.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه ازجمله 
مسائلی که باید در برنامه توسعه موردتوجه قرار می گرفت 
اشتغال جوانان بود تا االن با پدیده تجرد قطعی و مهاجرت 

گسترده مردم روبرو نشویم، ادامه داد: متأسفانه هیچ یک از 
راه حل هایی که تا به االن برای مقابله با پدیده تجرد جوانان 

ارائه شده مؤثر نبوده و به نوعی مسکن به شمار می روند.
این نماینده مجلس با انتقاد از نبود ســند آمایش ملی و 
عدم جانمایی مناسب در کالنشهرها نیز گفت: باید راهکار و 
سازوکاری برای این معضل بنویسیم. تجرد قطعی یک پدیده 
اجتماعی و گاها خودخواســته از سوی جوانان است. عوامل 
زیادی را می توان در شکل گیری این پدیده دخیل دانست، اما 
بخشی از آن هم به دلیل خودخواستگی جوانان است. عضو 
کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی اظهار کرد: برای 
داشتن یک خانواده پایدار باید الگوها و مشوق هایی را در نظر 
بگیریم و در کنار آن جلوگیری از مهاجرت نیز می تواند عاملی 

در کاهش پدیده اجتماعی تجرد قطعی باشد.
Á  ،حل مشکل ازدواج با تعامل سه جانبه حوزه

دانشگاه و مدیران اجرایی
رئیس کمیسیون فرهنگی شورای عالی انقالب فرهنگی 
نیز گفت: باال رفتن ســن ازدواج و پدیده تجرد، محصول 
عوامل متعــددی ازجمله تغییر ســبک زندگی عمومی و 

مشکالت اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است.
حسن بنیانیان اصالح سبک زندگی را راهکاری فرهنگی 
برای مقابله با این پدیده معرفی کرد و گفت: در گذشته برخی 
آداب ورســوم ازدواج در فرهنگ ما منطقی بود اما در شرایط 
فعلی منطقی و عقالنی نیست. در تفکرات اسالمی امر ازدواج 

بسیار ســاده است و کافی است که عرف غلط در خانواده ها 
را با کمک رسانه ها و دستگاه های فرهنگی اصالح کنیم. او 
با اشاره به اینکه در سیاست گذاری های اقتصادی باید حل 
مشکل مسکن و اشــتغال جوانان را در برنامه های پنج ساله 
لحاظ کرد، اظهار کرد: وقتی ازدواج از ســن طبیعی خود به 
تأخیر بیفتد آثار و پیامدهای مختلف روحی و جسمی برای زن 
و مرد و حتی تربیت فرزندان آن ها در آینده ایجاد خواهد شد.

او اضافه کرد: در کشور ما دو مرکز نظریه پردازی قدرتمند 
یعنی حوزه و دانشگاه و جریانی به نام مدیران اجرایی وجود 
دارد، اما متأســفانه بین هر ســه قطب در مــورد این نوع 
مســائل اختالف نظر وجود دارد و زبان مشــترکی نیست. 
درحالی که تعامل سه جانبه بین آن ها می تواند راهگشا باشد. 
مقاومت های عمیق فرهنگی نســبت به آموزه های دینی 
در رفع این پدیده مشکل ساز شــده است؛ یعنی با الهام از 
ســبک های غربی راه حل هایی در این زمینه ارائه می کنیم 
که همراه با آسیب هایی به ویژه برای زنان است، اما حاضر 
نیستیم با تکیه بر مبانی دینی، نیازهای جنسی و مشکالت 

جوانان کشورمان را برطرف کنیم.
رئیس کمیسیون فرهنگی شورای عالی انقالب فرهنگی 
با بیان اینکه االن پدر و مادرها نمی توانند به فرزندان خود در 
رابطه با امر ازدواج کمک فکری کنند، تصریح کرد: لذا باید 
نهادهای مشاوره بسیار قوی و توانمند را با قیمت ارزان در 

اختیار جوان گذاشت.

قانون تسهیل ازدواج جوانان همچنان بدون کارکرد مانده است

کالف سردرگم ازدواج

آگهی تغییرات شرکت تضامنی احمد افشار و شریک
به شماره ثبت 55643 و شناسه ملی 14005604186

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/07/30 و به استناد 
نامه شماره 97/355921مورخ 1397/10/8 بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
: محل شرکت در شهرستان اصفهان به بخش مرکزی ، شهر اصفهان، آزادگان ، 
خیابان مالصدرا شمالی ، خیابان سعادت آباد ، پالک 0 ، طبقه همکف کدپستی 
8168653595 انتقال یافت . اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )345933(

آگهی تغییرات شرکت سپید پارافین آفتاب شرکت سهامی خاص
به شماره ثبت 52122 و شناسه ملی 10102393525

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1388/07/14 مرکز اصلی 
شرکت از واحد ثبتی تهران به شماره ثبت 197495 به واحد ثبتی اصفهان منطقه 
صنعتی کوهپایه فرعی ششم پالک 26 کد پستی 8168773995 انتقال یافت و ذیل 
ماده 52122 ثبت گردید . اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )345981(

آگهی تغییرات شرکت مهندسی آروین معدن پارس سهامی خاص
به شماره ثبت 2605 و شناسه ملی 14004439532

العاده مورخ 1397/10/09 تصمیمات  استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق  به 
ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به نشانی استان اصفهان ، شهرستان لنجان ، بخش 
فوالدشهر ، شهر فوالدشهر، آ4 ، کوچه )اداره پست( ، بلوار ولیعصر ، پالک 22 ، 
طبقه اول به کدپستی 8491963776 انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح 
شد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری لنجان )346127(

آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه ربیع کاشان شرکت سهامی خاص
به شماره ثبت 2212 و شناسه ملی 10260215074

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/02/05 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1-آقای اکبر 
اشنوئی 1260476537 به سمت مدیر عامل 2-آقای روح اله رشیدی 1261210182به سمت 
رئیس هیئت مدیره 3-خانم فائزه رشیدی راوندی 1263598536 به سمت نائب رئیس هیئت 
مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور شرکت با امضا مدیر عامل 
منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کاشان )347459( 

آگهی تغییرات شرکت آریانا پارت مکانیک سهامی خاص
به شماره ثبت 33718 و شناسه ملی 10980264140

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/09/27 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: موارد ذیل به موضوع فعالیت شرکت ماده 2 اساسنامه اضافه 
گردید: الف( طراحی، ساخت و اجرای قطعات یدکی و ماشین آالت صنایع 
فوالد سازی، نفت، گاز و پتروشیمی ب( صادرات و واردات قطعات وابسته و 
مواد اولیه ج( متالوژی وریخته گری انواع قطعات صنعتی. ثبت موضوع فعالیت 
به شرح مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد و در صورت 
لزوم پس از کسب مجوزهای الزم از مراجع ذیصالح امکانپذیر می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری اصفهان )345930(

آگهی تغییرات شرکت مهندسی آروین معدن پارس سهامی 
خاص به شماره ثبت 2605 و شناسه ملی 14004439532

مورخ  العاده  فوق  طور  به  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
1397/10/09 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - روزنامه کثیراالنتشار اصفهان 
امروز جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. - زهره عسکری به شماره 
ملی 1289579679، مریم صفت پور به شماره ملی 0901280380 و حیدر 
نوروزی به شماره ملی 0059811471 به عنوان اعضای هیئت مدیره برای 
مدت دو سال انتخاب شدند. - سعید کرمی به شماره ملی 1112037934 به 
سمت بازرس اصلی و عباس کرمی بجگردی به شماره ملی 1110891301 
به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. اداره 
کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری لنجان )346126(

آگهی تغییرات شرکت مهندسی آروین معدن پارس سهامی 
خاص به شماره ثبت 2605 و شناسه ملی 14004439532

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/10/09 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: - مریم صفت پور به شماره ملی 0901280380 بعنوان رئیس هیئت 
مدیره، زهره عسکری به شماره ملی 1289579679 بعنوان نایب رئیس هیئت 
مدیره و حیدر نوروزی به شماره ملی 0059811471 بعنوان مدیرعامل و عضو 
هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. - کلیه اوراق و اسناد مالی 
و بهادار و تعهدات از قبیل چک، سفته، برات، قراردادهای تعهدآور و استفاده 
از حسابهای جاری و ثابت در بانکها با امضای نایب رئیس هیئت مدیره یا 
مدیرعامل منفردا و با مهر شرکت معتبر خواهد بود. - ضمنأ مدیرعامل مجری 
مصوبات هیئت مدیره می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری لنجان )346130(

تاسیس موسسه غیر تجاری اتحادیه صنف فروشندگان و تعمیر 
کنندگان لوازم خانگی و الکتریکی شهرستان بویین میاندشت 
درتاریخ 1397/10/22 به شماره ثبت 118 به شناسه ملی 

 14008075018
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع 
عموم آگهی میگردد. موضوع : مقصود از تشکیل اتحادیه: انجام وظایف مقرر در 
قانون و مقررات نظام صنفی، حمایت و حفظ حقوق صنفی اعضا، ایجاد و تحکیم 
اصول همکاری بین افراد صنفی، تالش برای بهبود محیط کسب و کار، تعامل با 
دستگاههای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و بخش خصوصی درراستای وظایف 
و اختیارات خود، همچنین تالش در راستای ارتقاء کیفی خدمات رسانی به مردم و 
اطالع رسانی مناسب و رسیدگی به شکایات دریافتی مدت : از تاریخ ثبت به مدت 
نامحدود مرکز اصلی : استان اصفهان ، شهرستان بوئین میاندشت ، بخش مرکزی ، 
شهر بوئین میاندشت، بوئین ، میدان ولی عصر ، خیابان مالک اشتر ، پالک -55.01 
، طبقه همکف کدپستی 8565114177 اولین مدیران : هدایت اله فرهادی به شماره 
ملی 6219668073 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 4 سال مجتبی جعفری 
به شماره ملی 1090309661 و به سمت نایب رئیس اول هیئت مدیره به مدت 4 
سال مسعود جدیدی میاندشتی به شماره ملی 1150085290 و به سمت نایب رئیس 
دوم هیئت مدیره به مدت 4 سال محمد علی میرزایی شماره ملی 6219200837 به 
سمت دبیر اتحادیه به مدت 4 سال محمد صادق توکلی شماره ملی 6219670132 
به سمت خزانه دار اتحادیه به مدت 4 سال سید نبی اله موسوی میاندشتی به شماره 
ملی 6219219015 و به سمت عضو علی البدل به مدت 4 سال علیرضا ابدالی 
به شماره ملی 6219904508 و به سمت عضو علی البدل به مدت 4 سال محمد 
دوست محمدی شماره ملی 6219675037 بازرس اصلی اتحادیه به مدت 4 سال 
مهدی حیدری شماره ملی 6219917294 بازرس علی البدل اتحادیه به مدت 4 سال 
دارندگان حق امضا : امضا کلیه اسناد و اوراق مالی اتحادیه مانند چک ، بروات ، سفته 
ها ، اسناد تعد آور مالی با امضا رئیس و خزانه دار و در غیاب هریک نایب رئیس اول 
و با مهر اتحادیه معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازگشت به نامه 
شماره 1725 /114/25 مورخ 1397/10/11 اداره صنعت و معدن بویین میاندشت 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری فریدن )347480(

تاسیس شرکت سهامی خاص بین المللی آال تجارت آسیا 
درتاریخ 1397/10/22

به شماره ثبت 61745 به شناسه ملی 14008072959
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع 
عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :اخذ و اعطای نمایندگی از شرکتهای 
داخلی و خارجی اخذ تسهیالت و اعتبارات از بانک ها و موسسات مالی و 
اعتباری در راستای تحقق اهداف شرکت سرمایه گذاری صنعتی، عمرانی 
و بازرگانی و مشارکت در طرح ها و پروژه ها و خرید و فروش سهام سایر 
شرکت ها و خرید و فروش در بورس کاال انجام طرح های امکان سنجی 
و تحقیقات بازاریابی صادراتی غیرهرمی و غیر شبکه ای و برگزاری کارگاه 
ها و سمینارهای آموزشی و پژوهشی در زمینه های اقتصادی، مدیریتی و 
بازرگانی انجام کلیه امور مربوط به ترخیص کاال از گمرکات کشور شرکت 
در کلیه مناقصات و مزایدات انجام کلیه فعالیت های تجاری اعم از خرید و 
فروش و صادرات و واردات تولید، تهیه و توزیع کلیه کاالهای 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، احمد آباد ، خیابان احمد آباد ، خیابان خواجه 
نظام الملک ، پالک 0 ، ساختمان تجاری اداری خواجه نظام ، طبقه سوم 
، واحد 9 کدپستی 8155683151 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است 
از مبلغ 100000000 ریال نقدی منقسم به 1000 سهم 100000 ریالی 
تعداد 1000 سهم آن با نام عادی مبلغ 35000000 ریال توسط موسسین 
طی گواهی بانکی شماره 123 مورخ 1397/09/14 نزد بانک ملت شعبه 
طالقانی با کد 123 پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می 
باشد اعضا هیئت مدیره آقای محمد کیوانی به شماره ملی 1281048178و 
به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال آقای عادل هدایت پور به شماره ملی 
1281917346و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای سیدجعفر 
سادات به شماره ملی 1283859580و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 
2 سال خانم راضیه سادات به شماره ملی 1293376116و به سمت نایب 
رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد 
بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود 
اسالمی باامضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر 
شرکت و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء مدیرعامل همراه 
با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان 
آقای مصطفی نبوی نیا به شماره ملی 1283883171 به سمت بازرس اصلی 
به مدت یک سال مالی آقای جواد راستین مرام به شماره ملی 1289621225 
به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی 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 امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

اصفهان )347070(

فقدان سند مالکیت
6373-1- نظر به اینكه آقای رضا ساكت فرزند محمدعلی با تسلیم دو برگ استشهاد شهود به 
شماره 24133 مورخ 97/10/18 دفترخانه اسناد رسمی شماره 65 اصفهان، مدعی شده یك جلد 
سند مالكیت دفترچه ای به شماره چاپی 207884 سری-- به میزان ششدانگ پالك 3834 
فرعی از 15191 اصلی بخش 5 ثبت اصفهان كه در صفحه 4 دفتر 5 امالك بنامش سابقه ثبت 
دارد مفقود گردیده و تقاضای صدور سند مالكیت المثنی نموده است لذا مراتب به استناد تبصره 
یك اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یك نوبت آگهی می شود چنانچه كسی 
مدعی انجام معامله نسبت به ملك مرقوم یا وجود سند مالكیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار 
این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را كتبا ضمن ارائه اصل سند مالكیت یا سند معامله 
به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالكیت به ارائه كننده 
مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند 
مالكیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالكیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 

رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان – مهدی شبان 346698/م الف

اخطار اجرایی
نام خانوادگی:اکبر  و  علیه:نام  پرونده: 295/97 حل 9 مشخصات محکوم  6719-1- شماره 
اروجی ، نام پدر: احمد ، نشانی: مجهول المکان ؛ مشخصات محکوم له: نام و نام خانوادگی: 
امیر سلطانیان ، نشانی: خمینی شهر تیرانچی چهارراه مسجد نورباران کوی بهار محکوم به:به 
موجب رای شماره 558 تاریخ 97/8/19 حوزه نهم شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر 
که قطعیت یافته است. محکوم علیه محکوم است به: محکومیت خوانده به حضور در یکی از 
دفاتر اسناد رسمی و انتقال سند مالکیت رسمی یک دستگاه خودرو نیسان به شماره انتظامی 
ایران23- 153 و 17 به نام خواهان و پرداخت مبلغ 760/000 ریال بابت هزینه دادرسی و 
همچنین پرداخت نیم عشر اجرایی در حق صندوق دولت رای صادره غیابی است. ماده34 قانون 
اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ 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 اعالم نماید. قاضی شعبه نهم شورای حل اختالف خمینی شهرـ  یداله زمانی 

خارائی م/الف: 345817 تاریخ انتشار: 1397/10/24 

تبصره یک ماده 105 آئین نامه قانون ثبت
6720-1- شماره: 139721702006012723 ، شماره: 1397/10/19  بر اساس تقاضا مبنی 
بر تعیین بهاء ثمنیه اعیانی ششدانگ پالک 118/241 واقع در خمینی شهر بخش 14 ثبت 
اصفهان که طبق سوابق متعلق است به خانم مروارید مالکی ورنوسفادرانی دادگستری میزان بها 
ثمنیه اعیانی پالک فوق الذکر را به مبلغ صفر ریال برآورد و اعالم نموده است و متقاضی آن را 
به حساب سپرده ها طی مبلغ صفر ریال واریز نموده و چون متقاضی مزبور اعالم داشته مالک 
فاقد نشانی است لذا با توجه به مفاد تبصره یک آئین نامه فوق الذکر مراتب فقط یک مرتبه 
در روزنامه آگهی می شود تا ذینفع جهت دریافت بهاء تعیین شده  به اداره ثبت اسناد و امالک 
خمینی شهر مراجعه نماید و در صورتی که مدعی تضییع حقی باشد می تواند از تاریخ انتشار این 
آگهی به مدت یک ماه به مراجع صالحه قضائی مراجعه و گواهی طرح دعوی را به این اداره 
مذکور تسلیم نماید. بدیهی است در صورت عدم ارائه گواهی طرح دعوی سند مالکیت متقاضی 
بدون استثناء ثمنیه اعیانی صادر و تسلیم خواهد شد. رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی 

شهر  م/الف:  345476  تاریخ انتشار: 1397/10/24 

اخطار اجرایی
6721-1- شماره پرونده: 902/97 حل 12 مشخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی:هایده 
انگزی ، نشانی: مجهول المکان ؛ مشخصات محکوم له: نام و نام خانوادگی: فردوس مظاهری 
، نام پدر: مهدی ، نشانی: بلوار منتظری کوی 53 بن بست هاتف محکوم به:به موجب رای 
شماره 2083 تاریخ 97/8/22 حوزه دوازدهم شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر که 
قطعیت یافته است. محکوم علیه محکوم است به: پرداخت مبلغ 13/000/000 )سیزده میلیون 
(ریال بابت اصل خواسته و 2/000/000 )دو میلیون (ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 97/4/24 لغایت اجرای حکم در حق خواهان و نیم عشر دولتی 
رای صادره غیابی است. ماده34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ 
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 اعالم نماید. قاضی 
شعبه دوازدهم شورای حل اختالف خمینی شهر ـ محمدرضا نمازی زاده م/الف: 344966 

تاریخ انتشار: 1397/10/24 

اخطار اجرایی
6716 -1- شماره کالسه: 54/97 مشخصات محکوم علیه  نام: صابر  نام خانوادگی: رشی  
نام پدر: حمزه نشانی محل اقامت: مجهول المکان  مشخصات محکوم له نام: سید محمد  نام 
خانوادگی: میرباقری  نام پدر: .سید احمد  نشانی محل اقامت: تیران – ابتدای جاده شهرکرد 

شهرک صنعتی رضوانشهر فاز 2 خ 2 شرقی سنگبری سبالن  محکوم به بموجب رای شماره 
634- 97/6/31 حوزه 1 شورای حل اختالف شهرستان تیران و کرون که قطعیت یافته 
است. محکوم علیه محکوم است به: محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 168/000/000 ریال 
بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 95/2/25 تا زمان 
اجرای حکم براساس شاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی و پرداخت 2/220/000 ریال 
هزینه دادرسی و تمبرالصاقی در حق خواهان صادر و اعالم میگردد و پرداخت نیم عشر )حق 
االجرا( که توسط اجرای احکام حقوقی احتساب و اخذ می گردد و رای صادره غیابی است  
ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف 
است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد 
یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن مسیر باشد و در صورتی که 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را 
به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. هر گاه ظرف سه سال بعد 
از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که محکوم علیه قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم 
به بوده لیکن برای فرار از آن اموال خود را معرفی نکرده یا صورت خالف واقع از دارائی خود 
داده به نحوی که تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر گردیده باشد به حبس جنحه ای از 
شصت و یک روز تا شش ماه محکوم خواهد شد. قاضی شعبه اول شورای حل اختالف تیران 

و کرون- احمدی 346682 /م الف
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در سایت اصفهان امروز اسکن کنید

سانسور در صداوسیما با توجه به گسترش شبکه های مجازی به رویکردی 
بی معنی تبدیل شده است. بااین حال این روند همچنان در رسانه ملی ادامه 
دارد که اغلب باعث بیشــتر دیده شدن بخش حذف شده در فضای مجازی 
خواهد شد؛ بر این اساس حذف قســمت هایی از یک رویداد در شبکه های 
تلویزیونی، نه تنها مانعی برای دیده شدن محسوب نمی شود که درنهایت به 

سلب اعتماد مخاطبان نسبت به یک رسانه هم منجر خواهد شد.
نمونه  اخیر از چنین سانســورهایی در صداوسیما، پخش مراسم اختتامیه 
نهمین دوره جشنواره مردمی فیلم عمار است؛ این مراسم در حالی به صورت 
زنده از شــبکه نمایش به روی آنتن رفت کــه بخش هایی از صحبت های 
یکی از برگزیدگان به هنگام دریافت جایزه اش پخش نشد. در پی این اتفاق 

بخش های پخش نشــده از صحبت های این تهیه کننده در فضای مجازی 
منتشــر و واکنش کاربران را به همراه داشت؛ کاربرانی که در مواردی حتی 

بدون اطالع دقیق از موضوعی صرفا به انتقاد می پردازند.
بیژن نفیســی، روزنامه نگار در گفتگو با ایســنا با اشــاره به سانسور در 
رسانه های دیداری و نوشــتاری بیان کرد: وقتی برنامه ای برگزار می شود و 
به هنگام پوشــش آن تغییراتی از سوی رسانه ها رخ می دهد ـ در تلویزیون 
و رادیو بیشــتر و در رسانه های نوشتاری کمترـ  این تغییر نمود پیدا می کند. 
درواقع زمانی که بیننده تلویزیون را تماشــا می کند و رادیو گوش می دهد، 
چون همه حواسش معطوف به برنامه ای  است که به روی آنتن می رود، اگر 
خللی در پخش ایجاد شود و بخواهند عادی جلوه دهند، سخت تر خواهد شد.

او ادامــه داد: وقتی برنامه ای به صورت زنــده روی آنتن می رود، باید همه 
جوانب و مسائل را در نظر بگیرند. اگر حین پخش زنده اتفاقی بیفتد نمی توان 
آن را نادیده یا جلوی پخش آن را گرفت. قطع ناگهانی بخشی از برنامه می تواند 
بازار شایعات و مسائل حاشیه ای را افزایش دهد؛ برای مثال در پخش مسابقات 

ورزشی، زمانی که سانسور اتفاق می افتد، بیننده متوجه خواهد شد.
این روزنامه نگار قدیمی بیان کرد: ابعاد و حواشــی جریان را نباید بیشتر 
کنیم تا شــایعات و مسائلی که ممکن است واقعیت نباشد، در کنار آن ایجاد 

نشــود. وقتی اتفاقی رخ می دهد، بهترین کار این اســت کــه از آن رخداد 
جلوگیری نشود و اگر قرار است مقابله شود باید از قبل پیش بینی های الزم 

انجام شده باشد.
نفیســی اظهار کرد: زمانی که برنامه ای با چارچوبی معین اجرا می شود، 
مســئوالن برگزارکننده، نباید اجــازه دهند خارج از برنامــه اتفاقی بیفتد و 
هرج ومرج ایجاد شود. اگر حرکت غیرمنتظره ای رخ دهد باید شیوه برخورد با 

آن را بدانند و در نظر بگیرند.
او درباره انتقادپذیری در بســتر جامعه تصریح کرد: همیشه باید ظرفیت 
انتقاد و تعریف و تمجید را داشــته باشیم و این بستر در جامعه فراهم باشد. 
همچنین باید بدانیم انتقاد مســئله بدی نیست و اگر نظر مخالفی ابراز شود، 
خوب اســت به دلیل اینکه نقاط ضعف خــود را می فهمیم. این فهم باعث 
می شــود که برای بهبود حرکتی کنیم یا اگر مســئله اشتباه بیان شده باشد 
آن را توجیه کنیم. این نوع دیالوگ ها در ســطح جامعه بخصوص از رسانه 
پربیننــده ای مثل تلویزیون کمک می کند به ابهامات و ســؤاالت در جامعه 
پاسخ داده و برطرف شود. باید تحمل انتقاد را همیشه داشته باشیم اما آماده 
پاسخگویی مناسب هم باشیم یا اگر اشتباه کردیم آماده اعتراف هم باشیم؛ 

البته اعتراف شجاعت می خواهد.

فرهنگ و هنر
     سینما و تلویزیون     فرهنگ اصفهان

آغاز تدوین فیلم نون خ 
به کارگردانی سعید آقاخانی

تدوین مجموعه تلویزیونی »نون خ« سعید آقاخانی هم زمان 
با تصویربرداری در حال انجام است.

به گزارش میزان مهدی فرجی تهیه کننده درباره آخرین 
اتفاقات این مجموعه گفت: به دلیل پخش »نون خ« در ایام 
نوروز سال ۹8، تدوین نیز هم زمان با ضبط توسط امیر شیبان 

خاقانی شروع شد.
او افزود: بیســت درصد از تصویربرداری این مجموعه که 
آذرماه در لوکیشنی واقع در اطراف تهران آغازشده بود به پایان 
رسیده است. فرجی درباره محل تصویربرداری »نون خ« گفت: 
گروه همچنان در لوکیشن اطراف تهران ضبط دارد و در ادامه 
به تهران و شهرستانی دیگر برای تصویربرداری صحنه های 
پایانی کار می روند. مجموعه »نون خ« نوشته امیر وفایی داستان 
»نورالدین معتمد« و »امین«، کشاورزان شهری است که در اثر 
بروز مشکالت اقتصادی شریک تجاری شان فوت کرده و دچار 

مشکالت متعدد می شوند.

رامبد با قانون مورفی گیشه 
را قبضه کرد

هفته سوم دی ماه با ادامه فروش بسیار خوب ساخته جدید 
رامبد جوان و کاهش آمار فروش اکثر فیلم های دیگر در حال 

اکران همراه بود.
به گزارش ایمنا، قانون مورفی که در یک آخر هفته، حدود 
نیم میلیارد تومان فروخته بود، با فروشی بالغ بر یک میلیارد و 7۰۰ 
میلیون تومان در هفته گذشته، خیلی زود از مرز دو میلیارد تومان 
گذر کرد. در خالصه داستان این فیلم، با بازی امیر جدیدی، امیر 
جعفری، هادی کاظمی، ســروش صحت و رامبد جوان، آمده 
است: دختر بهمن به نام سارا دزدیده می شود، فرخ برای کمک او 
به شمال می رود و این دو اتفاقات زیادی را پشت سر می گذرانند. 
همچنین مارموز از مرز فروش پنج میلیارد تومانی گذر کرد. این 
فیلم که صدرنشینی جدول فروش هفتگی را به اثر جدید رامبد 
جوان باخته، در هفته چهارم اکران بالغ بر 8۰۰ میلیارد تومان بلیت 
فروخت. فیلم جدید کمال تبریزی، مضمون سیاسی در قالبی 
کمدی دارد و حامد بهداد، ویشکا آسایش، آزاده صمدی، رضا 
ناجی، مانی حقیقی و محمد بحرانی با همراهی گروه موسیقی 

»بمرانی« در آن ایفای نقش می کنند.

عذرخواهی نویسنده کتاب 
سبز از مسلمانان

نویسنده فیلم نامه فیلم سینمایی »کتاب سبز« برای نوشتن 
توییت توهین آمیز درباره مسلمانان آمریکا، از آن ها عذرخواهی 

کرد.
به گــزارش مهر بــه نقــل از ورایتی، نیــک واله لونگا 
فیلم نامه نویس »کتاب سبز« برای پست توییتی عذرخواهی 
کرده که در آن از یک روایت رد شده محافظه کاران که مدعی 
بود مسلمانان آمریکایی بعد از یازده سپتامبر مشغول شادی بودند، 
حمایت کرد. او اکنون با صدور بیانیه ای اعالم کرده که قصد 
عذرخواهی دارد و افزوده اســت: من همه عمرم را برای این 
تالش کردم که داستان غلبه بر تفاوت ها و پیدا کردن زمینه های 
مشــترک را به صحنه بیاورم و از همه کسانی که به نوعی با 
»کتاب سبز« در ارتباط هستند عذرخواهی می کنم. به ویژه از 
ماهرشاال علی مهربان و درخشان و همه گروه مسلمانی که با 

صحبتم ناراحتشان کردم، عذر می خواهم.

درخونگاه؛ روایت متفاوت 
دهه ۶0

منصور سهراب پور تهیه کننده »حمال طال« و »درخونگاه« 
از آخرین وضعیت آماده سازی این آثار برای حضور در جشنواره 

فیلم فجر گفت.
منصور سهراب پور تهیه کننده فیلم سینمایی »حمال طال« 
به کارگردانی تورج اصالنی که در بخش نگاه نو و »در خونگاه« 
به کارگردانی ســیاوش اســعدی که در بخش مسابقه سی 
و هفتمین جشنواره ملی فیلم فجر حضور دارند، در گفتگو با 
خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت این آثار گفت: در حال حاضر 
هــر دو فیلم در مراحل پایانی فنی قرار دارند به طوری که فکر 
می کنم ظرف چند روز آینده بتوانیم دی سی پی این فیلم ها 
را بکشیم. او افزود: فیلم سینمایی »حمال طال« به معضالت 
اقتصادی می پردازد و اولین تجربه سینمایی تورج اصالنی است 
همچنین »در خونگاه« به روایت مسائل اجتماعی در دهه ۶۰ 
می پــردازد از همین رو فکر می کنم هر دو فیلم حرف تازه ای 
برای گفتن دارند. امین حیایی، ژاله صامتی، مهراوه شریفی نیا، 
نادر فالح، محمود جعفری، منصور شهبازی، افشین سنگ چاپ، 
فاطمــه مرتاضی و پانته آ پناهی ها نیز بازیگران »در خونگاه« 
هستند. در خالصه داستان فیلم سینمایی درخونگاه آمده است: 

»ظهری می آید تابسازد! اگر نبازد...«

قسمت باال؛ صدر باکس آفیس 
آمریکا 

با اکران کمدی درام »قسمت باال« با بازی برایان کرانستون 
و کوین هارت این فیلم موفق شد تا صدر باکس آفیس آمریکا 

را به تصرف خود درآورد.
به گزارش مهر به نقــل از ورایتی، فروش 1۹/۵ میلیون 
دالری فیلم »قسمت باال« در نخستین آخر هفته اکرانش آن 
را در رأس باکس آفیس آمریکا جای داد. این فیلم با نمایش در 
3۰8۰ سالن سینما این موفقیت را کسب کرد و موفق شد تا 
»آکوامن« را به مکان دوم براند. تجربه موفق قبلی این کمپانی 
فیلم سازی »مامان های بد« بود که با فروش ۲3/8 میلیون دالر 
جایگاه سوم را کسب کرده بود. »قسمت باال« بازسازی یک 
فیلم پرفروش فرانسوی است که با بازی کرانستون در نقش یک 
معلول حرکتی ثروتمند ساخته شده و هارت در نقش مردی بیکار 
باسابقه مجرمانه است که برای کمک به او استخدام شده است.

میل به زندگی در نمایش 
ریکاوری

گروه فرهنگ و هنر: نمایــش »ریکاوری« به کارگردانی 
اسماعیل موحدی تا ۲۶ دی در سالن نمایش مجموعه فرهنگی 

هنری فرشچیان به نمایش درمی آید.
این کارگردان ضمن اعالم این خبر گفت: نمایش ریکاوری 
نوشته امیر صفایی پور و با حضور بازیگرانی همچون رادمهر 
کشانی، میالد فروتنیان، زهرا قدوسی، جعفر انصاری پور، مهناز 
تقی زاده و محمد عظیمی از 13 دی به روی صحنه رفته و تا 
۲۶ دی در سالن کوچک مجموعه فرشچیان به روی صحنه 
خواهد رفت. موحدی درباره داستان نمایش ریکاوری گفت: این 
نمایش روایتی از زندگی دو پیرمرد بیمار است که به طور ناگهانی 
باخبر می شوند تا یکی دو هفته آینده از دنیا خواهند رفت. او ادامه 
داد: با شنیدن این خبر تصمیم می گیرند به محل زندگی شان 
در دوران کودکــی بروند و برای آخرین بار آن را ببینند. آن ها 
در این مسیر با زن بارداری روبرو می شوند که همسرش او را 
رها کرده و او مجبور است برای زایمان تنها به بیمارستان برود. 
پیرمردها تصمیم می گیرند همسر این زن را پیدا کرده و او را 
برای همراهی با همسر و فرزندش ترغیب کنند. این کارگردان 
تأکید کرد: ایجاد میل به زندگی در وجود دو انسانی که در آستانه 
زوال و نابودی قرارگرفته اند وجه بارز این نمایشنامه است که 
در پایان نمایش اتفاقات دیگری در زندگی این دو پیرمرد رخ 
می دهد. اسماعیل موحدی ساخت آثار نمایشی دیگری همچون 
»مورمور«، »ضیافت ژنرال ها«، »موبوشاب« و »شهر ما« را در 
کارنامه خود دارد. اثر دیگری از او بانام »دام«، از تولیدات سازمان 
فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان امسال در سی و 
هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر به روی صحنه رفته و به 

رقابت با سایر آثار نمایشی می پردازد.

حضور فعال دانشجویان 
در جشنواره زاینده رود

گروه فرهنگ و هنر: عضو شورای سیاست گذاری سومین 
جشنواره داستان کوتاه زاینده رود از امکان شرکت دانشجویان 

خارج از مرزهای کشور در این جشنواره خبر داد.
رضا روحانی با اعالم این خبر گفت: جشــنواره داســتان 
کوتاه زاینده رود در ســومین دوره برگزاری خود امکان شرکت 
دانشــجویان ایرانی خارج از مرزهای کشور را در این جشنواره 

فراهم کرده است.
او ادامه داد: تأکید بر خالقیت، طراوت و پویایی دانشجویان 
و بهره مندی مدیریت شهری از این سرمایه های بزرگ از وجوه 
بارز این جشنواره است و مشــارکت کلیه دانشجویان داخل 
و خارج از کشــور در این جریان ضرورت دارد. عضو شــورای 
سیاست گذاری سومین جشنواره داستان کوتاه زاینده رود، این 
جشــنواره را از دو منظر حائز اهمیت دانست و اظهار کرد: در 
منظر اول یک برنامه فرهنگی در شهر به نام زاینده رود شکل 
می گیرد که بستری برای بروز خالقیت و خلق اتفاقات مرتبط 
با اصفهان است. او اضافه کرد: همچنین مخاطب عمده این 
جشنواره دانشجویان هستند که به عنوان منبع خالقیت و پویایی 
در جامعه شناخته می شوند و از این طریق می توان از همفکری 
آن ها در نحوه مدیریت شهر بهره مند شد. روحانی با تأکید بر 
ضــرورت برگزاری برنامه های متعــدد فرهنگی حول محور 
زاینده رود گفت: طبق روایت مورخان، وقتی یحیی پسر زیدبن 
علی در قرن دوم هجری توسط امویان در خراسان کشته شد، 
در آن سال هر فرزند پسری که در خراسان زاده می شد مردم 
نامش را یحیی گذاشتند تا یاد، خاطره، راه و روش یحیی را زنده 
نگاه دارند. عضو شورای سیاست گذاری سومین جشنواره داستان 
کوتاه زاینده رود ادامه داد: بنابراین اگر تمام برنامه های فرهنگی 
اصفهان به نوعی نامش به زاینده رود مرتبط شود، اشاره ای به 
وضعیت بغرنج این شــاهرگ حیاتی اصفهان خواهد داشت 
و توجه عمومی را به مســئله زاینده رود جلب می کند. روحانی 
افزود: زاینده رود فقط تأمین کننده آب به عنوان مایحتاج ضروری 
مردم نیست و در حقیقت عامل اصلی شکل گیری تمدن فالت 
مرکزی ایران و تمدنی است که نام آن در حوزه های مختلف 
فرهنگی، هنری و حتی فقاهتی، مکتب اصفهان نهاده شده و 
محوریت آن زاینده رود بوده اســت. او خاطرنشان کرد: عنوان 
»زاینده رود« امروز معنای ویژه ای دارد که شاید چند سال قبل و 
در زمان جاری بودن رودخانه نداشت؛ بنابراین تأکید بر این مسئله 
موجب همراهی افکار عمومی با تالش مسئوالن و مدیرانی 
است که در راستای احیای این رودخانه تالش می کنند. روحانی 
درباره برگزاری اختتامیه جشنواره داستان کوتاه زاینده رود گفت: 
تالش شده تا اختتامیه جشنواره با ایام هفته فرهنگی اصفهان 
که در اوایل اردیبهشت ماه سال آینده برگزار می شود تداخلی 

نداشته باشد.

برپایی نمایشگاه اساتید آبرنگ 
اصفهان در نگاه نو

نمایشگاه اساتید آبرنگ اصفهان در گالری نگاه نو برپا است.
بابک شکرانی در گفتگو با ایمنا اظهار کرد: برای پنجمین 
سالگرد گالری نگاه نو ۹ نفر از اساتید آبرنگ را انتخاب کردیم 
چراکه اصفهان شــهر آبرنگ محسوب می شود و در گذشته 
اساتید مشهور ایران در این زمینه از اصفهان بودند لذا تصمیم 
گرفتیم این نمایشگاه را برگزار کنیم. مدیر گالری نگاه نو ادامه 
داد: این نمایشگاه شروع ششمین سال کاری این گالری است 
که تصمیم گرفتیم آثار اساتیدی چون نادر مهذب نیا، احمد مطیع، 
علی مطیع، حسین هادی پور بروجنی، احمد حمیدی، مصطفی 
شعرباف، رضا بدرسما، بهروز والیانی و مهدی باغ زرشکی را در 
شروع به نمایش بگذاریم. او افزود: مجموع آثار ۲۰ تابلو است 
که ســه تابلو با موضوع حرم امام رضا )ع( است و بقیه تابلوها 
پرتره و فضای باز و طبیعت اســت. شکرانی با اشاره به اینکه 
برگزاری گالری ها تأثیر مثبت فرهنگی دارند، گفت: وقتی ما 
یک نمایشگاه از یک شخص کمتر شناخته شده برگزار می کنیم 
استقبال کمتری می شود اما وقتی جمعی از اساتید، نمایشگاهی را 
برگزار می کنند به فضای گالری ها و هنری شهر رونق می دهند 
همچنین در این فضاها هنرجویان می توانند حاضر شوند و از 

تجربه اساتید استفاده کنند.

گروه فرهنگ و هنر – عاطفه علیان: جمعه ای که 
گذشت، ۲1 دی 13۹7 نمایشگاه انفرادی نسیم مهدوی در 
گالری دیدار آغاز به کار کرد. مهدوی، هنرمند جوانی است 
که تا چهارشنبه، ۴۰ اثری که از سال ۹3 نقاشی کرده را به 
نمایش گذاشته است. کارهای نسیم مهدوی در ابعاد مختلف 
و شامل کالژ و ترکیب مواد روی بوم و اکریلیک است. در 
استیتمنت، با قلمش آمده است: »من از آن طبیعتم، خود را 
در آن یافتــم، در آن قدم زدم، صداها و آنچه لمس كردم را 
به تصویر درآوردم. بودن ها و نبودن ها، گفتن ها و سکوت ها، 
دلبستگی و کنده شدن ها در غالب رنگ و فرم نمایان شد.«
 آنچه در بعضی از تابلوهای مهدوی مشــاهده می شود 
مربوط به دوران افســردگی پس از زایمان است که تجربه 
زیســته بیشتر مادران است. نســیم مهدوی دانش آموخته 
انجمن هنرمندان نقاش اصفهان است و زیر نظر اساتیدی 
چون طهمورث بهادرانی، حسین تحویلیان، جواد طاهری، 
مرتضی بصراوی و صابری و نوشین نفیسی و زهرا فنایی 
دوره های نقاشــی را گذراند. در آثارش نقش رنگ بر خط و 
فرم غالب اســت. حمایت گالری داران خصوصی همچون 
گالری دیدار، از هنرمندان جوان شهر را به فال نیک گرفتیم 

و با او گفتگو کردیم که در ادامه می خوانید:
 در استیمنت آورده اید که من از طبیعتم و طبیعت 
عنصر مهمی در این آثار است. از سوی دیگر، عنصر 
رنگ در آثار بسیار به چشم می خورد. دلیل خاصی 

داشته این رنگارنگی؟
من تجربه گرا هستم، قصدم این نیست كه سبک های 
گذشــته را دنبال و تكرار كنم. از طبیعت و واقعیت طبیعت 

الهام گرفتم و حســی كــه از طبیعت 
می گیرم را كامال آزادانه روی بوم اجرا 
می کنم. این احساس تعلق به طبیعت 
مطمئنا، ریشه در دوران کودکی ام دارد. 
ازنظر من آنچــه در طبیعت می گذرد 
با آنچــه در زندگی فردی انســان ها 
می گذرد بسیار مشــابه است و هر دو 
فصل های متفاوتی را زندگی می کنند. 
این ایستایی و مقاومت طبیعت در پس 
هر زمستان وامید به آمدن بهاری دیگر، 

برایم جذاب و هیجان انگیز بود. شاید دلیل رنگی بودن آثارم 
سرشــتی دارد، چراکه از كودكی همیشه نقاشی هایم پر از 
رنگ بود و كاغذ جای ســفید نداشــت. به رنگ بها بسیار 
می دادم و هنوز هم همین گونه اســت مــن دنیا را رنگی 

می بینم و از این ویژگی لذت می برم.
 تعدادی از آثار شــما مربوط بــه دوران پس از 
زایمان اســت. دورانی که بیشتر 
مادران دچار افســردگی پس از 
این  اهمیت  می شــوند.  زایمان 

موضوع تا چه اندازه بوده است؟
مجمــوع نقاشــی هایم در ایــن 
نمایشــگاه 40 اثر است كه حدود 27 
اثر را در دوران پس از زایمان نقاشــی 
كردم. مسئله مادر شدن تأثیر زیادی در 
من داشت و باعث شد كه به موضوع 
رویش و زایش و تولد دوباره بیشــتر 
فكر كنم. حتی گاهی ناخواســته در نقاشی هایم بروز داده 
شد. سعی كردم ارتباطی بین دوران قبل بارداری و پس از 
زایمان باشد ولی نقاشی ها کم کم از حالت كالژ به سمت 

انتزاع و سادگی رسید.

 آثار تا چه اندازه بر فردیت هنرمند استوار است؟
پاسخ این پرسش با بیننده و مخاطب من است؛ اما امیدم 
بر این است كه توانسته باشم آنچه در نظر داشتم را به بیان 
رســانده باشم. به نظرم خود آثار به اندازه كافی گویا هستند 
كه به تكرار نیفتاده و شــاید بــه دلیل وقفه های زمانی كه 
بین اجرای آثارم پیش آمده باشد. قطعا هر اثری كه آفرینش 
می شود برای بیان خود نیاز به مخاطب دارد و رسالت اثر با 
مخاطب تكمیل می شــود اما این نكته باعث نمی شود كه 

فردیت خودم را حفظ نكنم.
 آثاری از کالژ هم در نمایشگاه دیده می شود. به 

چه دورانی برمی گردد؟
به چند دلیل از كالژ استفاده كردم. زمانی از كالژ استفاده 
كردم كه خودم ازلحاظ روحی و روان تنی فوق العاده هیجانی 
بودم و احساساتم دچار زیروبم بسیار بود و برای تخلیه این 
هیجان احســاس كردم نیاز دارم از خــود عناصر طبیعت 
به عنوان كالژ اســتفاده كنم. دلیل دیگر عالقه به عناصر 

طبیعت است كه می خواستم در آثارم حضور جسمی و عینی 
داشته باشد. دلیل دیگر همراهی با گروهی كه هنر محیطی 

كار می کردند و درگیری ذهنی برایم ایجاد شد.
 شما مربی نقاشــی کودک هم هســتید. این 
مادرانگی و اهمیت به کودکی در آثار و حرفه دغدغه 
شماست. اوضاع نقاشــی کودکان در اصفهان را 

چطور می بینید.
دو نكته قابل ذکر اســت. بعضی مربیان نقاشی كودك 
هنوز روش آموزشی صحیحی ندارند و از کلیشه ها به جای 
بروز خالقیت در نقاشی كودكان استفاده می کنند و توجه 
به فردیت كودك نمی شــود. نكتــه دیگر اینكه بعضی از 
والدین درك درســتی از آمــوزش صحیــح را ندارند و 
صرفا یك نقاشی كپی شــده خوش آب و رنگ را بیشتر 
می پســندند و این دیدگاه غلط را به كودكان خود انتقال 
دادند و در این میان بسیاری از خالقیت ها و استعدادهای 

كودكان رشد پیدا نمی کند.

صف اکران آثار سینمایی از چند ماه قبل از آغاز جشنواره 
فیلم فجر همواره وجود داشته است که خود موجب اعتراض 
و به وجود آمدن بسیاری از مشکالت می شود؛ مشکالتی که 
تهیه کننده فیلم »سوء تفاهم«، تازه ترین قربانی این رویه درباره 

آن سخن گفت.
بــه گزارش ایرنا، تجربه نشــان داده کــه یک فیلم، 
به صرف خــوب بودن و قابل قبول بودنش در گیشــه به 
موفقیت دست پیدا نمی کند. عالوه بر اینکه سلیقه و ذائقه 
مخاطب سینما دچار تغییر شده و خیلی وقت ها ثابت شده 
کمدی های نه چندان مطــرح، تنها به دلیل حضور برخی 
از بازیگرانشــان برای مردم نسبت به فاکتورهای یک اثر 
خوب و تأثیرگذار، ارجح  و جذاب تر اســت؛ اما فروش یک 
اثر سینمایی تنها به کیفیت یا کمیت آن بازنمی گردد. فصل 
اکران می تواند یکی از عوامل تعیین کننده برای موفقیت 
در گیشــه باشد. شــاید هم به همین دلیل باشد که اکثر 
کارگردانان برای اکران فیلمشــان در نوروز تالش بسیار 
می کنند که همواره منجر به اختالفات و کشــمکش های 

بسیاری هم شده است.
Á اکران فیلم های پرفروش در نیمه نخست سال

طبق آمارهایی که وجود دارد، بیشتر فیلم هایی که پرفروش 
بوده اند، در نیمه اول سال اکران شده اند. فیلم های روی پرده 
در ایام نوروز همیشه با استقبال مردم مواجه شده، طوری که 
به ســئانس های دوازده و دو شب هم کشیده شده است. از 
»هزارپا« که عنوان پرفروش ترین فیلم تاریخ سینما را یدک 
می کشد تا »مصادره«، »التاری«، »نهنگ عنبر« و ... همه در 

شش ماه نخست سال روی پرده سینما رفته اند.

Á اکران »سوء تفاهم« سال آینده؟
هفتمین فیلم احمدرضا معتمدی هم که با دستمایه طنز 
ســراغ مفهوم فراواقعیت در دنیای امروز رفته و به ســی و 
ششمین جشــنواره فیلم فجر هم راه پیدا کرده بود، هنوز در 
صف اکران قرار گرفته و نتوانســته در این ماه ها زمانی برای 
اکران به خود اختصاص دهد. این در حالی است که قرار بود 

این اثر دوازدهم ماه جاری روی پرده سینماها برود.
جلیل شعبانی، تهیه کننده این فیلم درباره به تعویق افتادن 
زمان اکران »ســوء تفاهم« گفت: ابتدا قرار بود این اثر پنجم 
و بعد هم دوازدهم دی اکران  شــود اما شورای صنفی جلسه 
گذاشتند و گفتند که یک فیلم دیگر روی پرده است که هنوز 
می فروشــد. متأسفانه ما هم به شدت از این قضیه و اتفاقات 

گله مند هستیم.
او در پاسخ به این پرســش که آیا زمان دیگری را برای 
نمایش »سوءتفاهم« در نظر نگرفته اند؟ خاطرنشان کرد: به ما 
اعالم کردند که بعد از ایام جشنواره اکران می شود، اما موافق 
نیستم. چون ازنظر من زمان خوبی نیست و به عید نزدیک 
می شــود که فیلم ها را زودتر از پرده سینما برمی دارند. بهتر 
است اکران به سال آینده موکول شود، حاال تا چه اندازه موفق 
می شویم، نمی دانم. باید ببینیم شورای صنفی نظرشان چیست؛ 
اما چون عقیده داشتند که فیلم »اتاق تاریک« روی پرده است 
و االن هم در حال فروش است، از اکران آن صرف نظر کردند.

Á فیلم سوزی در زمان اکران
اما شاید بدترین ماه های فصل سال برای اکران یک اثر 
سینمایی، آذر و دی باشد. تقریبا دو ماه مانده به آغاز سال جدید 
سینمای کشــور، بسیاری از فیلم ها همچنان در صف اکران 

هســتند. این آثار زمانی برای نمایش این آثار در طول سال 
اختصاص داده نشــده و اکرانشان به این دو ماه موکول شده 
است. زمان بندی محدود و فشرده برای نمایش آثار، مصادف 
بودن این دو ماه با زمان امتحانات دانش آموزان و دانشجویان 
که همه این اتفاقات به فروش کم گیشه ختم می شود. شاید 
به همین دلیل باشد که خیلی ها اکران فیلم ها در این زمان را 

فیلم سوزی می گویند.
Á درساژ« و کج سلیقگی شورای اکران«

با نگاهی به فیلم های روی پرده ســینما کامال متوجه 
خواهیم شــد که امســال هم دوباره این اتفاق گریبان گیر 
آثار سینمایی شده اســت. برای مثال »آستیگمات«، »اتاق 
تاریک«، »اســکی باز« و »بمب؛ یک عاشــقانه« هرکدام 
فیلم های قابل توجــه و قابل قبولی در ســینما بوده اند که 
موردتوجه منتقدان هم قرار گرفته است، اما همگی در این 
دو ماه روی پرده سینما رفته اند. »درساژ« هم که نخستین 
اثر پویا بادکوبه محســوب می شود و تاکنون توانسته جوایز 

داخلی و خارجی زیادی را از آن خود کند، شــامل این قضیه 
شده اســت. »درســاژ« که ورایتی از آن به عنوان داستانی 
اخالقی برای عصر جدید یاد می کند به دلیل کم سلیقگی 
شورای اکران، نمایشش به این ماه ختم شد. شاید این اثر در 
هرکجای دنیا بود بیشتر موردتوجه قرار می گرفت و فیلمی 

چنین تأثیرگذار را در زمان بهتری اکران می کردند.
Á تأثیرگذاری بر سلیقه مخاطبان

چنین فیلم هایی که تا حدودی توانسته اند نگاه و جریان 
تازه ای را به ســینما داخلی وارد کننــد، اگر در ماه های دیگر 
نمایش داده می شــدند، مسلما گیشــه موفق تری داشتند و 
می توانســتند تأثیرگذاری مثبتی هم بر جهت گیری سلیقه 
مخاطبان سینما داشته باشند. »قانون مورفی« که در ابتدا قرار 
بود به جای فیلم »پاستوریونی« از پنجم دی ماه نمایش داده 
شود و حتی اکران خصوصی اش هم در پردیس ملت برگزار 
شده بود، بر اساس تصمیم شورای صنفی نمایشش به تعویق 
افتاد و از روز دوازدهم ماه جاری روی پرده سینماها رفته است.

گفتگو با نسیم مهدوی به بهانه نمایشگاهش در گالری دیدار

دنیا را رنگی می بینم 

می خواهی دیده شوی 
سانسور شو 

عامل تأخیر اکران ها چیست؟

فیلم سوزی به وقت زمستان 
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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

رئیس اتاق بازرگانی اصفهان گفت: مصارف مالیات دریافتی 
از مردم به صورت شفاف از سوی دولت اطالع رسانی شود.

به گزارش اصفهان امروز، سید عبدالوهاب سهل آبادی در 
دومین همایش نقش عدالت مالیاتی در توسعه پایدار در سالن 
اجتماعات اتاق بازرگانی اصفهان تصریح کرد: فرایند مالیات 
دارای سه ضلع مؤدی، ممیز و دولت است و دولت تاکنون در 

نحوه هزینه کرد مالیات گزارشی ارائه نکرده است.
او تصریح کرد: مؤدیان مالیاتی با پرداخت مالیات تفاوتی 
در بهبود شــرایط کسب وکار مشــاهده نمی کنند و از دولت 
می خواهیم مصارف مالیات دریافتی را برای مردم مشخص 
کند. او با اشــاره به شرایط سخت اقتصادی برای واحدهای 
تولیدی به ویژه کارگران گفت: در این شرایط که وزارت رفاه به 
رسالتش در ارائه خدمات به کارگران عمل نمی کند و واحدهای 
تولیدی هم مالیات پرداخت می کنند روشنگری در هزینه کرد 

مالیات انجام نمی شود.
 سهل آبادی با بیان این پرســش که آیا بودجه نویسان 

ابتدا هزینه های دولت را محاسبه می کنند و سپس بودجه را 
تنظیم می کنند، افزود: در شــرایطی که بنگاه های اقتصادی 
به سختی به فعالیت مشغول اند افزایش سقف مالیات و افزایش 

هزینه های دولتی جای سؤال دارد.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجــارت ایران تاکید کرد: 
دولت طی سال های گذشته نه تنها هزینه های خود را کاهش 
نداده بلکه با افزایش هزینه های خود خواستار افزایش مالیات 
و دریافت از مردم است. او از مدیران میانی و استانی خواست 
که نسبت به خطاها و اشتباهات محاسباتی مدیران ارشد و وزرا 
ســکوت اختیار نکنند و افزود: مدیران باید شجاع باشند و در 
برابر تصمیم های اشتباه و هزینه دار مسئولیت مقاومت کنند و 

از حقوق مردم دفاع کنند.
او خاطرنشــان کرد: خرج دولت از دخل آن بیشتر شده 
است و با وجود تاکیدات مکرر رهبر انقالب مبنی بر کوچک 
شدن دولت باز هم شاهد افزایش هزینه های دولت هستیم. 
سهل آبادی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به خشکی 

زاینده رود گفت: پاداش اســتانی که بیشترین سهم مالیات را 
پرداخت می کند این نیست که در این شرایط سخت زندگی 
کند. عبدالعظیم عطائی مدیرکل دفتر نظارت بر هیئت های حل 
اختالف مالیاتی کشور در این همایش گفت: حسابرسی مالیاتی 
یک فرایند منطقی و سیستماتیک برای جمع آوری و ارزیابی 
بی طرفانه شواهد اظهارنامه مالیاتی مؤدیان است. او هیئت های 
حل اختالف مالیاتی شامل سه ضلع یکسان و برابر دانست و 
گفت: هیچ یک از نمایندگان اداره مالیاتی یا قاضی دادگستری و 
نماینده بخش خصوص حق رای بیشتری ندارند. او تاکید کرد: 
نمایندگان سازمان امور مالیاتی در هیئت های حل اختالف باید 
بصیر و مطلع در امور مالیاتی باشند تا به صورت بی طرفانه رای 
خود را نسبت به پرونده های مالیاتی صادر کنند و مستقل از 

سازمان عمل می کنند.

 عطایی افزود: صدور انواع قرار از ســوی هیئت های حل 
اختالف مؤدیان را آزرده و فرصت رسیدگی را طوالنی می کند 
و ازایــن رو از هیئت های می خواهیم که پرونده ها را به دقت 

بررسی و رأی صادر کنند و از صدور مجدد قرار پرهیز کنند.
محمدرضــا رجالی عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی 
اصفهان در این همایش خواســتار ارجاع پرونده ها به صورت 
سیستمی شد و گفت: بررسی پرونده های مالیاتی به صورت 
گزینشــی شائبه هایی را ایجاد می کند ولی انتخاب پرونده ها 

به صورت سیستمی شائبه ها را از میان می برد.
 دومین همایش نقش عدالت مالیاتی در توســعه پایدار 
با محوریت دادرســی مالیاتی با حضور نمایندگان اتاق های 
بازرگانی سراسر کشور در هیئت های حل اختالف مالیاتی در 

اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد.

فعاالن اقتصادی از افزایش سقف مالیات در بودجه گالیه دارند

دولت فربه تر؛ مالیات بیشتر 
رئیس اتاق بازرگانی اصفهان: در شرایطی که بنگاه های اقتصادی 
به سختی فعالیت دارند افزایش سقف مالیات و افزایش هزینه های 

دولتی جای سؤال دارد

اقتصاد

سال آینده در تأمین پنبه دچار 
مشکل می شویم

اصفهان از حدود 1۰۰ ســال قبــل به عنوان یکی از 
قطب های نساجی کشور شناخته شد. احداث کارخانجات 
بزرگ و پررونق نساجی همچون »وطن«، »ریسباف«، 
»شــهرضا«، »زاینده رود«، »پشم باف«، »صنایع پشم«، 
»رحیم زاده« و »نختاب« به این شــهر لقب »منچستر 
شرق« را داد و نقش موثری در درآمدزایی مردم اصفهان 

داشت.
این کارخانه هاش به مرورزمان با واردات گسترده پارچه 
به کشور از رونق نخستین خود دور و به تعطیلی کشیده 
شــدند؛ اما امروز در دهه ۹۰ شمســی که چندین دهه از 
دوران پرشکوه صنعت نساجی در اصفهان گذشته، وضعیت 
این صنعت دستخوش بحرانی تازه همچون افزایش نرخ 
ارز و وابســتگی به واردات مــواد اولیه ای چون پنبه قرار 
گرفته و نســاجی آینده مبهمی پیش رو دارد تا آنجا که 
دبیر انجمن نساجی استان اصفهان وضعیت این صنعت 
را در ســال آینده نگران کننده تر از امسال قلمداد می کند. 
مظفر چلمقانی در گفت وگو با ایســنا درباره افزایش نرخ 
ارز و بهبــود وضعیت بازارهــای داخلی از منظر برخی از 
کارشناسان صنعت نساجی، اظهار کرد: شاید این مسائل 
به طور نسبی بر روی وضعیت برخی کاالهایی که امکان 
وارد کردن مشابه آن وجود ندارد، تأثیر مثبت داشته باشد، 
اما بر اساس تجربه شخصی، معتقدم این مسئله موقتی 
خواهد بود. دبیر انجمن نساجی استان اصفهان، وضعیت 
فعلی صنعت نساجی اصفهان به عنوان یکی از پتانسیل های 
درآمدزایی این شــهر را متأثر از افزایش نرخ ارز و اعمال 
تحریم ها علیه کشور دانســت و تأکید کرد: ازنظر قانون 
مالیات، ماشــین آالت صنعت نســاجی هر هشت سال 
یک بار فرسوده محسوب می شوند و در حال حاضر نساجی 
اصفهان نیازمند نوسازی ماشین آالت نساجی خود است. او 
ادامه داد: در سال 77 خانم نصرالهی مشاور وزیر صنعت 
در نساجی، 3۰۰ میلیون دالر برای نوسازی ماشین آالت 
نســاجی در اصفهان اختصاص داد و آنچه امروز آبروی 
این کارخانجات را حفظ کرده، اقدام شایسته این شخص 
است. چلمقانی تأکید کرد: اگر امروز بسته حمایتی برای 
بازسازی و نوســازی ماشین آالت نســاجی ارائه نشود، 
وضعیت این صنعت روزبه روز بدتر خواهد شــد. او درباره 
عمر ماشین آالت نســاجی اصفهان، گفت: متأسفانه 8۰ 
درصد ماشین آالت صنعت نساجی اصفهان به روز نیستند. 
در برخی از کارخانه ها مانند »همدانیان« ماشین آالت سال 
۲۰18 وجود دارد، اما تعداد آن بســیار محدود است. دبیر 
انجمن نساجی استان اصفهان درباره روند تولیدات داخلی 
پارچه و نیاز به واردات آن، گفت: هم اکنون کشور در تولید 
پارچه فاستونی با کمبود زیادی مواجه است و تولیدکنندگان 
داخلی قادر به تولید کمتر از یک دوم فاســتونی موردنیاز 
هستند. او ادامه داد: در تولید پلی استر خودکفا، اما در تولید 
الیاف اکریلیک وابسته به واردات هستیم، همچنین در تولید 
نخ و بقیه پارچه ها تا حدود 7۰ درصد تولید داخلی داریم. 
چلمقانی در ادامه تأمین پنبه را مهم ترین معضل صنعت 
نساجی کشور دانست و اظهار کرد: مصرف پنبه در داخل 
کشــور حدود 1۵۰ هزار تن است که کمتر از ۵۰ تن آن 
تولید داخل است و بقیه از تاجیکستان و ازبکستان خریداری 
می شود. او ادامه داد: تاکنون اعمال تحریم ها علیه ایران در 
زمینه تأمین پنبه اثر منفی نداشته و بیشتر در حوزه واردات 
اکریلیک که از تایوان، بالروس و ترکیه است، دچار مشکل 
هستیم. دبیر انجمن نساجی استان اصفهان خاطرنشان 
کرد: به طورقطع مشــکل تأمین پنبه در کشور طی سال 
آینده بیشتر خواهد شد، چراکه ترکمنستان دیگر پنبه را 
به صورت خام نمی فروشد و با تبدیل به فراورده، به دنبال 

ارزش افزوده است.

2000 خرده اقدام در یک 
دوره آموزشی

سومین دوره کارآفرینی ناب از 1۵ بهمن ماه به صورت 
آنالین آغاز می گــردد. به گزارش اصفهان امروز، مهدی 
علیپور از ســومین دوره آنالین کارآفرینی ناب با هدف 
آموزش صحیح و درســت مباحث بروز کارآفرینی از 1۵ 
بهمن ماه خبر داد. او افزود: این دوره طی 1۶ هفته به صورت 
گام به گام و بر اساس یک نقشه استارتاپی منحصربه فرد، 
بومی شــده برای ایران برگزار می شــود. او افزود: در این 
دوره از 1۵ مربی کارآزموده اســتفاده کرده ایم که با توجه 
به مجازی بودن این دوره، این امکان فراهم شــده است 
که بهترین مربیان از سرتاســر ایــران هدایت و راهبری 
فراگیران را بر عهده بگیرند. علیپور گفت: در این دوره از 
جدیدترین متد آموزشی یعنی متد میکرولرنیگ استفاده 
کرده ایم. این متد که بــه آن ُخرد آموزش نیز می گویند، 
به اســتراتژی آموزشی اشاره دارد که محتوای آموزشی را 
در بخش های کوچک، لقمه ای و قابل هضم آسان به افراد 
ارائه می دهد. این کارآفرین بیان کرد: آموزش ُخرد به این 
صورت اســت که یک موضوع بزرگ را به تعداد زیادی 
بخش کوچک تقسیم می کند و تمرکز آن بر روی برآورده 
ساختن نتایج آموزشــی است. این متد آموزشی به عنوان 
یک ابزار توانا جهت آموزش افراد شــناخته شده و امروزه 
محبوبیت چشمگیری در بین افراد، سازمان ها، کسب وکارها 
و همچنین استارتاپ ها پیدا کرده است. او ضمن اشاره به 
این متد گفت: ما در سومین دوره اقدام محور و گام به گام 
کارآفرینی ناب نزدیک بــه ۲۰۰۰ ُخرده آموزش در نظر 
گرفته ایم که شــامل ویدئو کوتاه، اینفوگرافی، پادکست، 
پرسشنامه کوتاه، سناریو، موشن گرافیک، PDF تعاملی، یا 
بازی هستند. او یکی از ویژگی های منحصربه فرد این دوره 
را وجود ُخرده اقدم ها یا اقدامک ها در کنار آموزش ها بیان 
کرد، بدین صورت که در این سبک آموزشی کلیه اقداماتی 
که یک کارآفرین باید برای تبدیل کردن یک ایده به یک 
کسب و کار پایدار باید انجام دهد، در قالب تمرین کوچک 

به او ارائه می شود.

   خبر  خبر

ورود مافیا به صنعت 
خودروسازی

رئیس انجمن خودرو و نیرومحرکه اســتان اصفهان 
با بیان اینکه افزایش کیفیت خودرو یک شــبه به دست 
نمی آیــد، گفت:  در واقع فناوری پیشــرفته یک شــبه 
به دســت نمی آید. صنعت خودرو نیز از بیشــتر صنایع 
جلوتــر بود، اما دچار مافیا شــدیم که معتقد به بد بودن 
و نابــود کردن این صنعت هســتند. ابراهیم احمدی در 
گفت وگو با ایســنا در خصوص گرانی خــودرو، اظهار 
کرد: قطعه ســازان مواد اولیه مانند آلومینیوم و مس را 
گران می خرند، در نتیجه قیمت تمام شده خودرو بیشتر 
می شــود، بنابراین نمی توانند این هزینه را از جیب خود 
پرداخت کنند.  او بــا بیان اینکه افزایش کیفیت خودرو 
یک شبه به دست نمی آید، افزود: افزایش کیفیت خودرو 
نیاز به برنامه زمان بندی، ســرمایه گذاری و ماشین آالت 
نوین دارد. رئیس انجمن خودرو و نیرومحرکه اســتان 
اصفهان تصریح کرد:  بعد از برجام، 1۰ قرارداد کالن با 
شرکت های رنو، سیتروئن، پژو، ولوو و ماهله برای ساخت 
موتور، پلتفرم ها و ماشــین های جدید امضا شد، اما این 
تفاهم نامه ها به واسطه تحریم، منتفی شد. او با اشاره به 
اینکه حدود ۲۵ میلیارد تومان قالب ساخته شده در انبار 
شرکت های قطعه ســازی خاک می خورد، ادامه داد: به 
دلیل تعلیق قراردادهای شرکت های پژو، رنو، سیتروئن، 
امکان استفاده از قالب ها وجود ندارد. احمدی با بیان اینکه 
سیاست تفاوت پنج درصدی قیمت کارخانه و بازار تصویب 
نشد، ادامه داد: پیشنهاد این بود که قیمت فروش خودرو، 
پنج درصد کمتر از قیمت بازار باشد تا بعد با گذشت زمان 
و کاهش نرخ مواد اولیه، قیمت ها متعادل شــود، اما در 
نهایت این پیشنهاد نیز پذیرفته نشد. او با بیان اینکه ۲۵۰ 
هزار خودرو با تعرفه ۲۰ درصد به کشور وارد شد، افزود: 
همچنین اتومبیل های چینی با قطعات وارداتی مونتاژ و 
روانه بازار شــد که در نهایت این شرایط موجب بیکاری 
خودروسازان، قطعه سازان و کارگران شده است.  رئیس 
انجمن خودرو و نیرومحرکه استان اصفهان تصریح کرد: 
در ابتدای سال جاری قیمت آلومینیم از کیلویی 7 هزار 
به ۲3 هزار تومان، مــس از ۲۵ هزار به 81 هزار تومان 
تغییر کرده است، اما به قیمت پراید که با قیمت گوشی 
آیفون و یخچال یکی اســت، ایراد می گیرند. او با بیان 
اینکه خودروهای داخلی مورد تقاضای مردم است، گفت: 
به طور مثال در مدت ۲۰ دقیقه، ۲ میلیون پراید فروخته 
می شود. در واقع قیمت پراید، قیمت یک چرخ اتومبیل 
BMW هم نیست، همچنین مردم از درک کافی برای 
تشــخیص کیفیت خودرو برخوردار هستند. احمدی با 
اشاره لیزینگ کشورهای اروپایی، اظهار کرد: لیزینگ در 
کشورهای خارجی ثروتمند خودرو را از کارخانه خریداری 
و با سود 1.۵ درصد در اختیار مشتریان قرار می دهد و یک 
کارگر با حقوق 18۰۰ تا ۲۰۰۰ یورو می تواند با پرداخت 
ماهیانه ۲۵۰ یورو صاحب بهترین خودرو شود، همچنین 
بعد از چهار سال خودروی آنان را با خودرو جدید تعویض 
می کنند و خودروهای قبلی را به کشــورهای روســیه، 
لهســتان، چک صادر می کنند. او با بیان اینکه لیزینگ 
در ایران، خودرو را با ســود 18 درصد و با نبود نقدینگی 
در اختیار مشــتریان قرار می دهد، افزود: در نتیجه اقشار 
مختلف مردم توانایی خرید اتومبیل مناسب را ندارند و این 
مسئله مربوط به خودروساز نیست. رئیس انجمن خودرو و 
نیرومحرکه استان اصفهان با بیان اینکه خودرو استاندارد 
مربوط به جامعه متعادل از همه نظر اســت، تاکید کرد: 
جاده های کشور استاندارد نیستند و در واقع طی سه سال 
اخیر تالش برای ســرمایه گذاری و ایجاد تعادل در بازار 
خودرو بی فایده بود و سرمایه قطعه سازان بزرگ در مدت 
پنج ماه اخیر از بین رفت. او با اشاره به اینکه برای تولید 
محصول با کیفیت باید تمام شــرایط و تجهیزات نوین 
فراهم شود، افزود: در واقع فناوری پیشرفته یک شبه به 
دست نمی آید. صنعت خودرو نیز از بیشتر صنایع جلوتر 
بود، اما دچار مافیا شــدیم که معتقد به بد بودن و نابود 
کردن این صنعت هســتند، در نتیجه اکنون خودروساز 
و قطعه ساز نداریم. رئیس انجمن خودرو و نیرومحرکه 
استان اصفهان با اشاره به آسان نبودن تغییرات در خودرو، 
گفت: در کشــورهای صاحب فنــاوری همچون ژاپن، 
آلمان، آمریکا، در مدت هفت سال خودرو تغییر می کند، 
البته در ایران نیز تغییراتی در خودرو ایجاد شده است؛ به 
طور مثال در دهه 7۰ پیکان، در دهه 8۰ سمند و در دهه 
۹۰ دنا تولید کردیم. او با بیان اینکه در ســال ۲ میلیون 
موتور دنا، پژو ۴۰۵، سمند می سازیم، تاکید کرد: اصفهان 
قطب تولید قطعات موتوری کشــور اســت. در واقع در 
گذشته خودرو پیکان، 1۲ لیتر در هر صد کیلومتر مصرف 
می کرد و اکنون پراید، 7/۵ لیتر و موتور ملی، ۶/۵ لیتر در 

هر صد کیلومتر مصرف بنزین دارد. 

همراهی با کشاورزان خسارت 
دیده برای وصول مطالبات

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بانک کشــاورزی از 
همراهی و مدارا با کشاورزان خسارت دیده در زمینه وصول 

مطالبات خبر داد.
به گــزارش ایِبنا، روح ا... خدارحمی با اعالم مطلب 
فوق به امهال سه ساله بدهی کشاورزان خسارت دیده 
و اجرای مصوبه دولت اشــاره کرد و افزود: بند خ ماده 
33 قانون برنامه ششــم به زودی در شعب این بانک 
آغاز خواهد شــد. او تصریح کرد: متناســب با میزان 
اعتبار تخصیص یافته، بدهی کشاورزان خسارت دیده 
مشــمول مصوبه دولت را به تدریج و به مدت سه سال 
امهال خواهیم کرد. مدیرعامل بانک کشاورزی اضافه 
کرد: دســتورات الزم به شــعب این بانک در سراسر 
کشور ابالغ شده است تا پیگیری های معمول در مورد 
بدهی های کشــاورزان خسارت دیده  مشمول مصوبه 

فوق را متوقف کنند.

برگزاری نخستین نمایشگاه بین المللی 
مداکس در اصفهان

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان خبر داد

افزایش مصرف گاز در اصفهان

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان:

بومی سازی فناوری کوره بلند برای کشور 
ضروری است  

رئیس کمیسیون حمایت از سرمایه گذاری و توسعه روابط خارجی اتاق بازرگانی اصفهان  مطرح کرد 

افزایش اهمیت ارزهای دیجیتال 
نخستین نمایشــگاه بین المللی هنرـ  صنعت مد و لباس 
)مداکس( به میزبانی اصفهان و بــا حضور مدیران و فعاالن 

صنعت پوشاک برگزار می شود.
به گزارش اصفهان امروز، این نمایشــگاه در حالی برگزار 

می شــود که شــهر اصفهان از دیرباز یکی از تأثیرگذارترین 
شهرهای کشــور در زمینه صنایع تولیدی نساجی و پوشاک 
بوده و نقش بســزایی در تغییرات اقتصادی و اجتماعی کشور 
داشــته است. بر این اساس، ستاد برگزاری نمایشگاه مداکس 
)هنر صنعت مد و لباس( با حمایت و هماهنگی وزارت فرهنگ 
و ارشاد اســالمی، اتحادیه صنف پوشاک اصفهان، کارگروه 
ســاماندهی مــد و لباس و همچنین بنیاد ملــی مد و لباس 
ایرانی اسالمی، با تشکیل تیم کارشناسی و بررسی دغدغه ها 
و معضالت موجود در صنعت مد و پوشــاک کشور، اقدام به 
برگزاری نخستین نمایشگاه بین المللی هنرـ  صنعت مد و لباس 

ایران در روزهای ۹ تا 11 اسفندماه ۹7 خواهد کرد.
بر این اساس و با توجه به لزوم هم افزایی پتانسیل ها نشست 
هم اندیشی در اتحادیه صنف پوشاک اصفهان برگزار شد. در 
این نشست که با حضور اعضای اتحادیه، فعاالن این صنعت و 
همچنین مدیران ستاد برگزاری نمایشگاه مداکس تشکیل شد، 
دغدغه ها، معضالت و چشم انداز این صنعت در استان مطرح 
و نظرات کارشناسی و تخصصی پیرامون نقش نمایشگاه در 
پیشبرد اهداف این حوزه موردبررسی قرار گرفت. در این جلسه 
مدیران ستاد برگزاری نمایشگاه مداکس به تبیین چشم انداز این 
نمایشگاه پرداخته و دغدغه های اتحادیه و فعاالن این صنعت را 
دغدغه ستاد برگزاری دانسته و تاکید کردند متولی امر پوشاک 

در هر استان اتحادیه پوشاک آن استان است.

ابراهیم خطابخش، رئیس اتحادیه صنف پوشاک اصفهان 
نیز در این جلسه با تاکید بر اینکه جامعه پوشاک و صنعت مد 
به برگزاری نمایشگاه های تخصصی در این حوزه نیاز جدی 
دارد، گفت: حضور در نمایشــگاه مداکس فرصتی ارزشــمند 
برای صاحبان صنعت مد و پوشاک 
به شــمار می رود چراکه نمایشگاه، 
مهم ترین و مؤثرترین ابزاری است 
کــه همه فعاالن یــک صنعت در 
فضای رقابت و تعامل کنار یکدیگر 
حضــور یافته و در نهایت ســبب 

پیشرفت یک صنعت شوند.
به گفته وی، عرضه محصوالت، 
نوآوری هــا و فناوری هــای روز در 
فضای نمایشــگاه نگاه متفاوتی در 
روش های توسعه و رونق کسب وکار 
ایجاد می کند. خطابخش همچنین خواستار حمایت همه اعضا 
از نمایشــگاه و همچنین حمایت دیگر اتحادیه های مرتبط با 

موضوع صنعت مد و پوشاک شد.
سید محمد کسایی، یکی از تولیدکنندگان معتبر صنعت 
پوشــاک اســتان اصفهان نیز در این نشســت، نمایشگاه را 
عرصه ای عنوان کرد که می تواند آینده شرکت ها و فعاالن را 
در تمامی صنایع تضمین کند. به گفته وی، نمایشگاه می تواند 
حس رقابت در افراد را برانگیزد چراکه اگر رقابت نباشد، هرگز 

پیشرفتی حاصل نخواهد شد.
حسن مختاری، یکی دیگر از تولیدکنندگان معتبر و بزرگ 
پوشاک در استان اصفهان نیز در این جلسه گفت: هر نمایشگاه 
و رویداد دو بخش اصلی دارد؛ یکی ســتاد برگزاری و دیگری 
مشارکت کنندگان در آن نمایشگاه و رویداد که البته با توجه به 
شناختی که از تیم برگزاری نمایشگاه دارم، بخش های مدیریتی، 
فنی و هماهنگی های الزم توسط ستاد برگزاری نمایشگاه به 
نحو احســن انجام خواهد شــد. وی تاکید کرد: الزم است ما 
صاحبان صنایع مد و پوشــاک نیز رســالت خود را در بخش 
مشارکت کنندگان با حضور قدرتمند در این فرصت طالیی به 
بهترین شکل انجام دهیم. نخستین نمایشگاه بین المللی هنرـ  
صنعت مد و لباس )مداکس( طی روزهای ۹ تا 11 اســفندماه 
امسال و در محل برپایی نمایشگاه های بین المللی استان واقع در 

پل شهرستان برگزار خواهد شد.

مدیرعامل شرکت گاز اســتان اصفهان با اشاره به میزان 
مصرف گاز خانگی، عمومی و صنعتی در سطح استان گفت: 

حجم گاز مصرفی طی سه  ماه پاییز 
امســال  بیش از ۴ میلیارد و 8۵3 

میلیون مترمکعب بوده است.
به گزارش اصفهان امروز، سید 
مصطفی علوی، میزان گاز مصرفی 
در سه ماهه پاییز سال گذشته را بیش 
از ۴ میلیارد و 8۰3 میلیون مترمکعب 
عنوان کرد و گفــت: این افزایش 
یک درصدی در مصرف گاز در مدت 
مشابه امسال با توجه به برودت هوا و 
حمایت از صنایع در جهت تولیدات 

داخلی است.
او با بیان اینکه حجم گاز مصرفی 

در بخش صنعت در پاییز سال گذشته بیش از ۴ میلیارد و 1۰7 
میلیون و ۶11 هزار مترمکعب بوده تصریح کرد: در پاییز امسال 
مصرف گاز در بخش صنعت به میزان ۴ میلیارد و ۲۶۰ میلیون 

و ۲۹۰ هزار مترمکعب رسیده است.
علوی، گفت: این شــرکت عالوه بر توسعه چرخه تولید 
در راستای مســئولیت های اجتماعی خود در جهت کاهش 
آالینده های محیط زیســت اهتمام  ویژه ای بر گازرسانی به 
واحدهای صنعتی استان ورزیده به گونه ا ی که در حال حاضر 

بیــش از ۶ هزار و 8۰۰ واحد صنعتی را از این نعمت خدادادی 
بهره مند ساخته است. مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، 
میزان مصرف گاز در بخش خانگی 
را در پاییز امسال ۵۲۴ میلیون و ۲71 
هزار مترمکعب برشمرد و افزود: این 
میزان در مدت مشابه سال گذشته 
۶1۶ میلیــون و 71۹ مترمکعــب 
بوده است. او همچنین مصرف گاز 
در بخش عمومی را در پاییز ســال 
گذشــته 7۹ میلیــون و 38۰ هزار 
مترمکعب برشمرد و افزود: این میزان 
در پاییز امسال به ۶۹ میلیون و 31۹ 
هزار مترمکعب کاهش یافته است. او 
در ادامه گفت: به علت مصرف باالی 
گاز و ضرورت توجه بیشتر به نکات 
ایمنی و همچنین پاسخگویی به نیاز مشترکین محترم گاز، این 
شرکت با تلفن امداد 1۹۴ به صورت ۲۴ ساعته آماده ارائه خدمات 
است، مرکز پیام این شرکت با توسعه ساختمان و امکانات تلفنی، 
زیرســاخت الزم را برای پاسخگویی مناسب و کنترل و امداد 

حوادث فراهم کرده است.
این شــرکت در حال حاضر ســاالنه حــدود ۲1 میلیارد 
مترمکعب گاز طبیعی توزیع می کند و که بعد از استان تهران 

رتبه دوم کشوری را به خود اختصاص داده است.

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان در حاشیه اولین نمایشگاه 
و جشــنواره ملی فوالد ایران، به پتانسیل های باالی ایران 

برای بومی ســازی تولید فوالد به 
شیوه کوره بلند اشاره کرد و گفت: 
بومی ســازی تکنولوژی کوره بلند 
یک ضرورت برای کشور است. این 
امر بــا توجه به یک میلیارد و 300 
میلیون تن ذخایر زغال سنگ کشور 
که بخش عمده آن کک شو است، 

از اهمیت بسیاری برخوردار است.
به گزارش اصفهان امروز،منصور 
یزدی زاده اســتقبال از نخستین 
جشنواره و نمایشــگاه ملی فوالد 
را خوب توصیف کرد و گفت: این 
نمایشگاه، محمل خوبی برای ارائه 

فرصت های بومی ســازی و حمایت از تولید داخلی است. او 
افزود: کشور ما با توجه به احداث ذوب آهن اصفهان در دهه 
50، بیش از نیم قرن در صنعت فوالد کشور تجربه دارد و لذا 
برگزاری این نمایشگاه با موضوع بومی سازی بسیار ضروری 
است و حتی می توانســت زودتر هم انجام شود. یزدی زاده 
نقش ذوب آهن اصفهان در شکل گیری صنایع فوالدی کشور 
در جای جای ایران اسالمی را بی بدیل دانست و گفت: دوره 
راه اندازی ذوب آهن با دوره آغاز تکنوکراسی در ایران و یکی 
از تأثیرگذارترین ادوار در صنعتی شدن کشور مصادف است. 
صنعت کشور با راه اندازی ذوب آهن ریشه گرفت، جوانه زد، 
گل انداخت و بلوغ خود را پس از انقالب طی کرد؛ بنابراین این 
صنعت صرف نظر از پایه بودن برای صنعت کشور، توانست 
صنایع باالدست و پایین دست خود را توسعه و شکوفایی آن 

را رقم بزند. او افزود: این مجتمع عظیم صنعتی با پیشینه نیم 
قرن فعالیت خود، همواره بومی سازی را به عنوان اولویت اصلی 
موردتوجه قرار داده است و به ویژه 
این تفکر یکی از برنامه های شرکت 
پس از انقالب بود. پیش از پیروزی 
انقالب اسالمی، در تأمین قطعات 
و تجهیزات مشکلی وجود نداشت، 
ولی با آغاز تحریم های استکبار و 
همچنین شــروع جنگ تحمیلی، 
تمرکز بر روی ســاخت قطعات و 
تجهیزات در باالدست و پایین دست 
آغاز شــد و کارگاه های ســاخت 
شرکت در تمامی بخش های تولید 

این توفیق را به دست آورد.
یزدی زاده تاکید کرد: ذوب آهن 
اصفهان به عنوان مادر صنعت فوالد کشور، حمایت از صاحبان 
ایده و سازندگان داخلی قطعات را با جدیت دنبال می کند. در 
این راســتا بخشی در قالب شورای عالی تحقیقات شرکت و 
بخشی هم در قالب ارتباط با دانشگاه ها و پذیرش پایان نامه های 
کارشناسی ارشد و دکترا  فعالیت می کنند. ضمن اینکه ارتباط 
با شرکت های دانش بنیان نیز از برنامه های شرکت در جهت 
توسعه بومی سازی خارج از شرکت است. مدیرعامل ذوب آهن 
اصفهان یادآور شــد: با توجه به تداوم تحریم های استکبار و 
ضرورت توسعه شــرکت و افزایش رقابت در عرصه داخلی 
و خارجی و همچنین توان باالی کارشناسان و متخصصان 
داخلی، موضوع توسعه بومی سازی، یک الزام و نه یک انتخاب 
است؛ بنابراین جمیع جهات یادشده شرکت را به انجام و توسعه 

بومی سازی تشویق خواهد کرد.

همایــش ارز دیجیتال به همت کمیســیون حمایت از 
ســرمایه گذاری، تأمین مالی و توسعه روابط خارجی در سالن 

همایش های بین المللی اتاق بازرگانی 
اصفهان برگزار شد.

به گزارش اصفهان امروز، قاسم 
علی جباری رئیس کمیسیون حمایت 
از سرمایه گذاری، تأمین مالی و توسعه 
روابط خارجی اتاق بازرگانی اصفهان 
در این همایش گفــت: در فضای 
اقتصاد بین الملل ارزهای دیجیتالی 
هر روز در حال مبادله است ولی هنوز 
سیاست مشخص در ایران نسبت به 

آن گرفته نشده است.
او هدف از برگزاری این همایش 
را آشنایی فعاالن اقتصادی با این ارز 

برشمرد و گفت: درصدد تائید یا رد آن نیستیم ولی آشنایی با 
این ابزار می تواند در انتخاب بهترین شیوه انتقال ارز کمک کند.

او خاطرنشان کرد: انتقال وجوه بین بانک ها به ویژه در فضای 
بین المللی هر روز با نوآوری هایی روبروست و فعاالن اقتصادی 
برای عقب نیفتادن از این قافله باید با جدیدترین ابزارها آشنا 
شــوند. یک کارشناس بورس اوراق بهادار نیز در این همایش 
گفت: بیت کوین نخستین پول رمزنگاری شده ای است که در 
دنیا ایجاد شده است. از آنجا که بیت  کوین نخستین ارز دیجیتال 
دنیا بود، ســایر ارزهای دیجیتال ایجاد شــده پس ازآن را آلت 
کوین )Altcoin( یا »سکه جایگزین« نامیدند. الیت کوین 
)Litecoin(، دش )Dash(، مونرو )Monero( و اتریوم 
)Etherum( و صدها سکه دیگر همگی ارزهای دیجیتالی 

هستند که »آلت کوین« نامیده می شوند.
او افــزود: برای نگهداری از بیــت کوین باید از ابزاری که 

اصطالحا کیف پول )wallet( بیت کوین نام دارد استفاده کرد. 
کیف پول می تواند شکل های مختلفی داشته باشد. بیت کوین 
را به صــورت آفالیــن و به صورت 
سخت افزاری ذخیره کرد که آن را 
 )Cold Storage( »ذخیره سرد«
می نامنــد. به این ترتیــب می توان 
بیت کوین را از گزند سواســتفاده و 

هک های احتمالی حفظ کرد.
نصیری تصریح کرد: در مقابل، 
اگر ارز دیجیتال در اینترنت ذخیره 
شــود، از اصطالح »ذخیره گرم« 
)hot storage( استفاده می شود. 
با این شیوه، دسترسی به بیت کوین 
یا هر نوع ارز دیجیتال از هر نقطه ای 
امکان پذیر اســت، ولی احتمال به 

سرقت رفتن آن نیز باال خواهد بود.
او اظهار کرد: بیت کوین یک پول مجازی است که برخالف 
پول رســمی، فاقد هر نوع پشتوانه است و ارزشش به خودش 
بستگی دارد. همچنین برای تبادل و یا پس انداز آن نیاز به هیچ 
بانکی ندارید. به محض اینکه بیت کوینی دریافت کردید، این ارز 
دیجیتال همانند سکه طال برایتان خواهد بود. یک سکه طال به 
خاطــر خودش )کمیاب بودن فلز طال( ارزش دارد. با این بیت 
کوین می توانید خرید کرده و یا آن را به امید افزایش قیمت در 

آینده ذخیره کنید.
برای خرج کردن بیت کوین کافی اســت آن را از »کیف 
پول« )Wallet( خودتان به »کیف پول« فردی دیگر انتقال 
دهید. کیف پول یک دیتابیس کوچک و شخصی است که بر 
روی درایو رایانه یا گوشی هوشمند )در حالت ذخیره سرد( و یا در 

فضای آنالین )در حالت ذخیره گرم( قرار می گیرد.
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برای پیــگیری جدیدتـــرین اخبار 
در سایت اصفهان امروز اسکن کنید

ورزش
     منهای فوتبال     خبر کوتاه

ابهام در میزبانی اصفهان برای 
جام باشگاه های فوتسال آسیا

دبیر هیئت فوتبال استان اصفهان از احتمال میزبانی 
اصفهان برای مسابقات جام باشگاه های فوتسال آسیا در 
صورت رفع نقایص سالن پیروزی خبر داد. مدتی قبل بود 
که خبر اعطای میزبانی مسابقات جام باشگاه های فوتسال 
آســیا به اصفهان در برخی خبرگزاری ها منتشر شد اما 
به سرعت مشخص شد که کنفدراسیون فوتبال آسیا در 
حال بررسی بوده و اصفهان به عنوان یکی از کاندید های 
میزبانی در نظر گرفته شده است. اصفهان میزبان نخستین 
دوره این رقابت ها در ســال ۲۰1۰ بود و در ســال ۲۰1۵ 
نیز بار دیگر میزبانی از جام باشــگاه های فوتسال آسیا به 
اصفهان رسید، از این نظر شانس اصفهان برای میزبانی 
باال است. البته AFC برای اعطای میزبانی همه امکانات 
الزم ازجمله امکانات ورزشگاه های میزبان، هتل ها و حتی 
فاصله فرودگاه تا محل اســکان را بررسی می کند و بعد 
اعالم می کند کدام شــهر میزبان شده است. حمیدرضا 
دادخواه دراین باره اظهار داشــت: احتمــال دارد اصفهان 
مرداد ماه ســال آینده میزبان جام باشگاه های آسیا باشد؛ 
تعداد تیم ها در این مسابقات افزایش پیداکرده است و 1۶ 
تیم در این مسابقات خواهند بود و به همین دلیل باید دو 
سالن برای انجام بازی ها در نظر گرفته شود. دبیر هیئت 
فوتبال استان اصفهان افزود: پنج سالن تمرینی و هتل هایی 
که در نظر گرفته شده است از سوی AFC تأییدشده است 
اما سالن برگزاری مسابقات مانده که سالن پیروزی نواقصی 
دارد و اگر بتوانیم این نواقص را برطرف کنیم میزبانی به 
اصفهان می رسد. وی در ادامه بیان داشت: سالن ۲۵ آبان 
تأیید شــده AFC است و مشکلی برای میزبانی ندارد اما 
AFC ســالن پیروزی را برای این رقابت ها تائید نکرده 
است؛ کم بودن فاصله زمین بازی با سکوها، کمبود امکانات 
رختکن ها و نداشــتن سالن کنفرانس ازجمله مشکالت 
سالن پیروزی است. دادخواه در پایان عنوان کرد: اگر اداره 
کل ورزش و جوانان بتواند تغییراتی را در ســالن پیروزی 
انجام دهد شاید بتوانیم برای میزبانی از آن استفاده کنیم؛ 
به گفته ناظــر AFC اگر در ۲ یا 3 هفته اخیر بتوانیم به 
AFC اطمینان دهیم که نواقص حل می شود، احتمال دارد 

میزبانی به اصفهان برسد.

شانس قهرمانی تیم والیبال 
بانوان ذوب آهن کم نیست

بازیکن تیم والیبال بانوان ذوب آهن گفت: شکست برابر 
پیکان نتیجه سهل انگاری خودمان بود اما تالش می کنیم 
دربازی های باقی مانده با امتیاز باال پیروز شویم تا بتوانیم 
قهرمانی را به دســت آوریم. مونا دریس محمودی درباره 
پیروزی تیمش برابر شهرداری سمنان در هفته هشتم لیگ 
برتر والیبال بانوان اظهار داشت: بازی بسیار خوبی بود و تیم 
شهرداری سمنان بازیکنان جوان بسیار بااستعدادی دارد که 
در دور رفــت نیز خوب کارکردند. چون برای قهرمانی به 
معدل امتیاز نیاز داریم باید بهتر از این ظاهر می شدیم. وی 
شانس قهرمانی ذوب آهن در لیگ امسال را باال دانست و 
ادامه داد: تمام تالشــمان را برای قهرمانی انجام خواهیم 
داد. اگرچه کمی کارمان سخت شده است. شکست هفته 
گذشته برابر پیکان نتیجه سهل انگاری خودمان بود، اما 
تالش می کنیم که دربازی هــای باقی مانده با پوئن باال 
پیروز شویم تا بتوانیم قهرمانی را به دست آوریم. دریس 
محمودی با اشاره به جوانگرایی ایجادشده در ذوب آهن، 
درخشش تیمش را نتیجه سال ها بازی کردن بازیکنان در 
کنار هم دانست و گفت: تیم جوان، هماهنگ و بسیار خوبی 
داریم که بیشتر بازیکنان آن بومی هستند. چند سال است 
که کنار هم بازی می کنیم و امیدوارم بتوانیم در پایان فصل 
نتیجه خوبی بگیریم، چون تمام بازیکنان زحمت زیادی 
برای تیم کشیده اند. کاپیتان تیم والیبال بانوان ذوب آهن 
آینده خوبی را برای تیمش پیش بینی کرد و افزود: ذوب آهن 
یک تیم ریشه دار است و بیشتر بازیکنان اصفهانی کیفیت 
بسیار خوبی دارند. باشگاه ذوب آهن سال های زیادی است 
که در رده های مختلف والیبال بانوان، در حال استعدادیابی 

و بازیکن است و قطعا آینده خوبی در انتظار تیم ما است.

رحیمی در هیئت اجرایی 
کمیته المپیک می ماند

علیرضا رحیمی با تصویب اساســنامه پیشــنهادی 
در مجمــع کمیته ملی المپیک همچنان می تواند عضو 
هیئت اجرایی بماند. علیرضا رحیمی که پیش ازاین رئیس 
فدراسیون هندبال بود سال گذشته در انتخابات کمیته 
ملی المپیک به عنوان یکــی از اعضای هیئت اجرایی 
انتخاب شد. رحیمی مدتی پیش به دلیل بازنشسته بودن 
مجبور به استعفا از ســمت خود در فدراسیون هندبال 
شــد. پس ازاین اتفاق ابهاماتی در مورد رفتن و نرفتنش 
از هیئت اجرایی مطرح شد و نگاه ها به سمت اساسنامه 
جدید بود که با تصویب اساسنامه جدید ابهامات پیرامون 
این مسئله هم برطرف می شــود. طبق نسخه چهارم 
اساسنامه پیشنهادی که در مجمع عمومی کمیته ملی 
المپیک به اعضا ارائه می شود و در صورت تصویب این 
اساسنامه توسط مجمع، ادامه حضور رحیمی در هیئت 
اجرایی مشــکلی ندارد. در اساسنامه آمده است چنانچه 
رئیس فدراســیونی که عضو هیئت اجرایی است به هر 
دلیل تغییر کند تا پایان دوره چهارساله می تواند به فعالیت 
خود در هیئت اجرایی ادامه دهد. به این ترتیب با تصویب 
اساســنامه جدید رحیمی همچنــان می تواند در هیئت 

اجرایی حضورداشته باشد.
 اساسنامه پیشــنهادی چهار مرتبه ویرایش شده که 
نسخه چهارم آن به امضای اعضای هیئت اجرایی رسیده 
و ۲۵ دی در مجمع کمیته ملی المپیک ارائه می شــود تا 
در صورت موافقت اعضا، به تصویب برســد. سپس این 

اساسنامه باید به تأیید هیئت دولت و IOC برسد.

حاشیه ای جدید و جنجالی 
برای محسن مسلمان

تیــم فوتبال ذوب آهن تعطیــالت نیم فصل خود را 
در اهواز می گذراند. محسن مسلمان ستاره پیشین تیم 
فوتبال پرســپولیس تابستان گذشته با حواشی بسیار از 
این تیم جدا و راهی ذوب آهن اصفهان شــد. ذوب آهن 
در حال حاضر در اهواز اردو زده اســت. این تیم در یک 
دیدار تدارکاتی به مصاف نفت مسجدسلیمان رفت که 
این دیدار با تســاوی یک بریک به پایان رسید. تک گل 
ذوبی هــا را در این بازی مهران درخشــان مهر به ثمر 
رساند. حال به نظر می رسد محسن مسلمان در این دیدار 
بازهم حاشیه ساز شده است. گفته می شود در حاشیه این 
بازی مسلمان لگد محکمی به بطری آب زده است که 
این اتفاق می تواند بازهم این بازیکن را وارد جنجال های 

تازه ای کند.

نخستین حضور خلعتبری 
در بازگشت به ذوب آهن

محمدرضا خلعتبری در دیدار دوســتانه ای برابر نفت 
مسجدسلیمان ۲۰ دقیقه بازی کرد. یکی از غیرمنتظره ترین 
انتقاالت پنجره زمستانی فوتبال ایران، بازگشت محمدرضا 
خلعتبری به ذوب آهن بود؛ جایی که او تجربه کسب عنوان 
نایب قهرمانی آســیا و لیگ را در کارنامه دارد. محمدرضا 
خلعتبری عصر شنبه گذشــته از دقیقه 7۰ با صالحدید 
منصوریان مقابل نفت مسجدســلیمان وارد زمین شد تا 
پس از بازگشت به ذوب آهن، برای این تیم به میدان هم 
رفته باشد. ذوب آهن که اردوی آماده سازی خود را در اهواز 
آغاز کرده، در دیداری دوستانه به مصاف شاگردان علیرضا 

مرزبان رفت و به تساوی یک بریک دست یافت.

شفر و دایی به دنبال 
بازیکن سپاهان

بازیکن مدنظر اســتقالل نظر علی دایی را به خود 
جلب کرده اســت. جالل الدین علی محمدی هافبک 
ســپاهان که مدنظر استقالل اســت، نظر علی دایی را 
به خود جلب کرده اســت. جالل الدین علی محمدی در 
نیم فصل نخست کمتر فرصت بازی کردن پیدا کرد تا 
از باشگاه درخواســت رضایت نامه کند. تاکنون باشگاه 
اصفهانــی و امیر قلعه نویی اجــازه جدایی بازیکن خود 
را صــادر نکرده اند. جالل الدیــن علی محمدی مدنظر 
استقالل و وینفرید شفر است و باید دید این بازیکن از 
سپاهان جدا خواهد شد یا به یکی از دو تیم استقالل و 

سایپا خواهد پیوست.

دعوت بازیکنان اصفهانی 
به اردوی تیم امید

سه بازیکن تیم های ســپاهان و ذوب آهن در لیست 
بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم ملی امید حضور دارند. 
شهاب عادلی و محمد مســلمی پور از سپاهان و معراج 
اسماعیلی از ذوب آهن اصفهان به همراه ۲۰ بازیکن دیگر 
در لیست بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم ملی امید برای 
حضور در تورنمنت چهارجانبه قطر حضور دارند. تورنمنت 
چهارجانبه قطر با حضور چهار تیم امید ایران، تاجیکستان، 
کویت و قطر از ۲۵ دی تا اول بهمن در دوحه قطر برگزار 

خواهد شد.

باشگاه پیکان با حکم توقیف 
اموال پرسپولیس

باشگاه پیکان به خاطر عدم پرداخت مبلغ رضایت نامه 
مســعود همامی از سوی باشگاه پرسپولیس حکم توقیف 
اموال این باشــگاه را گرفت. همامــی در زمان مدیریت 
علی اکبر طاهری مدیرعامل اســبق پرسپولیس در سال 
۹3 و در نیم فصــل رقابت های لیگ برتر، از تیم پیکان به 
پرسپولیس پیوست. این دروازه بان درمجموع فقط یک بازی 
درون دروازه پرسپولیس ایستاد و پس ازآن این تیم را ترک 
کرد. قرارداد این دروازه بان با پرسپولیس یک سال و نیم بود. 
پس ازآن این دروازه بان به کنفدراسیون فوتبال آسیا به خاطر 
مطالباتش از پرسپولیس شکایت کرد و موفق شد تمام مبالغ 
مربوط به قرارداد خود را که حدود یک میلیارد تومان بود از 
این باشگاه دریافت کند. اما ترکش های جذب این بازیکن 
ناکارآمد هنوز ادامه دارد به گونه ای که باشگاه پیکان هم به 
خاطر عدم پرداخت رضایت نامه ۴۰۰ میلیونی این دروازه بان، 
از پرسپولیس شکایت و این باشگاه را محکوم کرده است. 
به همین خاطر حکم توقیف اموال پرسپولیس صادر شد و 

سرخ پوشان محکوم به پرداخت آن هستند.

تیم ملی در بازی با ویتنام برتری بی چون وچرایی بر توپ 
و میدان داشت و کامال تسلط خودش بر بازی را به حریف 
دیکته کرد. آماری که پس از بازی ارائه شــده نیز به وضوح 
از اســتیالی ایران بر حریف حکایت می کند. تیمی که ۶8 
درصد مالیکت توپ را در اختیار داشــته و به حریف اجازه 
کمترین خودنمایی را نداده اســت. این مالکیت باال البته با 
دوگل همراه بود و چند فرصت گلزنی ازدســت رفته را به 
همراه آورد. شــاگردان کی روش برای رســیدن به برتری 
مطلق مقابل حریف اســتفاده از پاس کوتــاه متوالی را در 
دستور کار قرارداده بودند ثبت ۶8۰ پاس کوتاه به نام ایران 
گواهی است بر این که بازیکنان تیم ملی به بهترین شکل 
اندیشه های تاکتیکی کی روش را در زمین پیاده کرده اند. در 

بازی نخست مقابل یمن هم برتری عددی با تیم ملی بود 
و مالیت توپ ۶۵ درصدی برای ایران به ثبت رسید. با این 
شرایط باید پذیرفت کی روش پس از سال ها تحمیل بازی 
دفاعی به تیم ملی که بر ضد حمالت برق آسا استوار بود رو 
به شیوه ای دیگر آورده تا ایران را به قهرمانی در جام ملت ها 
نزدیک کند. همین سه سال پیش در جام ملت های ۲۰1۵، 
تیم ملی مقابل امارات هرچند به برتری یک بر صفر رسید 
اما آمار مالکیت توپ از برتری ۶8 درصدی امارات حکایت 
می کرد درحالی که تیم ملی تنها 3۲ درصد صاحب توپ بود. 
البته قدرت امارات در آن رقابت ها با تیم های یمن و ویتنام 
قابل مقایسه نبوده و نیست بویژه آن که اماراتی ها در آن زمان 
بازیکنی چون عمر عبدالرحمان را در ترکیب داشــتند که 
قدرت حفظ توپش در آسیا بی نظیر است. اماراتی ها در همان 
رقابت ها تا مرحله نیمه نهایی پیش رفتند و با شکست مقابل 

استرالیای میزبان از رسیدن به فینال بازماندند. آن ها در بازی 
رده بندی عراق را از پیش رو برداشتند و عنوان سومی دوره 
پیش را به خودشان اختصاص دادند. اما جدی ترین بازی تیم 
ملی که می تواند سنگ محک اصلی برای ارزیابی دقیق تر 
از شــرایط شــاگردان کی روش در جام ملت ها تلقی شود 
چهارشــنبه خواهد بود بازی با عراق حریف سنتی و بدقلق 
ایران  که همواره بازی با این تیم همســایه دشواری های 
خاص خودش را داشــته اســت. در حقیقت بازی با یمن و 
ویتنام را باید دو دیدار دستگرمی برای تیم ملی تلقی کرد و 
نبرد با عراق نخستین سنگر برای فتح آسیا به شمار می رود. 
دیــداری که آمار آن می تواند ارزیابی دقیق تری از وضعیت 
ایران در جام ملت ها ارائه دهد. اما آنچه از دو بازی پیشین به 
دست آمد تغییر شیوه بازی تیم ملی از دفاع به حمله بود. جلو 
کشیدن خط دفاعی و نزدیک شدن مدافعان میانی تیم ملی 

به نیمه زمین هم حاصل اندیشــه های تاکتیکی کی روش 
برای این دوره از رقابت ها است.

Á پرس شیوه ای کارآمد در دستور کار تیم ملی
دو بازی تیم ملی مقابل یمن و ویتنام نشــان داد پرس 
از جلو و فشــار بر بازیکن صاحب توپ هم دومین تاکتیک 
مؤثر کی روش برای خلع ســالح حریفان آسیایی به شمار 
مــی رود. در بازی با ویتنام هــرگاه بازیکنان حریف صاحب 
توپ شــدند چند بازیکن تیم ملی با فشار بر  آنها، بازیکنان 
ویتنام را وادار به اشــتباه و از دست دادن توپ کردند. همین 
پرس شدید به بازیکنان حریف اجازه نداد که به بازی سازی 
پرداخته و تیم ملی را با دردسر روبرو کنند. البته دو صحنه ای 
که شاگردان کی روش مأموریت خودشان را فراموش کردند 
دروازه بیرانوند با خطر جدی روبرو شد. در یک صحنه بازیکن 
ویتنام بدون بازیکن مراقب فرصت بازی سازی پیدا کرد و با 
یک پاس عمقی مهاجم تیمشان را در موقعیت تک به تک با 
دروازه بان تیم قرارداد. خوشبختانه ضربه ناشیانه مهاجم ویتنام 
و عکس العمل بیرانوند مانع از گلزنی حریف شــد. درصحنه 
دوم هم بازیکن ویتنام پشت محوطه در غفلت مدافعان تیم 
ملی جریمه فرصت پیدا کرد تا ضربــه ای را به طرف دروازه 
ایران روانه کند. ضربه ای که در چهارچوب نبود و با اختالف 
اندکی از کنار تیر عمودی دروازه به بیرون رفت. تکرار چنین 
موقعیت های در مقابل عراق و دیگر حریفان در مرحله حذفی 
ممکن است بهای سنگینی برای فوتبال ایران به همراه داشته 
باشــد. به هرحال باید در نظر گرفت مهاجمان دیگر تیم ها و 
بویژه عراق همچون بازیکنان یمن ویتنام نیستند که به راحتی 
فرصت سوزی کنند. در بازی عراق مقابل یمن بازیکن جوانی 
به نام مهند علی که از او بهه عنوان ســتاره سال های آینده 
فوتبال این کشــور یاد می شود یک بار موفق به گلزنی شد و 
این گل هم با حرکت در عرض خط دفاعی یمن و یک ضربه 
غافلگیرکننده به ثمر رســید. بازیکنانی با این ویژگی ها در 
ترکیب عراق کم نیستند که می تواند با استفاده از خالقیت به 
حریفان آسیب برسانند. بر این اساس شیوه تهاجمی تیم ملی 
نباید ساختار دفاعی مستحکم تیم ملی را تحت تأثیر قرار دهد 
چراکه بازی های پیش روی تیم ملی حکم مرگ وزندگی را 

برای فوتبال ایران دارد.

Á شادی بشار رسن هافبک عراقی پرسپولیس پس از گلزنی به یمن Á کارگران فوالدمبارکه در حال گرفتن عکس سلفی با امیر قلعه نوییÁ حضور فعال کنستانت ستاره سابق میالن در تمرین تراکتور

به احتمال فــراوان خرید بعدی طالیی پوشــان محمدابراهیمی خواهد 
بود که نیم فصل نخســت را در تیم اکسین پشت سر گذاشت. فصل نقل و 
انتقاالت برای تیم فوتبال ســپاهان با خرید علی قربانی برای تقویت بخش 
تهاجمی تیم آغاز شــد؛ مهاجمی که امیرقلعه نویی او را بازیکنی چند پسته 
می داند ولی جایگزینی کی روش در روزهایی که این بازیکن با مصدومیت ها 
و محرومیت های احتمالی مواجه می شــود و همین طور در مواقعی که تیم 
می خواهد با دو مهاجم بلندقامت بازی کند تا قدرت بیشــتری در نبردهای 
هوایی داشته باشد، مهم ترین اهداف خرید نخست سپاهان به شمار می روند. 
بااین حال امیرقلعه نویی که پیش تر اهداف خود را برای مســئوالن باشــگاه 
تشــریح کرده، همچنان به دنبال تقویت تیم خود بویژه در بخش تهاجمی 
اســت و برای این منظــور دومین هدف نقل و انتقاالتی طالیی پوشــان، 

محمدابراهیمی است که نیم فصل نخست را در تیم گل ریحان البرز سپری 
کرد. ابراهیمی با فراز کمالوند به گل ریحان البرز )اکســین سابق( پیوست 
ولی با جدایی این تیم به نظر می رســد او هم تمایلی به ادامه در لیگ یک 
ندارد و قصد دارد به ســطح اول فوتبال بازگردد. محمدابراهیمی پیش تر و 
در دوران حضور امیرقلعه نویی در تبریز، شــاگرد این مربی در تراکتورسازی 
بود و روزهای خوبی را هم تجربه کرد. حاال ســرمربی ســپاهان با توجه به 
شناختی که از ابراهیمی و شیوه بازی او دارد، تصمیم گرفته این بازیکن که 
می تواند به عنوان وینگر چپ یا راســت بازی کند و از قدرت شوتزنی باالیی 
برخوردار اســت را به زوج مهرداد محمدی و ساسان انصاری اضافه کند تا 
در صورت غیبت احتمالی این دو بازیکن دســتش مانند نیم فصل اول خالی 
نباشد. درصورتی که این انتقال نهایی شود، شمار تراکتوری های تیم سپاهان 

با حضور ســعید آقایی، محمد ایران پوریان، خالد شفیعی و مهدی کیانی به 
همراه ابراهیمی به عدد پنج خواهد رسید.

قلعه نویی همچنان به دنبال تقویت بخش تهاجمی سپاهان

سپاهان در شرایطی فعال صدرنشین لیگ است که شاید 
تا حد زیادی این رتبه را مدیون مهاجم گلزن تیم خود است. 

اســتنلی کی روش با ۹ گل زده آقای گل فعلی لیگ است 
و گل های این مهاجم بلندقامت و سر زن کمک زیادی به 
زرد پوشــان در جمع آوری امتیازات در نیم فصل اول داشته 
است. استنلی کی روش اســتاد زدن ضربه های سر است 
و همین مســئله قلعه نویی را متقاعد کرد که در نیم فصل 

نخســت اکثر حمالت تیمش را روی ســانتر از کناره ها و 
به امید ضربه های ســر استنلی کی روش طرح ریزی کند. 
تاکتیکی که قلعه نویی تخصص 
خاصی از آن دارد و سال هاست 
که در تیم هــای مختلف از آن 
بهره برده است. به نظر می رسد 
که برانکو هم برنامه ای مشــابه 
برای تیمــش در نیم فصل دوم 
دارد و شاهد این مسئله هم خرید 
یک بازیکن با ویژگی هایی بسیار 
مشابه با استنلی کی روش است. 
بودیمیــر هم ماننــد کی روش 
تنومند و بلندقامت است و البته 
در زدن ضربه سر تبحر دارد. با 
این ویژگی ها احتماال باید در نیم فصل دوم پرسپولیس برای 
گلزنی بیش از هر چیز به ســانترهای بلند و ضربه های سر 
این مهاجم کروات تکیه کند. ترفندی که سپاهان فعال به 
کمک آن صدرنشــین شده و پرسپولیس برانکو هم بدش 

نمی آید از آن بهره بگیرد.

یکی از پیشکسوتان فوتبال ایران معتقد است که تیم های 
بزرگ آسیا هنوز دستشان را در جام ملت ها رو نکرده اند. رسول 

کربکندی درباره پیروزی دو بر صفر 
تیم ملــی مقابل ویتنام که منجر به 
صعود شاگردان کی روش به مرحله 
یک هشتم نهایی شد، اظهار کرد: در 
درجه اول باید بگویم که ویتنام فوتبالی 
بدون کوچک ترین کار منفی و اضافی 
ارائه کرد که این موضوع نشان می دهد 
فوتبال آسیا پیشرفت کرده است. ایران 
مقابل ویتنام منطقی بازی کرد ولی 
توان تیم ما بیشــتر از این است. اگر 
بخواهیم در آسیا مقابل تیم های درجه 
۲ و 3 آسیا موفق باشیم باید باکارهای 

ترکیبی و پیچیده تر به گل برسیم و فراتر از آسیا ظاهر شویم که 
روی هر دو گل هم این اتفاق افتاد. او افزود: ما شاید با تمام توان 
در این دو بازی ظاهر نشــدیم اما روندمان خوب است. خوبی 
کی روش این اســت که بازی به بازی و مرحله به مرحله پیش 
می رود و بر اساس هر بازی تیمش را به میدان می فرستد. ما 

به واقع در تیم ملی دو تیم خوب داریم و هر بازیکنی که به میدان 
می آید به خوبی وظایفش را انجام می دهد. البته ویتنام بهتر از 

یمن بود و بــازی یک ضرب دوضرب انجام داد. مربی کره ای 
به خوبی با آن ها کارکرده است. این پیشکسوت فوتبال ایران در 
ادامه درباره عملکرد دفاعی تیم ملی که در این دیدار دو تغییر 
داشــت و در دقایقی از بازی هم ناهماهنگ ظاهر شد، گفت: 

همیشه این طور بوده که ما در عمق دفاع دچار مشکل بودیم.

خرید جدید پرسپولیس پاتک برانکو 
به سرمربی سپاهان

بازی منطقی ایران مقابل ویتنام از نگاه 
رسول کربکندی

A.Ehteshami@esfahanemrooz.ir
امیر حسین احتشامی |  

آمار از تغییر شیوه بازی ایران نسبت به جام ملت های 
2015 حکایت می کند

وداع تیم ملی با 
بازی دفاعی 
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و رتبه 1۶ در بین 18۰ روزنامه کشور

آیین نامه اخالق حرفه ای در لینک »درباره ما«
 سایت اصفهان امروز منتشر شده است.

www.esfahanemrooz.ir
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چندآوری چو شمس فلک هرشبانگهی
سر بر زمین خدمت یاران بی وفا

خاقانی
درگذشت احمد تفضلی، زبان شناس، ایران شناس، پژوهشگر، مترجم، متخصص 

زبان پهلوی و استاد زبان های باستانی در دانشگاه تهران )137۵(

در دوستی درنگ کن، اما وقتی دوست شدی ثابت قدم و پایدار باش.
سقراط

كیست  ستمكارتر از آن کس كه بر خدا دروغ بسته یا آیات او را تكذیب می کند، بی تردید 
ستمكاران رستگار نمی شوند.

سوره انعام )21(

مناسبتسخن حکیمانه یک فنجان آیات نورانی
شعر

اگر نمی دانید دستتان چقدر قوت دارد، می توانید با 
اســتفاده از یک توپ هوشمند کوچک و یک برنامه 

تلفن همراه از این موضوع مطلع شوید.
به گزارش ایمنا، اطالع از توانایی های دست برای 
انجام وظایــف روزانه و همین طور برنامه ریزی برای 
انجام تمرینات ورزشی به خصوص توسط ورزشکاران 
حرفه ای مهم اســت. توپ فشــاری هوشــمند که 
Squegg نام دارد، به افراد کمک می کند تا از میزان 
توانمندی دستشان آگاه شوند. این توپ از الستیک 
سیلیکونی نرم تولیدشده و در درون آن حسگرهایی 
فشارسنج برای اندازه گیری شدت و تعداد فشرده شدن 
توپ نصب شده اند. یک سیستم بلوتوث نیز برای تبادل 
داده میان توپ و گوشــی در نظر گرفته شــده است. 
اپلیکیشن این سیستم که با گوشی های اندرویدی و 
iOS سازگاری دارد می تواند داده های جمع آوری شده 
و به خصوص میزان نیروی وارده را برحسب کیلوگرم یا 
پوند به کاربر نشان دهد. مهم ترین مزیت این سیستم 
امکان ردگیری فرایند افزایش یا کاهش قدرت بدن 
درگذر زمان اســت و بر این اســاس می توانید برای 
افزایش یا کاهش تمرینات ورزشی برنامه ریزی کنید. 
Squegg یک توپ ضدآب است که تنها ۶۶ گرم 
وزن دارد و بعد از شــارژ شدن باتری لیتیومی آن به 
مدت دو ساعت برای ۸0 ساعت استفاده کاربرد خواهد 
داشت. قرار اســت این محصول در آینده نزدیک به 

قیمت ۴0 دالر به بازار بیاید.

زور بازوی خود را 
اندازه بگیرید

تندرستی امروز فناوری امروز

مطالعات متعددی در مورد خواص پیاز انجام شده که 
نشان می دهد این ماده غذایی فواید بسیاری ازجمله کاهش 

قند خون را دارد.
به گزارش فارس، مطالعات زیادی درباره اینکه چگونه 
پیاز می تواند منجر به بهبود سالمتی و کاهش خطر ابتال 
به انواع بیماری های مزمن شود، انجام شد. متخصص 
تغذیه دانشــگاه تگزاس گفت: پیازها منابع بسیار عالی 
از ویتامین سی، ترکیبات ســولفوریک، فالونوئیدها و 
فالونوئیدها هستند. او افزود: طبق برآوردها، مصرف پیاز 
در هر وعده حاوی ۴5 کالری اســت و هیچ گونه چربی 
نــدارد. همان طور که می دانیم کولســترل لیپوپروتئین 

کم چگالــی )ال دی ال( در دیواره هــای عروق خونی 
انباشته و درنتیجه منجر به ایجاد لخته خونی می شود و 
خطر ابتال به حمالت و سکته قلبی را افزایش می دهد. 
گفته شــده مواد فتوشیمیایی حاوی گوگرد پیاز می تواند 
میزان کلسترول ال دی ال را در خون کاهش دهد. طبق 
مطالعات ســال ۲0۱۷ دانشــگاه گولف، پیازهای قرمز 
قدرت زیادی در مبارزه با سرطان دارند زیرا حاوی میزان 
زیادی »آنتوسیانین« و کوئرستین هستند. بیماران دیابتی 
ممکن است نیاز به اضافه کردن پیاز به وعده غذایی خود 
داشته باشــند زیرا تحقیقات نشان داده که گوگرد پیاز، 

مسئول افزایش تولید انسولین است.

بررسی های جدید محققان دانشگاه کالیفرنیا نشان می دهد 
مسدود کردن گیرنده های خاصی در مغز افراد موجب رشد چشمگیر 
استخوان ها می شود و می تواند افق تازه ای در درمان پوکی استخوان 

محسوب شود.

به گزارش ایمنا، این بیماری بیشــتر زنان ســالخورده و افراد 
مسن را هدف قرار می دهد، به گونه ای که استخوان ها به تدریج در 
بدن آن ها ضعیف تر می شــوند. درواقع به مرورزمان، منفذهایی در 
استخوان های افراد ایجاد می شود که ممکن است با یک حرکت 
جزئی مانند عطسه و یا سرفه بشکنند. موضوع مهم اینکه درمانی 
برای این بیماری وجود ندارد و شــیوه های درمانی تنها منجر به 
کاهش خطر شکستگی می شود، اما نمی تواند روند پیشرفت بیماری 
را کاهش دهد. هنگامی که در بدن افراد سالم، شکستگی ایجاد شود، 
استخوان جدید جایگزین استخوان آسیب دیده  می شود؛ اما با افزایش 

سن، استخوان های بیشتری می شکنند که امکان ترمیم یا جایگزینی 
آن ها وجود ندارد؛ بنابراین استخوان ها، ضعیف تر شده و درنهایت 
فرد به پوکی استخوان مبتال می شود. به گفته محققان هورمون 
اســتروژن، وظایف زیادی در بدن انسان بر عهده دارد که مربوط 
به تکثیر و تولیدمثل است. تاکنون دانشمندان اطالعات اندکی در 
مورد عملکرد این هورمون در مغز افراد داشتند؛ اما محققان دانشگاه 
کالیفرنیا به تازگی مجموعه بررسی های جدیدی برای پی بردن به 
عملکرد استروژن در مغز انجام داده اند. آن ها عملکرد نورون حساس 
به اســتروژن را در هیپوتاالموس مغز )بخشی از مغز که سیستم 

عصبی را به غدد مترشحه داخلی مرتبط می کند(، بررسی کردند. 
به گفته محققان، هیپوتاالموس نقش مهمی در تنظیم فرایندهای 
متابولیک مانند کنترل دمای بدن، گرسنگی، خواب، خستگی و ریتم 
ساعت شبانه روزی بدن دارد. دانشمندان آمریکایی اثر استروژن را 
در هیپوتاالموس مغز موش ها مسدود کردند که آن ها افزایش وزن 
پیداکرده و از میزان فعالیت آن ها کاسته شد. یافته های جدید نشان 
داد که افزایش وزن باعث افزایش توده اســتخوانی افراد می شود، 
به گونه ای که در این تحقیق، توده بدنی برخی از موش ها تا ۸00 

درصد افزایش یافت. 

اپلیکیشــن پخش آنالین موســیقی اســپاتیفای 
به تازگی اعالم کرده اســت که میزبــان بالغ بر ۲00 

میلیون کاربر فعال در ماه بوده است.
بــه گزارش ایســنا، اپلیکیشــن پخــش آنالین 
موسیقی اسپاتیفای )Spotify( که هم اکنون یکی از 
پرطرفدارترین و بهترین برنامه ها از نوع خود به شمار 
می رود، در طول یک سال گذشته با استقبال کم سابقه ای 
مواجه شــده و میزبان خیل عظیمی از مشترکان پولی 
و رایگان بوده است. تازه ترین گزارش های منتشرشده 
در وب ســایت phonearena حاکی از آن اســت 
که بالغ بر ۱۱3 میلیون نفر از خدمات و ســرویس های 
رایگان اپلیکیشن اســپاتیفای استفاده می کنند این در 
حالی اســت که ۸۷ میلیون نفر از مشترکان پولی این 
ســرویس پخش آنالین موسیقی به شــمار می روند. 
کاربران و مشــترکانی که از ســرویس های پولی این 
نرم افزار اســتفاده می کنند، 9/99 دالر در ماه پرداخت 
می کنند که در صورت دانشجو بودن به هنگام ثبت نام، 
تنها کافی اســت ماهانه مبلغی معادل ۴/99 دالر را به 
اسپاتیفای پرداخت کنند. این آمارها نشان می دهد که 
درمجموع تعداد کل کاربران و مشــترکان اپلیکیشن 
اســپاتیفای از مرز ۲00 میلیون نفر نیز گذشــته است 
که این عدد خود موفقیت بزرگی برای آن محســوب 
می شــود. قبل از انتشــار این آمارهای جدید، آخرین 

آمارها نشان دهنده میزبانی اسپاتیفای از ۱۷0 میلیون 
کاربر فعال در ماه بود که حاال با یک رشد و افزایش 30 
میلیون نفری، موفقیت و عملکرد قابل قبول خود را در 
عرصه بزرگ ترین رقبایش به رخ کشیده است. نرم افزار 
و اپلیکیشن اسپاتیفای که برای سیستم عامل اندروید،  
iOS، وینــدوز و مک قابل اســتفاده و اجراســت، به 
کاربران این امکان را می دهد تا به صورت کاماًل قانونی 
با رعایت حق کپی رایت و ناشران موسیقی، به صورت 
آنالین موســیقی های موردعالقه خود را جســت وجو 
کرده و به آن ها گوش بســپارند. بدون شک، کاربران 
منطقه آمریکای شمالی که شامل ایاالت متحده آمریکا 
و کانادا می شــود، از بزرگ ترین طرفداران و کاربران 
اپلیکیشن های استریم موســیقی همچون اپلیکیشن 

اسپاتیفای به شــمار می روند. ایاالت متحده به تنهایی 
حــدود ۴0 درصد از درآمد ســرویس های موســیقی 
در جهان را به خود اختصاص داده اســت. اپلیکیشن 
اسپاتیفای در سال ۲00۶ میالدی در سوئد تأسیس و 
راه اندازی شــد و از آن سال تاکنون نیز توانسته است 
توجه و عالقه میلیون ها کاربر موبایل را به خود جلب 
کنــد و موجب رضایت و تجربــه لذت بخش آن ها در 
گوش ســپردن به موسیقی های موردنظرشان شود. از 
بزرگ ترین رقبای اسپاتیفای، می توان به اپل موزیک 
و پاندورا اشــاره کرد که آن ها نیز سهم قابل توجهی از 
بازارهای مرتبط با پخش آنالین موســیقی را به خود 
اختصاص داده اند اما هنوز به جایگاه اسپاتیفای دست 

پیدا نکرده اند.

دیابتی ها پیاز بخورند

شیوه نو برای درمان 
پوکی استخوان

عبور تعداد کاربران اسپاتیفای از 200 میلیون نفر

شهرداری خورزوق به استناد بودجه مصوب سال 97 در نظر دارد نسبت 
بــه عملیات خرید و حمل و نصب قطعات )دیوار( پیش ســاخته بتنی با 
ستون ها و دیگر متعلقات پروژه دیوار کشی باغ بانوان شهر خورزوق و بتن 
مگر زیر دیواره ها با متراژ 1500 متر مربع با اعتبار 2/000/000/000 
 ریال از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید. لذا متقاضیان شرکت در مناقصه 
می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه و تحویل حداکثر تا پایان وقت اداری 

روز پنج شنبه مورخ 97/11/11 به امور مالی شهرداری مراجعه نمایید.

آگهی تجدید مناقصه

محمدرضا احتشام زاده- شهردار خورزوق

چاپ اول

شرکت سرمایه گذاری سیراف انرژی )سهامی خاص( در نظر دارد یک دستگاه وانت تویوتا 
دو کابین هایلوکس SR5 تصادفی مدل 2016 را از طریق مزایده عمومی  به فروش برساند. 
متقاضیان خرید می توانند جهت دریافت اسناد مزایده و کسب اطالعات بیشتر، از تاریخ درج 
آگهی به مدت سه روز به آدرس: تهران – سعادت آباد – باالتر از میدان کاج – خ عبقری 
دوم – کوچه دوم شمالی – پالک 15 – طبقه اول – امور حقوقی و قراردادها مراجعه نموده و 
یا با شماره تلفن 23585822-021 تماس حاصل نمایند. محل بازدید خودرو: اصفهان – 
خیابان امام خمینی – نرسیده به خیابان امیرکبیر – الین کندرو – نبش خیابان مینو – پالک 
 20 – نمایندگی تویوتا در روزهای سه شنبه و چهارشنبه مورخ 25 و 26 دی ماه از ساعت

9 الی 13 صبح می باشد.

آگهی نوبت دوم مزایده عمومی 
فروش یک دستگاه وانت تویوتای دو کابین تصادفی

شرکت سرمایه گذاری سیراف انرژی

انتصاب به جا و شایســته جنابعالی را 
به عنوان سرپرست معاونت هماهنگی 
امور عمرانی استانداری اصفهان که بیانگر 
 تعهد ،کارآمدی ،لیاقت و شایستگی  های 
بر جسته شــما در صحنه های خدمت 
صادقانــه بــه نظام و میهن اســالمی  
است تبریک عرض نموده؛ موفقیت و 
سربلندی شما را از درگاه خداوند منان 

مسئلت دارم.

جناب آقای حجت اله غالمی

جالل گلخنی - شهردار زواره

انتصــاب شایســته جنــاب عالی 
را به عنوان سرپرســت ســازمان 
همیــاری شــهرداری های اصفهان 
صمیمانــه تبریک عــرض نموده و 
توفیق روزافزون شــما را از خداوند 
خواستاریم. امید است حضور شما در 
این مسئولیت موجب خیر و برکت 

برای مردم شریف اصفهان باشد.

جناب آقای ناصر نفری

 محسن حیدری - شهردار اردستان


