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حضور 76 شرکت معتبر 
در هفدهمین نمایشگاه 

ترموتک اصفهان
مهــدی صفرخانلو فرماندار شهرســتان 
لنجــان بیســت و دوم آبــان با حضــور در 
ذوب آهــن اصفهــان ضمــن بازدیــد از 
 بخــش هــای مختلــف کارخانــه از جمله

 )پروژه   PCI(،آگلومراسیون،انبار ...

هفدهمین دوره نمایشــگاه بین المللی 
تجهیــزات و تاسیســات سرمایشــی و 
گرمایشــی اصفهان که با برند نمایشگاهی 
»ترموتک« فعالیت می کند، 76 شــرکت 

معتبر از سراسر کشور...
صفحه 3 صفحه 2
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نيمي از مردم ايران سهامدار ذوب آهن اصفهان هستند

خواسته اصفهان شناسان پس از سال ها 
محقق شد 

امارات از کاهش عرضه نفت اوپک حمایت می کند
صفحه 3

صفحه 2

امارات از هر اقدامی از ســوی اعضای اوپک برای برقراری ثبات 
و بازگرداندن تعادل به بازارهای جهانی نفت خام حمایت می کند.

ســهیل المزروعی، وزیر انرژی امارات متحده عربی، اظهار کرد: 
اوپک و هم پیمانان اجازه باالرفتن سطح ذخیره سازی های نفت خام 

را نمی دهند و برای بازگرداندن تعادل به بازار، تا جایی که نیاز باشــد 
تولید را کاهش می دهند یا تعدیل می کنند. وی افزود: تولیدکنندگان 
نفت  برای حفظ ثبات بازار و نگه داشتن ذخیره سازی در سطح کنونی 

اقدام الزم را انجام می دهند.

ادامه کار بانوان پس از دوران 
شیردهی در صورت تمایل کارفرما

جایزه ای به افتخار پدر داستان 
کوتاه ایران

صفحه 2  صفحه 2

صفحه 4

و اصفهان ذوب آهــن  تعامــل 
شهرســتان،  عامــل حل 

مشکالت و رضایت جامعه

نشســت آموزشی بیمه  آســماری  با هدف تشریح 
طرح هــای درمــان تکمیلی خانواده  و شــرکتی این 
  )sos( شرکت با  همکاری شرکت کمک رسان ایران

برگزار شد
همایش بیمه آســماری  با همکاری  شرکت کمک 
رسان ایران )sos( با حضور نمایندگان این شرکت:  
ســر کار خانم  تاجداری کارشــناس ارشد بازاریابی و 
فروش شــرکت بیمه آســماری ، جناب آقای حسنی 
فراهانی کارشناس ارشــد بازاریابی و فروش شرکت 
بیمه آســماری ، جناب آقای عسگری سرپرست باجه 
آسماری در استان اصفهان، خانم دکتر علیزاده رییس 
شــعبه کمک رســان اصفهان و جناب آقای علیزاده 
معاونت شــرکت کمک رســان اصفهــان و جمعی 
از کارگزاران بیمه روز یک شــنبه 27 آبان در ســالن 
همایــش میخک در هتل بین المللی کوثر در اصفهان 

برگزار گردید  .
سرکار خانم تاجداری دراین  همایش  ضمن اشاره 
به این موضوع که شرکت بیمه آسماری در سال 1397 
بــا توجه به نیاز بازار و تخصــص خود، تمرکزش را بر 
توسعه بازار در زمینه بیمه های درمان تکمیلی  قرار داده 
است افزود:  صدور بیمه تکمیلی به صورت انفرادی در 
قالب طرح های خانوادگی و شــرکتی با شرایط ویژه به 

متقاضیان ارائه میشود. 
 وی در ادامــه این همایش  با اشــاره به طرح های 
درمان تکمیلی بیمه آســماری برای خانواده ها گفت : 
طرحهای درمان تکمیلی بیمه آسماری برای خانواده 
با فرانشــیزهای متفــاوت 10% و 30% قابل انتخاب 
اســت ،لذا هر خانواده می تواند متناســب با بودجه و 
نیــاز خود یکی از طرح های مذکــور را انتخاب کند و 
پس از تکمیل فرم ســامت توسط سرپرست خانواده  
و پرداخت حق بیمه ، عضو خانواده آســماری و کمک 

رسان ایران شود . 
وی در این بخش به تشــریح طــرح های درمان 
تکمیلی خانواده که شــامل بستری ، جراحی محدود، 
جراحی هــای تخصصی , پاراکلینیکی ، جراحی های 
ســرپایی ، آمبوالنس ، زایمان ، رفع عیوب انکساری 
دوچشــم ، آزمایشگاهی می باشد، پرداخت و گفت: به 
عنوان مثال  سرپرســت یک خانــواده 3 نفری تنها با 
پرداخــت 12 میلیون و 500 هزارریال حق بیمه برای 
انتخــاب طرح 1 با فرانشــیز 30 درصد می تواند تمام 
اعضای خانواده خــود را بیمه کند . در این صورت هر 
عضو خانواده می تواند طبق شرایط بیمه نامه تا سقف 
تعیین شده در هر پوشش  را به طور مجزا استفاده نماید.

تاجداری در بخش دیگرضمن اشــاره به این مهم 
که طرح های درمان تکمیلی خانواده آســماری بدون 

نیاز به چکاپ اولیه ارائه گردیده اســت گفت، حداکثر 
ســن برای تحت پوشش قرار  گرفتن اعضای خانواده 

60 سال می باشد.
ایشان در بخش دیگر سخنان خود به تشریح طرح 
های بیمه درمان تکمیلی برای شــرکت ها پرداخت و 
گفت : شــرکت بیمه آســماری با توجه به چالش های 
اقتصــادی و تمایل جامعه به ســمت شــرکت های 
کوچک و موسســات دانش بنیان و استارت آپ ها، این 
امکان را برای شرکت ها فراهم کرده تا برخاف اغلب 
شــرکت های بیمه  که پایه 50 نفــر را برای پذیرش 
بیمه درمان تکمیلی شــرکتی  قرار داده اند، شرکت ها 
با حداقل 15 نفر پرســنل )با احتساب اعضای خانواده(

بتوانند از مزایای بیمه تکمیلی شــرکتی به صورت نقد 
واقساط استفاده کنند. 

طرح هــای پایه  بیمه درمــان تکمیلی پایه برای 
شرکت ها  شامل بســتری ، جراحی محدود ، جراحی 
هــای تخصصی ، پاراکلینیکــی 1 و 2 ، جراحی های 
سرپایی ، آمبوالنس درون و برون شهری ، رفع عیوب 

انکساری دو چشم ، زایمان ، آزمایشگاهی  است.
کارشناس ارشد تیم بازاریابی شرکت بیمه آسماری 
تصریح کرد :چنانچه شــرکتی بخواهد هر یک از طرح 
های پایــه را انتخاب نماید ، می تواند پوشــش های 
اضافــی بیمه درمــان تکمیلی برای شــرکت ها که 
شــامل ویزیت دارو ، دندانپزشکی و غرامت می باشد 
نیز انتخاب نماید . ایشــان در راستای خدمات بهتر به 
مشتریان به معرفی سایت شرکت بیمه آسماری اشاره 
کردند و گفتند : مشــتریان جهت اطاع از نزدیکترین 
مرکــز تهیه و صدور بیمه نامــه، اطاعات مربوط به 

شــعب و همچنین اطاع از طرح های درمان تکمیلی 
 می توانند به وب سایت شرکت بیمه آسماری به نشانی

 www.asmari.net  مراجعه نمایید . 
تاجــداری  با بیان این که یکی از اهداف اصلی بیمه 
آســماری  خدمت به هموطنان می باشد، یادآورشد : 
هم اکنون شرکت کمک رســان ایران دارای یکی از 
بزرگترین شــبکه های طرف قرارداد با مراکز درمانی 
است  که بیمه شدگان شرکت بیمه آسماری می توانند 
 با ثبت نام در پرتال اعضای این شــرکت به نشــانی 
 www.iranassistance.com ازامکان 
دریافت معرفی نامه آناین به صورت 24 ساعته جهت 
مراجعــه به بیش از 1400 مرکز درمانی طرف قرارداد 
در ســطح کشــور بهره مند گردند و یا فرآیند دریافت 
خســارت خود را از طریق شعب شرکت کمک رسان 

ایران در کوتاه ترین زمان ممکن پیگیری نمایند.
در ادامــه همایش جناب آقای حســنی فراهانی 
کارشــناس ارشــد بازاریابی  و فروش شــرکت بیمه 
آســماری به تشریح وضعیت و جایگاه صنعت بیمه در 
کشــور پرداخت و با ارائه آمارهایی در زمینه جمعیت، 
توزیع ســنی جمعیــت ، وضعیت فعالیت و اشــتغال ، 
وضعیت ازدواج و سرپرســت خانوارها ، توزیع ســنی 
سرپرســت خانوارها ، درآمد خانوارها ،و روند گذشته 
صنعت بیمه کشــور، به ترسیم وضعیت موجود و آینده 
پیش روی این صنعت پرداخت. وی در ادامه سخنانش 
با اشــاره به اینکه متاسفانه در مورد استفاده از بیمه در 
جامعه و بین مردم فرهنگ ســازی مناســبی صورت 
نگرفته است گفت: شما کارگزاران عزیز که در صنعت 
بیمه مشغول به فعالیت هستید بهتراست بدانید در چه 

فضایی مشغول به کار هستید و از پتاسیل ها، ظرفیت 
هــا و حجم بازار برای فعالیت بهتر و ســرمایه گذاری 
هوشــمندانه تر آگاهی داشته باشید و عاوه بر فروش 
بیمه در راستای فرهنگ سازی استفاده از بیمه در بین 
مــردم و جامعه تاش مضاعفی نمایید. وی همچنین 
با اشــاره به اینکه فضای مجازی برای ارائه اطاعات 
مناســب و آگاه سازی جامعه می تواند نقش پررنگی را 
ایفا نماید گفت: با توجه به اهمیت این فضا و گسترش 
روز افزون استفاده از شبکه های اجتماعی، استفاده از 
این فضا جهت گسترش اســتفاده از بیمه و همچنین 
تبلیغات بسیار مهم و موثر می باشد.حسنی با اشاره به 
اینکه در طی 10 ســال تعداد بیمه نامه های صادره در 
بخــش درمان از حدود 200 هزار به حدود 3,5 میلیون 
بیمه نامه رسیده است گفت: این موضوع نشان دهنده 
گســترش و نیاز به بیمه درمان تکمیلی در جامعه است 
که می توان انتظار داشت این روند در سالهای آتی هم 
ادامه داشــته باشد.وی  ضمن اشاره به  میانگین سنی 
جمعیت کشــور افزود : 94 درصد جمعیت کشــور زیر 
64 ســال هستند و مابقی باالی 64 سال می باشند و با 
توجه  به پیر شــدن جمعیت کشور واستفاده از خدمات 
پزشــکی برای سالمندان لزوم اســتفاده از بیمه های 
درمان تکمیلی محرز است و  در آینده نیاز به آن افزایش 
پیدا می کند  حســنی در ادامه با تشریح اهداف و برنامه 
های شــرکت بیمه آسماری گفت: با توجه به خدمات 
و طرح های شــرکت بیمه آســماری  ، این شرکت با 
طرحهای درمان تکمیلــی مقرون به صرفه می تواند 
گزینه مناســبی برای خانواده ها ، صنایع و شرکت ها 
باشــد . الزم به ذکر است که شــرکت بیمه آسماری 
به اســتناد قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، تجاری، 
صنعتی جمهوری اســامی ایران و تصویب مقررات 
تاســیس و فعالیت موسســات بیمــه در مناطق آزاد 
اداری صنعتی جمهوری اســامی ایران و پس از طی 
تشــریفات قانونی و با مجوز بیمه مرکزی جمهوری 
اســامی ایران در تاریخ 16/11/1391 تاسیس و به 
شماره 9655 در منطقه آزاد کیش ثبت گردیده است.

 )SOS( ایــران  رســان  کمــک 
سهامدارعمده شرکت بیمه آسماری است.

شرکت کمک رسان ایران شرکتی خدماتی و ثبت 
شــده به شــماره 91891 مورخ 21/5/71 است. این 
شــرکت با توجه به عاقــه ایرانیان به خدمات کمک 
رسانی، با طراحی و عرضه پوشش های خاص جامعه 
ایرانی و اخذ موافقــت بیمه مرکزی ایران در ارتباط با 
برخی از شرکت های بیمه ایرانی اقدام به ارائه خدمات 
گوناگــون به جامعه خود نمود و ایــن فعالیت تا امروز 

ادامه دارد.

گرد همایی کارگزاران بیمه استان اصفهان به میزبانی شرکت بیمه آسماری 

بيمه آسماری، انتخاب اول بيمه های درمان

برخی باغداران پيشرو تا ۱۰۰ تن در هکتار انار توليد کرده اند
صفحه 3
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 ضمیمه رایگان روزنامه در استان اصفهان

جایزه ای به افتخار پدر داستان کوتاه ایران

امارات از کاهش عرضه نفت اوپک حمايت می کند

نخســتین دوره جایزه ادبی جمال زاده 
به افتخار این نویســنده فقید اصفهانی و 
پدر داســتان کوتاه ایران توسط سازمان 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی شهرداری 

اصفهان برگزار می شود.
رضا روحانی معــاون فرهنگی هنری 
ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی 
شــهرداری اصفهــان دربــاره برگزاری 
نخستین دوره جایزه ملی جمال زاده اظهار 

داشت: مرحوم سید محمدعلی جمال زاده پایه گذار و پدر داستان کوتاه به شیوه نوین 
در ایران بوده است. آثار این نویسنده اصفهانی نه تنها در کشورمان بلکه حتی در سطح 
بین المللی شناخته شده و ویژگی های بارز آثار این نویسنده در داستان »فارسی شکر 

است« به خوبی تبلور یافته است.
وی با اشــاره به رسالت شهرداری اصفهان در بزرگداشت مقام نویسندگانی مانند 
محمدعلی جمال زاده افزود: نخســتین دوره جایزه جمال زاده در 2 قســمت داستان 

کوتاه و زندگی نگاره های اصفهان برگزار می شود.
دبیر اجرایی نخستین دوره جایزه جمال زاده ادامه داد: قسمت داستان کوتاه شامل 
دو بخش اصفهان و بخش آزاد است. داستان های بخش اصفهان باید با عناصر مرتبط 
با شــهر اصفهان پیوند داشته و نویســنده از ویژگی های تاریخی، نمادهای شهری، 

اماکن، سبک زندگی مردم اصفهان و ... استفاده کرده باشد.
روحانــی تصریح کرد: در قســمت زندگی  نگاره های اصفهان نویســندگان باید 
روایت هایــی از تجربه زندگی و یا ســفر به اصفهان نقل کننــد. در واقع جایزه ادبی 
جمــال زاده تــاش دارد حس تعلق مردم اصفهان به این شــهر را تقویت کند و یک 
اصفهانی با خواندن این داســتان ها وقتی در مکانی حضور پیدا می کند با آن احساس 

نزدیکی و تعلق بیشتری داشته باشد.
گفتنی اســت، 20 آذر آخرین مهلت ارســال آثار به نخســتین دوره جایزه ادبی 
جمال زاده است و اختتامیه این برنامه در هفته نخست بهمن امسال در اتاق بازرگانی 
اصفهان برگزار می شــود که به نفرات برگزیده جایزه نقدی و نشان جایزه جمال زاده 

اهدا می شود.
عاقمندان برای دریافت فرم ثبت نام جایزه جمال زاده و اطاعات بیشتر می توانند 
به ســایت این جایزه به نشانی www.jamalzadehaward.ir مراجعه 
کننــد. محمدعلی جمال زاده متولــد 1270 در اصفهان )درگذشــته 1376 در ژنو( 
نویســنده و مترجم معاصر ایرانی است که او را پدر داســتان کوتاه فارسی می دانند. 

مرحوم جمال زاده از معدود فارسی زبانان نامزد جایزه نوبل ادبیات است.
از مشــهورترین داســتان های محمدعلی جمال زاده می توان به »یکی بود، یکی 
نبود«، »فارسی شــکر است«، »هفت کشــور«، »راه آب نامه«، »تلخ و شیرین« و 

»دارالمجانین« اشاره کرد.

کارشــناس روابــط کار اداره کل تعــاون، 
کار و رفــاه اجتماعی اســتان اصفهان در مورد 
ابطال بخشــنامه منع اخراج مادران شــیرده تا 
پایان دوسال شــیردهی، گفت: کارفرما فقط در 
صــورت اتمام قرارداد ملزم بــه ادامه همکاری 
با کارگر نیســت اما در حیــن قرارداد حق اخراج 

نیرو را ندارد.
شــهرام میراثی در گفت وگو با خبرنگار  جام 
جــم اظهار کــرد: بخشــنامه ممنوعیت اخراج 
زنان شــیرده تا پایان دوسال شیردهی به منظور 
تشــویق بانــوان و خانواده ها بــه فرزندآوری 

مصوب و اباغ شد.
کارشــناس روابــط کار اداره کل تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی اســتان اصفهــان افزود: بر این 
اســاس به بانوانی که مرخصــی زایمان رفته و 
در این دوران مدت قــرارداد کاری آنها به اتمام 

می رسید، مجدداً فرصت اشتغال داده می شد.
وی اضافه کرد: پس از اباغ این بخشــنامه 
کارفرمایان از طریق دیوان عدالت اداری پیگیر 
این موضوع شــدند که ممکن است در این دوره، 
مدت قرارداد کاری وی به اتمام برسد و کارفرما 
تمایل به تمدید و ادامه همکاری با او را نداشــته 
باشــد، بنابراین با توجه به این گونه شــکایات و 

پیگیری ها این بخشنامه باطل شد.
میراثــی یــادآور شــد: البته یکــی دیگر از 

علت های ابطال این بخشــنامه، برخی از بانوانی 
بودند که می خواستند در طول این دو سال تحت 

پوشش بیمه بیکاری قرار بگیرند.
کارشــناس روابــط کار اداره کار و تعــاون 
اصفهان عنوان کــرد: در حال حاضر اگر بانویی 
در طول مدت قــرارداد به مرخصی زایمان برود 
و تا مدتــی که در مرخصی زایمان اســت حتی 
اگر مــدت قراردادش هم به اتمام برســد، جزو 
مدت کار برای او محســوب می شود و می تواند 
عیدی و ســنوات دریافــت و از مرخصی ذخیره 
خود اســتفاده کند همچنین بعد از اتمام مرخصی 

زایمــان می تواند بیمه بیکاری ثبت نام کند.
وی خاطــر نشــان کرد: در حــال حاضر اگر 
کارگر قرارداد دائم داشــته باشد، کارفرما ملزم 
است این نیرو را پس از اتمام مرخصی زایمانش 
بکارگیرد اما درغیر این صورت اگر مدت قرارداد 
منقضی شده باشــد الزامی برای بکارگیری آن 

نیرو نیست.
این کارشــناس روابط کار افزود: در بخشنامه 
قبلــی کارفرما ملزم بود نیروی قراردادی را حتی 
در صــورت اتمام مدت قرارداد او درطول دوران 
شــیردهی بکارگیرد، اکنون پــس از ابطال آن، 
کارفرمــا فقط درصورت اتمام قــرارداد ملزم به 
ادامــه همکاری با کارگر نیســت امــا در حین 

قرارداد حق اخراج نیرو را ندارد.

رئیس پلیس امنیت عمومي اســتان گفت: با اجرای طرح بازدید و کنترل واحد هاي صنفي پوشاك مردانه، 
تعداد 12 واحد صنفی فروش پوشاك نامتعارف مردانه در شهر اصفهان شناسایی و پلمب شدند. سرهنگ   محمد 
حسین اسماعیلی در گفت وگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس، اظهار داشت: در راستای ارتقای امنیت اخاقی و 
اجتماعی و برخورد با فروشندگان پوشاك های نامتعارف طرح نظارت بر واحدهای صنفی پوشاك مردانه در دستور 
کار ماموران اداره نظارت بر اماکن پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی استان اصفهان قرار گرفت.وي افزود: 

در همین راستا ماموران  از 460 واحد صنفي بازدید به عمل آوردند که در نهایت، تعداد 12 واحد صنفی به علت عدم 
رعایت قوانین و مقررات مربوطه با دستور مقام قضائی پلمب شدند.سرهنگ  اسماعیلی  اعام داشت: در این طرح 
همچنین برای  20 واحد صنفی دیگر اخطاریه پلمب صادر و از متصدیان90  واحد صنفی تعهد کتبی اخذ شد.رئیس 
پلیس امنیت عمومي استان با اعام تداوم و تشدید این گونه برنامه ها و اقدامات کنترلي و نظارتي پلیس، از عموم 
شهروندان خواست، در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موضوع را به مرکز فوریت هاي پلیسي 110 اطاع دهند.

نمایشــگاه  دوره  هفدهمیــن 
بیــن المللــی تجهیزات و تاسیســات 
سرمایشی و گرمایشــی اصفهان که با 
برند نمایشــگاهی »ترموتک« فعالیت 
می کند، 76 شــرکت معتبر از سراســر 

کشور را گرد هم جمع خواهد کرد.
بــه گزارش اداره رســانه شــرکت 
نمایشــگاه هــای بین المللی اســتان 
اصفهان، این نمایشگاه که طی روزهای 
29 آبان تــا دوم آذر و در فضایی بالغ بر 

چهار هزار مترمربع فضای نمایشــگاهی در 
محل برگزاری نمایشــگاه های بین المللی 
استان واقع در پل شهرستان برپا خواهد بود.

شــرکت های معتبری از اســتان های 
اصفهــان، تهــران، البــرز، چهارمحال و 
بختیاری و خراسان رضوی در این نمایشگاه 
حضــور خواهند یافت تــا کاالها و خدمات 
خــود در حوزه های تجهیزات و تاسیســات 
گرمایشــی، تجهیــزات و سیســتم های 
سرمایشــی و تهویه مطبوع، لوازم، خدمات 

و صنایع وابسته تاسیساتی، لوله و اتصاالت 
و تجهیزات برقی و الکترونیکی سرمایشــی 

و گرمایشی را به نمایش عمومی بگذارند.
برندهــای معتبری همچــون پاکمن، 
رادمن، گلریــز رهنان، نوید پمپ، تهویه نیا، 
ساری پویا، تهویه آریا، صنعت بخار سپاهان، 
تهران پلیمر یارا، سامان آتش، تهویه دماوند، 
یکتا تهویه، گروه صنعتی شــاهرخی، ایران 
مشعل و پرماسان در نمایشگاه امسال حضور 

خواهند داشت.
 همچنین صنایع برودتی نصر، اصفهان 

دمــا، هواتراز ســپاهان و صنعت بخار 
ســپاهان از جملــه برندهــای معتبر 
اســتان اصفهان به شــمار می روند که 
محصوالت خود را در نمایشگاه امسال به 
نمایش گذاشته اند. نمایشگاه بین المللي 
تجهیزات و تأسیســات سرمایشــي و 
 )termotec( گرمایشــي اصفهان
که امســال به دوره هفدهم خود رسیده 
است، یکی از معتبرترین و در عین حال 
پربازدیدترین نمایشگاه های تخصصی 

در سطح کشور به شمار می رود.
این نمایشگاه شــرایطی فراهم آورده تا 
سازندگان و تولیدکنندگان تجهیزات مرتبط 
با سرمایشــی و گرمایشــی از استان های 
مختلــف کشــور و همچنین کشــورهای 
خارجی در این نمایشگاه گرد هم جمع شوند 
و آخرین دستاوردها، نوآوری ها و محصوالت 
خود نظیــر تجهیزات تهویه هوا، مبدل های 
حرارتی، تجهیزات سرمایشــی، یخچال ها، 

آب گرم کن ها و... را به نمایش بگذارند.

امارات از هر اقدامی از ســوی اعضای اوپک 
برای برقــراری ثبات و بازگردانــدن تعادل به 

بازارهای جهانی نفت خام حمایت می کند.
سهیل المزروعی، وزیر انرژی امارات متحده 
عربــی، اظهار کرد: اوپــک و هم پیمانان اجازه 
باالرفتن ســطح ذخیره سازی های نفت خام را 
نمی دهند و بــرای بازگرداندن تعادل به بازار، تا 
جایی که نیاز باشــد تولید را کاهش می دهند یا 

تعدیل می کنند. 
وی افــزود: تولیدکنندگان نفت  برای حفظ 
ثبات بازار و نگه داشــتن ذخیره سازی در سطح 

کنونی اقدام الزم را انجام می دهند.
رییــس دوره ای اوپــک ادامــه داد: تولید 
نفــت اکنون فراتر از انتظارها اســت و اوپک و 

هم پیمانان نیاز دارند راهبرد خود را تغییر دهند.
المزروعی گفت: بنیان های بازار هم اکنون 
منطقی است و نیازی به معاماتی با قیمت های 
پایین، مانند آنچه )22 آبان ( شاهد بودیم؛ نیست.

به گفته وی، کشــورهای عضو و غیرعضو 
اوپک در گذشــته نیز برای متعادل کردن بازار، 
تولید را کاهش داده اســت، اگــر چنین اقدامی 

دوباره الزم باشد؛ این کار را تکرار می کنیم.
وزیر انرژی امارات تاکید کرد: تولیدکنندگان 
نفت به دنبال یک قیمت مشخص نیستند بلکه 
می خواهند ذخیره ســازی های نفت را در سطح 

میانگین پنج ساله حفظ کنند.
المزروعی گفت: اوپــک و هم پیمانان نیاز 
دارند ســال آینده میادی با هدف پیشگیری از 

مــازاد عرضه در بازار نفت، تولید نفت را کاهش 
دهند، هم اکنون بر ســر این موضوع نیز میان 
اعضا اجماعی بــرای بازگرداندن ثبات به بازار 

وجود دارد.
وی اظهار کــرد: پیش تر اگر برنامه کاهش 
عرضه را از سال 2017 آغاز نمی کردیم؛ با خطر 
افزایش سطح ذخیره سازی ها روبه رو می شدیم، 
از این رو اکنــون نیز اجازه نمی دهیم این اتفاق 

بیفتد.
رییــس دوره ای اوپک تاکید کرد: پر واضح 
اســت که نیاز داریم از افزایش تولید به ســوی 
کاهــش تولید حرکت کنیم و امارات از هر گونه 
اقــدام و تصمیم اوپک برای متعادل کردن بازار 

حمایت می کند

حضور 76 شرکت معتبر در هفدهمين نمايشگاه 
ترموتک اصفهان

پذيرش آگهی در روزنامه جام جم :
366375۰۰
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عباســعلي علیخاني مدیر اموال، انبار و اماك 
ذوب آهن اصفهان در گفتگو با هفته نامه آتشــکار 
از اقدامات شــرکت در مورد تعییــن تکلیف زمین 
هاي کشــاورزي واگذار شده ذوب آهن اصفهان به 
کشاورزان لنجان در ســال 1359 خبر داد و گفت: 
بخــش هایي از اراضي تحت مالکیت شــرکت در 
پاك هــاي ثبتــي 648 و 658 در منطقه لنجان 
و فاورجان بعــد از پیروزي انقاب اســامي در 
سال 1359 توســط هیات واگذاري زمین و متعاقبًا 
توسط هیات هاي 7 نفره تقسیم زمین به تعدادي از 
کشاورزان واجدشرایط واگذار شده است و هم چنان 
این زمین ها با تغییر کاربري و یا بدون تغییر کاربري 

در اختیار آنان قرار دارد .
وي اظهــار داشــت : در حال حاضــر با توجه به 
پیگیري هاي صورت گرفته از ناحیه کشاورزان و نیز 

مســئولین استان و شهرستان ، موضوع با همکاري 
دو جانبه ذوب آهن اصفهان و مدیریت امور اراضي 

استان در حال رسیدگي و حل و فصل است . 
علیخانــي با اشــاره به مصوبــات و تصمیمات 
جلســه اخیر که در اول آبان جــاري در دفتر مدیر 
عامل ذوب آهن برگزار شــده ، افزود : این جلســه 
بــا حضور مهندس یزدي زاده مدیر عامل و مدیران 
اموال، انبار و اماك ، حراست و امور حقوقي از طرف 
ذوب آهن و نمایندگان مدیریت امور اراضي استان  
تشــکیل و موضوع تعیین تکلیف زمین هاي مذکور  
مورد بررسي قرار گرفته و در ادامه تقسیم کارصورت 
پذیرفت و تصمیم به پیگیري وحل وفصل موضوع 
گرفته شــد. وی در پایان اظهار داشت : زمین هاي 
مورد بحث در شهرســتان لنجان حدود 275 هکتار 
بوده  و تصمیمات مذکور بر اســاس رعایت ضوابط 
و مقــررات مربوطه و بندهاي صورتجلســات، اخذ 
استعامات الزم و نظرات هیات کارشناسي مرضي 
الطرفیــن و کروکي ها و نقشــه هاي موجود تعیین 
تکلیف مي گردند . وي در مورد تعیین تکلیف زمین 
هاي شرکت در نقاط دیگر غیر از شهرستان لنجان 
نیز گفــت : در این موارد نیــز مصوبه هیات مدیره 
محترم شــرکت اخذ گردیده واقدامات جداگانه ای 

در حال انجام است.

مدیــر عامــل ســازمان ســرمایه گذاری و 
مشــارکت های مردمی شهرداری اصفهان با اشاره 
به نقــش تعیین کننده اســتفاده از ظرفیت بخش 
خصوصی در پروژه های شــهری، گفت: واگذاری 
بســیاری از پروژه هــا به بخــش خصوصی باعث 
کاهــش هزینه های مدیریت شــهری و در نتیجه 

اداره ارزان شهر می شود.
شــهرام رئیســی در گفتگو با خبرنــگار با بیان 
اینکه اداره ارزان شــهر در اولویت سیاست های این 
ســازمان است، اظهار کرد: حضور بخش خصوصی 
در بسیاری از پروژه های شهری موجب صرفه جویی 
در هزینه های شــهرداری و افزایش بهره مندی از 
ظرفیت مشارکت های مردمی می شود.وی افزود: 
شهرداری وظیفه دارد تا به عنوان یک دولت محلی، 

بســیاری از پروژه های شــهری را انجام دهد، اما 
واگذاری این پروژه ها به بخش خصوصی می تواند 
مزایای اقتصادی بســیاری را به همراه داشته باشد.

مدیرعامل سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های 
مردمی شــهرداری اصفهان با بیان اینکه واگذاری 
پروژه های شــهرداری به بخش خصوصی موجب 
اشــتغال زایی و رشد اقتصادی شهر می شود، افزود: 
با توجه به ســود محور بــودن فعالیت های بخش 
خصوصــی، نتیجه واگذاری پروژه ها به این بخش؛ 
کیفیــت بهتر، زمان کمتر و صــرف حداقل هزینه 
اســت. رئیسی اضافه کرد: در پروژه هایی که بخش 
دولتی نسبت به انجام آنها اقدام کرده است، در غالب 
مــوارد نتیجه کار با هزینه های بــاال و ناکارآمدی 

همراه بوده است.

افتتاح واحد پذيرش بيماران بين الملل 
بيمارستان شهيد مطهری ذوب آهن

همزمان با ایام ماه مبارك 
ربیــع االول واحــد پذیرش 
بیماران بین الملل بیمارستان 
شــهید مطهــری ذوب آهن 
اصفهان با حضــور مهندس 
منصور یزدی زاده مدیرعامل 
ذوب آهن اصفهان و تعدادی 
از دیگر مسئولین شرکت و این 
بیمارستان ، بیستم آبان افتتاح 
شــد.دکتر علیرضــا آجدانی 
رییس بیمارســتان شــهید 
مطهری در حاشیه این افتتاح 

به خبرنگار ما گفت : بیمارستان هایی که دارای 
رتبه درجه یک هســتند مجوز جذب بیماران 
بین الملل را از ســوی وزارت بهداشت،درمان 
و آموزش پزشــکی دریافت می نمایند بر این 
اســاس طی دو سال گذشته بیمارستان شهید 
مطهری مجوز مذکور را دریافت نمود.  رییس 
بیمارستان شهید مطهری تصریح کرد : بر این 
اســاس تفاهم نامه ای با پزشکان متخصص 
استان در زمینه های پوست و مو، لیزر ، گوش و 

حلق و بینی و ... جهت انجام اعمال تخصصی 
در این بخش منعقد شــد.  این مقام مسئول در 
پاسخ به این سوال که این واحد چه مشخصاتی 
دارد چنین گفــت : پذیرش بیماران بین الملل 
نیاز به تجهیز مکانی جداگانه داشت ، بنابراین 
فضایی به مساحت 450 متر مربع در 5 سوئیت 
کامل و مجهز جهت بســتری بیماران ساخته 
شــد.خدمات قابل ارائه در این مرکز عبارتند از 
: خدمات لیزر زیبایی،کاشت مو ، انواع جراحی 

. IPD های زیبایی و کلیه خدمات واحد

دکتــر قدیــری معــاون 
بیمارستان شــهید مطهری 
نیز گفــت : با توجــه به خود 
گردان شــدن بیمارســتان از 
بهمن ســال 95 ، افتتاح واحد 
پذیرش بیماران بین الملل در 
راستای درآمد زایی بیمارستان 
به عنوان یک سیاســت موثر 
برنامه ریزی شــد. وی ادامه 
داد : متناســب با دورنمایی که 
برای ایــن واحد در نظر گرفته 
شده است ظرف شش تا هشت 
ماه آینده بازگشت سرمایه ای که در این زمینه 
هزینه شده اســت امکان پذیر می گردد. نکته 
مهم این اســت که با کمترین هزینه و بهترین 
کیفیت این واحد تجهیز شــد و افتتاح گردید. 
معاون بیمارستان شهید مطهری خاطر نشان 
کرد : با کشــورهای اطراف نیز مذاکرات خوبی 
انجام گرفته و تفاهم نامه برای پذیرش بیماران 
منعقد شده است. البته این واحد امکان پذیرش 

بیماران داخلی را نیز دارد.

مدیرکل دفتر میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری معاونت امور 
باغبانــی گفت: میانگین عملکرد تولید انــار در ایران 15 ُتن در هکتار 
است اما برخی باغداران پیشرو تا 100 تن در هکتار انار تولید کرده اند.

مدیرکل دفتر میوه های گرمســیری و نیمه گرمسیری معاونت امور 
باغبانی اظهار کرد: ســطح باغات انار کشور 89 هزار و 600 هزار هکتار 

است.
مســعود لطیفیان افزود: باغاتی که مدیریت مناســبی داشتند و از 
سایبان استفاده کردند در سال گذشته تا 60 تن در هکتار تولید انار داشته 
اند.لطیفیان تولید انار زیرســایبان را یکی از راهکار ها برای بهبود کمی 
و کیفی این محصول دانســت و تصریح کرد: روش های نوین به باغی 

موجب بهبود کمی و کیفی میــوه انار،افزایش بهره وری آب و کاهش 
خسارات آفات و بیماری ها در این محصول می شود.

وی گفــت: در حال حاضر تولید انار زیر ســایبان در اســتان هایی 
همچون فارس، خراسان رضوی، مرکزی و اصفهان به صورت الگویی 

انجام می گیرد.

خواسته اصفهان شناسان پس از سال ها محقق شد 
یکم آذر به عنوان روز اصفهان 
و قوس آذر به عنوان نماد اصفهان 

انتخاب شد  
با تصویب شــوراي اســامي 
شــهر اصفهــان اول آذر به عنوان 
روز نکوداشت اصفهان و همچنین 
نگاره تاریخي منقوش بر کاشــي 
کاري هاي ســردر بــازار قیصریه 
)قوس آذر( که با اقتباس از صورت 
فلکي برج قوس طراحي شــده به 
عنوان نماد اصفهان، انتخاب شد.   

به گزارش اداره ارتباطات رسانه 
اي شــهرداري اصفهان، در سال 

1384 تعدادي از اصفهان شناسان 
و دوســتداران میراث فرهنگی، بر 
اساس مستندات تاریخي، پیشنهاد 
ثبت یکم آذر به عنوان روز اصفهان 
را مطــرح کردند.  بر اســاس این 
مستندات، طالع بنیان شهر اسطوره 
ای اصفهان در ماه آذر )قوس( دیده 
شده و در بســیاری از متون کهن، 
خشــت اول شهر اصفهان را در ماه 
آذر گذاشــتند و برج قوس را طالع 
اصفهان انتخاب کرده اند. همچنین 
باروی اصفهان در این ماه بنا نهاده 
شــده اســت.   از همین رو جمعی 

از اصفهــان شناســان و اصفهان 
پژوهان، در ســال 84 پیشنهاد این 
نــام گذاری را مطرح و مســتندات 
تاریخی خود را ارائــه کرده بودند. 
این خواســته اصفهان شناسان از 
ســال 84 تاکنون محقق نشده بود 
تا اینکه امروز شوراي اسامي شهر 
اصفهــان اول آذر را بــه عنوان روز 

نکوداشت اصفهان انتخاب کرد.  
طــي مصوبه شــوراي شــهر 
اصفهــان اول آذر به عنــوان روز 
اصفهان انتخاب شد و هفته نخست 
اردیبهشت هفته فرهنگي اصفهان 

خواهــد بود.   همچنین مقرر شــد 
پیگیري هاي الزم جهت ثبت یکم 
آذر به عنــوان روز ملي اصفهان در 
تقویم رسمي کشــور انجام شود.  
قدرت اهلل نوروزي شهردار اصفهان 
در پیامــي پیرامــون تصویب روز 
و نشــان اصفهان نوشــت: افتخار 
مدیریــت شــهري اســت که در 
این دوره دیدگاه خــود را با دیدگاه 
اصفهان شناسان همراه ساخته و بر 
اســاس خواسته اي که آنان از سال 
84 داشتند یکم آذر را به عنوان روز 

اصفهان به رسمیت مي شناسد.

تعامل ذوب آهن و شهرستان،  عامل حل 
مشکالت و رضایت جامعه

نقش مشارکت بخش خصوصی در تحقق اداره ارزان شهر

مهدی صفرخانلو فرماندار شهرســتان لنجان 
بیســت و دوم آبان با حضور در ذوب آهن اصفهان 
 ضمن بازدید از بخش های مختلف کارخانه از جمله

 )پروژه   PCI(،آگلومراسیون،انبار مواد خام وکک 
ســازی با مهندس منصور یزدی زاده مدیر عامل 

شرکت و معاونین ایشان دیدار و گفتگو نمود.
مهدی صفرخانلو گفت : بازدیدهای متعددی از ذوب آهن اصفهان داشــتم اما 
بازدید امروز بســیار کامل بود. این کارخانه عظیم با برنامه ریزی مدون هر روز در 
صدد اســت که تکنولوژی خود را به روز نماید و این دســتاورد بسیار ارزشمند است. 
این شرکت بحمدا... در چرخه اقتصادی کشور و تحقق اقتصاد مقاومتی نقش بسیار 
موثری را ایفا می کند و این وظیفه ما را در کمک هر چه بیشــتر به این صنعت ملی 
، در راســتای تولید بی دغدغه سنگین تر می کند تا این مجموعه عظیم بتواند مانند 
همیشــه نقش آفرین باشد زیرا همان طور که اشاره شد ، ذوب آهن اصفهان به کل 
ایران تعلــق دارد.وی افزود : مهندس یزدی زاده مدیرعامل ذوب آهن اصفهان به 
رســالت اجتماعی این شــرکت توجه ویژه ای دارند، بر این اساس جلسات تعاملی 
مســتمر با مســئولین شهرستان برنامه ریزی شــده و کارگروه هایی نیز به منظور 
پیگیری امور تشــکیل گردیده که در همین مدت کوتاه مشکات بسیاری برطرف 
شــده است. در زمینه مباحث زیســت محیطی نیز ذوب آهن اقدامات بسیار خوبی 

انجام داده است و چندین پروژه نیز در دست اقدام دارد.
فرماندار شهرســتان لنجان با اشــاره به اینکه صنعت ملــی ذوب آهن در این 
شهرســتان واقع شده اســت تصریح کرد : اعتقاد مدیرعامل این شرکت به وظیفه 
انســانی ذوب آهن عاوه بر وظیفه اداری ، نشــان دهنده نگرش تعاملی و مثبت 
ایشــان نسبت به مسائل اجتماعی و فرهنگی است که بسیار ارزشمند است. بنده به 
عنوان فرماندار شهرستان لنجان به نمایندگی از مسئولین بابت این رویکرد تشکر 
می کنم. قطعًا این اقدامات موثر در اذهان مردم ثبت می شود و افکار عمومی از آن 
به نیکی یاد می کنند و پشتیبان موثری برای این کارخانه نیز محسوب می شوند.

این مقام مســئول ادامه داد : شــکوفایی صنعت و توسعه شهرستان باید همگام 
با یکدیگر پیش بروند زیرا تضاد در هر یک از این بخش ها ، آســیب زا اســت. در 
مباحث مختلف مانندآب،انتقال مواد اولیه، مشکات کامیون داران و ... فرمانداری 
و اســتانداری همکاری خوبی با ذوب آهن داشــت و این کارخانه نیز در برنامه های 
اربعین ، هفته بســیج و ... نیز به شهرســتان کمک کرد . با توجه به اینکه درآستانه 
چهلمین ســالگرد پیروزی انقاب شکوهمند اسامی هستیم نشست های تعاملی 
خوبی برگزار شــده اســت که بتوانیم برنامه های مناسبی داشته باشیم. صفرخانلو 
ضمن اشاره به اینکه ذوب آهن اصفهان شهدای بسیاری را به انقاب تقدیم نموده 
و همچنین در پشــتیبانی از جبهه ها نقش بی بدیلی داشــته اســت ، اظهار داشت : 
امیدوارم همه مســئولین با همدلی و هم افزایی و درك متقابل برای رشد و اعتای 

بیش از پیش ، یک دل و یک صدا تاش کنند.

زمین هاي واگذار شده ذوب آهن تعیین تکلیف مي شوند

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری خمینی شهر 

آگهی انحالل شرکت تاکسی تلفنی بانوان سیمرغ سواران اسپادانا با مسئولیت محدود 
به شماره ثبت 976 و شناسه ملی 10861965695 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی 
فوق العاده مورخ 1397/08/06 : شــرکت مذکور منحل اعالم گردید و خانم منیژه نصر 
اصفهانی به کد ملی 1290279187 به عنوان مدیر تصفیه برای مدت دو ســال انتخاب 

شد. 
محل تصفیه به نشــانی : خمینی شهر منظریه خیابان یزدان پناه غربی کوچه گلکار 17 

پالک 10 طبقه همکف به کد پستی 8419179388 اعالم گردید . 
با ثبت این مستند تصمیمات انحالل انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک 
شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد 

آگهی انحالل

در دیدار مدیرعامل ذوب آهن اصفهان و مدیرعامل خبرگزاری موج مطرح شد :

ظرفيت های توليدی ذوب آهن اصفهان معطل سنگ آهن
دکتر محمودرضا امینی، مدیرعامل موسســه مرور 
وقایــع جهان ) خبرگزاری موج ( و تنی چند از دســت 
انــدرکاران این خبرگــزاری با حضــور در ذوب آهن 
اصفهــان ، ضمن بازدید از خط تولید ، با مهندس یزدی 
زاده مدیرعامل این شــرکت و مسئولین روابط عمومی 

ذوب آهن دیدار و گفتگو کردند . 
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان در این دیدار با اشاره 
به اینکه تولید این شــرکت در ســال گذشته حدود 2 
میلیون و 200 هزارتن بوده است ، گفت : ظرفیت تولید 
ساالنه این مجتمع عظیم صنعتی بین 3 میلیون و 600 
هزار تا 4 میلیون تن اســت که عدم تامین مواد اولیه به 
ویژه ســنگ آهن به میــزان الزم ، عامل اصلی معطل 

ماندن این ظرفیت تولید می باشد .
مهندس یزدی زاده با اشــاره بــه اینکه ذوب آهن 
اصفهان در دهه 40 ، معادن اصلی ســنگ آهن و زعال 
سنگ کشور را ، اکتشــاف ، تجهیز و ساماندهی کرد و 
پایه گذار فعالیت های مدرن معدنی کشور محسوب می 
شود ، گفت : این شــرکت امروز به دلیل سیاست های 
نادرســت در واگذاری معادن طی دوره های مختلف ، با 
مشــکل مواد اولیه مواجه شده است ، در حالیکه سنگ 

آهن ، خام فروشی شده و صادر می گردد .
 مدیرعامل ذوب آهن ، تعرفه های صادراتی ســنگ 
آهــن را بازدارنده ندانســت و گفت : تــا زمانی که خام 
فروشــی ســنگ آهن ، صرفه اقتصادی بسیاری دارد ، 
این مواد اولیه به ذوب آهن اصفهان که بزرگترین تولید 
کننده محصوالت فوالدی طویل کشــور است ، نمی 
رســد .وی فعالیت اقتصادی و پیشــرفت ذوب آهن را 
در گرو حمایت دولت جهت تامین مواد اولیه دانســت و 
گفت :  این شرکت دارای 14 هزار پرسنل است و عاوه 
بر آن 17 هزار کارگر معادن زغال سنگ کشور نیز کامًا 
وابسته به فعالیت این شــرکت هستند و در مجموع به 
طور غیر مســتقیم پایداری اشــتغال یک میلیون نفر با 
ذوب آهن اصفهان در ارتباط است .مهندس یزدی زاده 
در دیدار با مسئولین خبرگزاری موج ، بر ضرورت اطاع 
رسانی مشکات تولید کنندگان و صنعت گران کشور 
تاکید کرد و گفت : انتظار ما از رســانه ها ، جانبداری و یا 
حمایت بی دلیل نیســت ، اما انتظار می رود که رســانه 
ها بــا انعکاس بی طرفانه حقایــق و ارائه تحلیل های 
کارشناسانه و دقیق ، به حل این مشکات کمک کنند .

مدیرعامل ذوب آهن ، فعالیت رسانه ها و به خصوص 

خبرگزاری ها را مکمل فعالیت های اقتصادی و صنعتی 
دانســت و گفت : روابط عمومی ســازمان هر اندازه که 
خوب و قوی عمل کند ، از همراهی و تعامل رسانه های 
کشــور بی نیاز نیست و این تعامل می تواند نتایج مثبتی 
جهت اطاع رسانی صحیح دستاوردها و همچنین بیان 

مشکات به همراه داشته باشد .
دکتر محمودرضا امینی، مدیرعامل خبرگزاری موج 
نیــز در این دیدار ، ذوب آهن اصفهان را پیشکســوت 
صنایع کشور و صنعتی مهم و تاثیر گذار دانست که باید 

برای مسئولین در اولویت باشد .
وی با اشاره به مشکات مربوط به تامین مواد اولیه 
ذوب آهن اصفهان ، گفت : سیاســت هایی که منجر به 
خام فروشی مواد اولیه می شود ، تولید و قدرت اقتصادی 
کشــور را تضعیف می سازد و لذا رســانه ها در گوشزد 

کردن این مهم به مسئولین ، وظیفه مهمی دارند .
مدیرعامل خبرگزاری موج ، تولید ریل در ذوب آهن 
اصفهان را یک اقدام مهم دانست و گفت : خوشبختانه 
مســئولین وزارت راه و شهرســازی ، دیدگاه جهادی 
نســبت به توســعه حمل و نقل ریلی دارند و ریل ذوب 

آهن می تواند پشتیبان خوبی برای این توسعه باشد.
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حافظ

مزایای حمام آب گرم برای سالمت افراد

بررســی های جدید محققان نشان می دهد که 
حمام آب گرم )hot bath( به غیر از آرام سازی 
ذهنی، تاثیرات مثبت دیگری نیز بر ســامت افراد 

دارد. 
حمام آب گرم منظم، میزان التهابات بدن افراد را 
کاهش داده، سوخت و ساز بدن را افزایش می دهد. 
در واقع فهرســت مزایای ســامت حمام آب گرم 
بسیار زیاد است و در طول سال های اخیر حمام آب 
گرم، سونا و دیگر شیوه های درمان آب گرم، توجه 
دانشمندان زیادی را در سراسر جهان به سوی خود 

جذب کرده است.
از مزایای این شــیوه درمانی می توان به بهبود 
عملکرد عروق و افزایش کیفیت خواب اشاره کرد. 
از آنجــا که حمام آب گرم ارزان اســت و عوارض 
جانبــی قابل توجهی ندارد، درك مزایای حمام آب 
گرم، یک پیروزی ســریع در رشــته علوم پزشکی 
محسوب می شود.اما محققان به تازگی تاثیر حمام 
آب گــرم را در درمان اختــاالت متابولیکی نظیر 
دیابت بررسی کرده اند. آن ها دریافتند که تاثیر این 
نوع حمام بر ســوخت و ســاز گلوکز ممکن است با 

میزان واکنش های التهابی بدن مرتبط باشد.
برخی شواهد نشان می دهد که التهابات مزمن، 
مقاومت انسولین را افزایش می دهد، به بیان دیگر 
التهابات، توانایی ســلول را در واکنش به انسولین 
کاهش می دهد. همچنین انجام تمرینات ورزشی 
میــزان التهابات را کاهــش داده، واکنش بدن به 
انســولین را افزایش می دهد، بدیــن معنا که بدن 
انســان کنترل بهتری در تنظیم سطح گلوکز پیدا 
می کند.اگرچه پزشــکان به منظور کاهش توسعه 

اختــاالت متابولیکی به افــراد توصیه می کنند 
تمرینات ورزشــی انجام دهند، همه افراد به دلیل 
شــرایط ســامت و توانایی های جسمی خود این 
تمرینــات را انجــام نمی دهنــد. بنابراین یافتن 
شــیوه های دیگر بــرای افزایــش تاثیرگذاری 

انسولین، امری ضروری است.
محققــان تاثیر حمام آب گــرم را در مردان کم 
تحــرك و دارای اضافه وزن بررســی کردند. هر 
یک از شــرکت کنندگان برای مدت یک ســاعت 
در آب گــرم بــا دمای 39 درجه ســانتی گراد قرار 
گرفتنــد و ســپس قبل و بعد از حمــام و همچنین 
2 ســاعت بعد، از آن ها آزمایش خون گرفته شــد. 
همچنین فشــار خون، دمای بــدن و ضربان قلب 
ایــن افراد هر 15 دقیقه یک بار ارزیابی شــد. پس 
از مدت دو هفته، شــرکت کنندگان 10 بار دیگر در 
معرض حمام آب گرم قرار گرفتند. یافته های جدید 
نشان داد یک بار حمام آب گرم، باعث پدیدار شدن 
"interleukin "، یکی از نشــانه های التهاب 
و افزایش تولید اکســید نیترات )NO( می شــود. 
به گفته محققان افزایش میزان NO مهم اســت، 
زیرا باعث آرام شدن رگ های خونی و پایین آمدن 
فشار خون و افزایش مصرف گلوکز بافت های بدن 
می شــود. پس از گرفتن حمام آب گرم برای مدت 
دو هفته، مشاهده شد که میزان التهابات و قند خون 
افراد در حالت ناشــتا کاهش می یابد و اثر حمام آب 

گرم مانند تاثیر ورزش بر التهابات است.
تحقیقات جدید نشــان می دهــد که حمام آب 
گرم به بهبود سامت متابولیک افرادی که قادر به  
انجام فعالیت های فیزیکی نیستند، کمک می کند.

اولين کنفرانس ملی رويدادهای نوين در مهندسی 
برق، کامپيوتر و فناوری ارتباطات 

اولیــن کنفرانــس ملی 
رویدادهای نوین در مهندسی 
بــرق، کامپیوتــر و فناوری 
ارتباطــات توســط مجتمع 
آموزشی فنی و حرفه ای علم 
و فنــاوری در اصفهان برگزار 

می شود. 
محمد اخاق پور در جمع 
خبرنگاران اظهــار کرد: این 
کنفرانــس در روزهای 22 و 
23 آذرماه همزمــان با هفته 
پژوهــش در اصفهان برگزار 
می شود و پژوهشگران تا 15 
آذرمــاه فرصت دارند مقاالت 

 ECTCONF.IR خود را به نشــانی
ارسال کنند.

وی با بیان اینکه برگزاری اولین کنفرانس 
ملــی رویدادهای نوین در مهندســی برق، 
کامپیوتر و فناوری ارتباطات ســکوی پرش 
جوانان برای پیشرفت خواهد بود، خاطر نشان 
کــرد: تا کنون بیــش از 130 مقاله برای این 

کنفرانس ارسال شده است.
دبیرکل کنفرانس ملی رویدادهای نوین 
در مهندســی بــرق، کامپیوتــر و فن آوری 
ارتباطــات گفت: نخســتین کنفرانس ملی 
رویدادهای نوین در مهندسی برق، کامپیوتر 
و فناوری ارتباطات با حمایت مجامع علمی و 

دانشگاهی برگزار می شود.
اخاق پور  گفت: با توجه به اهمیت موضوع 
و همچنین نقش سازنده رویکردهای نوین در 
جامعه، دبیرخانه اجرایی کنفرانس انتظار دارد 
کــه این رویداد علمی با مشــارکت متولیان 
ایــن امر که یک طیف گســترده و مرتبط با 
زنجیره طراحی، برنامه ریزی، مدیریت و اجرا 

اعم از مســئوالن، متخصصان، مهندسان، 
کارشناســان و صاحب نظران است، برگزار 

شود.
وی ادامــه داد: محورهای این کنفرانس 
شامل طیف گسترده ای از رشته های علمی 
اســت که بزنجیره وار به هم متصل هستند 
بنابرایــن تیم برگزار کننده بــا هدف ایجاد 
فرصت مناسب برای تبادل اطاعات و ارائه 
دستاوردهای پژوهشی و علمی اندیشمندان، 
پژوهشگران و دســت اندرکاران حوزه های 
مختلف، کنفرانس ملی رویدادهای نوین در 
مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری ارتباطات 
حول محور توســعه و ترویج فناور های نوین 

را برگزار خواهد کرد.
دبیرکل کنفرانس ملی رویدادهای نوین 
در مهندســی بــرق، کامپیوتــر و فن آوری 
ارتباطات خاطر نشان کرد: رویکرد دبیرخانه 
علمی این کنفرانس، جلب مشــارکت مراکز 
دانشگاهی، فنی و حرفه ای و صاحب نظران 
برجسته با هدف ایجاد تعامل علمی و افزایش 
خودباوری علمی و مهارتی شرکت کنندگان 

است.
ابــراز  اخاق پــور 
امیدواری کرد: با همکاری 
ارگان هــای  و حمایــت 
اجرایــی و علمی کشــور 
فضای مناســب برای ارائه 
محققان  دســتاوردهای 
کشــورمان در راســتای 
توســعه و ترویــج علوم و 
فناوری هــای نوین ایجاد 

شود.
وی مهمتریــن اهداف 
این کنفرانس را آشــنایی 
بــا آخرین دســتاوردهای 
علمــی و جدیدترین متدهای پژوهشــی 
انجــام یافته در علــوم و فناوری های نوین 
در حوزه های مهندســی بــرق، کامپیوتر و 
فناوری ارتباطات و اهتمام ویژه دانشمندان 
به ضرورت توســعه و ترویــج علوم و فنون 
بنیادین در جامعه و گســترش فناوری های 
نویــن در جامعه برشــمرد و در ادامه گفت: 
سیاســت گذاری، ارائه و بررسی روش های 
نوین مهارتی و بررسی فعالیت های شاخص 
در جامعه، فراهم ســازی بستر مناسب برای 
انتقــال دانش و تجربیات به دســت آمده در 
کشورهای مختلف در چرخه علمی و مهارتی 
کشــور، ارائه راهبردها و راهکارهای تحقق 
فعالیــت های بنیادین در جامعه و شــناخت 
ارزش هــا و الگوهای مناســب؛ همچنین 
راه اندازی دبیرخانه دائمی و دسترسی آسان 
عاقه مندان و صرفه جویی در هزینه و وقت 
پژوهشــگران از دیگر اهداف کنفرانس ملی 
رویدادهای نوین در مهندسی برق، کامپیوتر 

و فن آوری ارتباطات است.

شبکه هایی که ما را تنهاتر می کنند 

تا کنون بررســی های زیادی درباره ارتباط میان اســتفاده از شبکه های اجتماعی و 
مشــکات سامت افراد صورت گرفته است. اما تحقیقات جدید روانشناختی دانشگاه 
پنسیلوانیانشــان می دهد که به غیر از تاثیر منفی بر روی سامت افراد، این شبکه ها که 
به ظاهر برای ارتباطات اجتماعی و آشنایی هرچه بیشتر افراد با یکدیگر بکار می رود، آن 

ها را تنهاتر از قبل می کند.
بررســی های بیشتر بر تاثیر شــبکه های اجتماعی نظیر فیس بوك، اسنپ چت و 
اینستاگرام متمرکز است. دلیل این موضوع نیز استفاده بیشتر و محبوبیت این سه شبکه 
اجتماعی در میان دانشــجویان نهفته اســت. در بررسی های جدید، محققان وضعیت 
ســامت و خلق و خوی 143 دانشجوی دانشگاه پنسیلوانیا را بررسی کردند و داده های 
گوشی هوشمند آن ها را برای تعیین میزان استفاده از شبکه های اجتماعی ارزیابی کردند.

محققان شــرکت کنندگان را به دو گروه تقســیم کردند، به صورتی که گروه اول به 
صورت متداول از شبکه های اجتماعی استفاده می کردند و گروه دوم میزان استفاده خود 
از ســه شبکه  را به مدت 10 دقیقه در روز برای هر یک از این تکنولوژی ها محدود کرده 

بودند.
پس از ســه هفته میزان اضطراب، افســردگی، اوقات تنهایی و ترس از دست دادن 
و فراموش شــدن در این افراد بررسی شد. نتیجه تحقیقات جدید نشان می دهد میزان 
افســردگی و احســاس تنهایی در گروهی که استفاده از شبکه های اجتماعی را محدود 
کــرده بودند، به طور قابل توجهی کاهش یافته و بالعکــس این تاثیرات در گروه دیگر 

افزایش یافته بود.
بهترین راهکار ، محدود کردن استفاده از  شبکه های اجتماعی

به گفته محققان دانشــگاه پنسیلوانیا، مشاهده زندگی دیگران از طریق شبکه های 
مجازی به ویژه اینستاگرام باعث می شود افراد گمان کنند شرایط زندگی دیگران از آن ها 
بهتر است، اما حقیقت این است که کاهش استفاده از شبکه های اجتماعی باعث می شود 
افراد کمتر احساس تنهایی کنند. با این وجود محققان معتقد نیستند که افراد جوان باید 
استفاده از شبکه ها را به کلی قطع کنند، بلکه بهترین راه محدود کردن استفاده از آن ها 

در طول شبانه روز است.
 از دیگر آســیب های شــبکه های اجتماعی این است که این روزها صمیمیت میان 
خانواده ها کم رنگ تر از قبل شــده است. همچنین استفاده زیاد از شبکه های اجتماعی، 
باعث دور شدن از دنیای واقعی و گذراندن وقت کمتر با افراد در دنیای حقیقی می شود. 
بنابراین به والدین توصیه می شــود طوری عمل کنند که صمیمیت در محیط خانواده 

حکمفرما باشد تا فرزندان آن ها کمتر در  شبکه های اجتماعی حضور پیدا کنند.

شصت و هشــتمین گردهمایي انجمن فرهنگي 
روابط عمومي استان اصفهان آبان ماه به میزباني ذوب 
آهن اصفهان با حضور مهندس فوالدگر نماینده مردم 
اصفهان در مجلس شوراي اسامي ، مهندس یزدي 
زاده مدیــر عامل ذوب آهن و جمعي از مدیران روابط 
عمومي هاي ســازمان ها و ادارات دولتي و غیر دولتي 
استان برگزار شد شرکت کنندگان در این گردهمایی 
از مجموعه اداري و امکانات باشگاه فرهنگي ورزشي 
ذوب آهن در مجموعه اداری آموزشی ذوب آهن واقع 
در بلوار شــفق اصفهان و همچنین خط تولید و طرح 

های جدید ذوب آهن بازدید کردند .
مهندس یزدي زاده مدیر عامل ذوب آهن اصفهان 
در جمــع مدیران روابط عمومــي ادارات و نهادهاي 
اســتان اصفهان به تشریح شرایط ذوب آهن پرداخت 
و گفت : ســازمان تامین اجتماعي به عنوان سهامدار 
اصلــی ذوب آهن بیش از نیمي از جمعیت کشــور را 
تحت پوشش بیمه اي خود دارد بنابراین بیش از نیمي 
از مردم ایران ســهامدار ذوب آهن محســوب شده و 
مسایل جاري این شرکت براي آنها از اهمیت خاصي 

برخوردار است.
مدیر عامل ذوب آهن با اشــاره به آرمان هاي امام 
خمیني)ره(  و انقاب اسامي تصریح کرد:  در شرایط 
کنونی وظیفه روابط عمومي ها ســنگین تر  از گذشته 
است  و باید سعي کنندکه به بهترین نحو پاسدار خون 

شهدا و دستاوردهاي انقاب اسامي باشند .
وی با اشــاره به اینکه مسئولیت سنگینی در حوزه 
فرهنگی بر عهده روابط عمومی ها اســت گفت: در 8 
ســال دفاع مقدس خونهای بسیار زیادی برای حفظ 
این فرهنگ داد ه شــده تا چیــزی که اهداف انقاب 
بوده اســت را بتوانیم به نتیجه برسانیم. منصور یزد ی 
زاده با اشاره به اینکه ذو ب آهن به عنوان صنعت مادر 
شناخته می شود و همه در رشد واعتای آن باید دخیل 
باشــند، اظهار کرد: تأمین اجتماعی سهامدار عمده ذو 
ب آهن اســت. با توجه به اینکه در شرایط اقتصادی و 
هجوم همه جانبه دشمن در سراسر حوز ه ها قرارداریم 
نقــش روابط عمومی ها عاوه بــر فعالیتهایی که به 
صورت متمرکــز دارند و امر اطاع رســانی یکی از 
اهداف واالی آنها اســت کــه باید به صورت جدی به 

آن توجه شود.
استقالل اقتصادی رویکرد مهم انجمن 

روابط عمومی استان
نایب رئیس انجمن فرهنگی روابط عمومی استان  
اصفهان در ادامه این همایش گفت: تا شهای زیادی 
در این انجمن از ســا لهای گذشته تا به امروز صورت 
گرفته است. منصور سعیدزاده تصریح کرد: کسانی که 
تمام تاش خود را بــرای اعتا و بهبود وضعیت این 

قشــر انجام داد ه اند ازجمله شهید خزایی که دومین 
سال از شــهادت او می گذرد که این شهید نیز از بدنه 
روابط عمومی بوده را نباید فراموش کرد. او با اشــاره 
به اینکه 23 ســال از تشــکیل این تشکل می گذرد، 
افزود: در این مدت توانســته ایم با تمام فرازوفرودها 
این تشکل را همچنان حفظ کنیم و این درحالی است 
که در این مدت برگزاری 13 جشنواره روابط عمومی 
کار ساد ه ای نبوده است.  او ادامه داد: استقال انجمن 
در جهــت اقتصادی یکی از رویکردهای مهم انجمن 
بوده که بهای زیادی در این راه پرداخت شــده در این 
راه ازتشکل ها و مؤسســات دیگر که در حوزه روابط 
عمومی ها فعالیت کنند، استقبال می کنیم، این هدف 
انجمن اســت و طبیعتا در ایــن هدف هرچقدر همراه 
بیشتری داشته باشــیم به شرطی که در جهت تعالی 

روابط عمومی ها گام برداریم موفقتر خواهیم بود.
روابط عمومــی ها در ســازما نها باید 
همچون اتوبان دوطرفــه میان مدیران و 

مردم ارتباط برقرار کنند 
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسامی 
درشــصت و هشــتمین گردهمایی انجمــن روابط 
عمومی اســتان اصفهان گفت: روابط عمومی ها در 

ســازما نها باید همچون اتوبان دوطرفه میان مدیران 
و مردم ارتباط برقرار کنند تا شــاهد عملکردی بهتر و 
موفقتر از آ نها باشیم. حمیدرضا فوالدگر تصریح کرد: 
در این میان روابط عمومی ها بیشــترین و پررنگترین 
نقش را بر عهــده دارند و از این راه می توانند تأثیرات 
اجتماعی خدمات ارائه شــده را شاهد باشند.اواظهار 
کــرد: در برنامه پنجم و ششــم توســعه بر ضرورت 
پیوســت فرهنگی داشــتن طر حها تأکید شده، این 
پیوست فرهنگی درشرایط اجتماعی فعلی می تواند به 
عنوان مکمل در پیشــبرد طرحها عمل کند. فوالدگر 
فرهنگســازی و داشــتن برنامه را دیگر وظیفه روابط 
عمومی ها دانست که باید بیشتر موردتوجه قرار گیرد.

 فوالدگر در بخش دیگــری از صحبت هایش به 
اهمیت توجه به ذخایر معدنی و منابع کشــور به عنوان 
راهی برای قطع وابســتگی به نفت اشاره کرد و افزود: 
با اســتفاده از منابعی که در کشور موجود است میتوان 
نفــت را از کاالی هزینه ای به کاالیی برای ســرمایه 
گذاری تبدیل کرد. رئیس کمیســیون حمایت از تولید 
با انتقاد از اینکه در شــرایط فعلی اســتفاده از معادن 
آنچنــان جدی گرفته نمی شــود، اظهار کرد: کمتر از 
یک درصد از ارزش افزوده کشور توسط معادن تأمین 

می شــود واین موضوع در برنامه ششم توسعه بسیار 
موردتوجه قرارگرفته اســت. او از دارا بودن 60 میلیارد 
تن ذخایر در کشــور خبــر داد و اضافه کرد: این نعمت 
الهی چندان اصولی مورد بهره برداری قرار نمی گیرد 
و عملکرد مطلوبی در این حوزه نداشــته ایم تا بتوانیم 
نتایج خوبی را به دســت آوریم. فوالدگر خام فروشی 
را مانع رشــد اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: سرمایه 
گذاری در معادن و واگذاری به بخش خصوصی یکی 
از رویکردهایی اســت که می تواند پیشرفت بیشتری 
را برای کشــور به همراه داشته باشد. او افزود: هزار و 
700 هزار میلیارد تومان نقدینگی موجود در بین مردم 
یکی از معضات و چالشهای پیشروی اقتصاد کشور 
اســت که باید برای به جریان افتادن آن و تحرك در 
معیشت شهروندان برنامه ریزی اثرگذار و سودبخش 
در نظــر گرفت. این نماینده مردم اصفهان در مجلس 
نقدینگــی را بای جان اقتصاد عنوان کرد و ادامه داد: 
بورس به معنای واقعی در ایران وجود ندارد اما همین 
تعامات اقتصادی در بورس نیم بند کشور با به جریان 
انداختن بخشی از نقدینگی مردم جان تاز ه ای گرفت 
و ازسوی دیگر باعث رونق تولید شد. فوالدگر با اشاره 
به اینکه سهم زیادی از پروژ ه ها و طر ح های عمرانی 

نیمه تمام و به حالت رکود هستند، اذعان کرد: صنعت 
با استفاده از فوالد می تواند رونق بگیرد بویژه در بخش 
ســاختمان که عما شاهد خاموش شدن آن هستیم، 
فــوالد تولید داخل نقش احیاگر را بازی خواهد کرد. او 
حفظ بازار صادراتی در مقابل اولویت تأمین نیاز داخلی 
را ضروری برشــمرد و عنوان کرد: برای عبوراز گردنه 
تاریخی و شرایط موجود باید به دنبال رونق اقتصادی 
بود تا به برنامه جامع تولید فوالد کشور و تولید 55 تن 

فوالد خام تا سال 1404 دست پیدا کنیم.
روابط عمومی ها باید قدرت پیشــبینی 
درمواجهه با بحرا نهای احتمالی را داشــته 

باشند 
عضو هیئت علمی گروه مدیریت دانشــکده علوم 
اداری و اقتصاد دانشــگاه اصفهان در این همایش با 
اشاره به اینکه همچنان دیدگاه سنتی نسبت به روابط 
عمومی هــا وجود دارد گفت: اینکــه روابط عمومی 
مدعی العموم کارکنان درداخل و وکیل ســازمان در 
بیرون یک مجموعه به حســاب می آید کارکرد قبلی 
اســت اما به همین کارکرد هم درســت و به صورت 

اصولی پرداخته نشده است.
ســید محســن عامه ادامه داد: روابط عمومی در 

شــرایط فعلی و حضور گسترده شبکه های مجازی و 
خبرگزاریهــا در زمین خود بازی نمی کند بلکه باید به 
دنبال جذابیتها ومــوارد دارای اهمیت برای مخاطب 

باشد تا بتواند برند ایجاد کند.
 او تأکید کرد: روابط عمومیها باید قدرت پیشبینی 
درمواجهه با بحرا نهای احتمالی را داشــته باشند و این 
موضوع مغفول مانده و این در حالی اســت که اگر کار 
حــرف های در این حوزه صورت نگیرد و تنها به نصب 
یک بنر و کارهای اجرایی ازاین دســت بســنده کنیم 

موفق نخواهیم شد.
حفظ محیط زیست، استفاده از کاالهای 
ایرانــی صرفــه جویی در مصــرف آب و 
محرومیت زدایی فعالیــت هایی را در نظر 

گرفته ایم .
مدیــر روابط عمومــی و امور بین الملل باشــگاه 
فرهنگی ورزشی ذوب آهن اصفهان در این همایش، 
گفــت: در باشــگاه فرهنگی ورزشــی ذوب آهن در 
حال حاضر 32 تیم ورزشــی فعالیت می کنند و 800 
ورزشــکار در رشــته های قهرمانی آموزشی و حرف 
های در این مجموعــه حضور دارند که حجم عمده آ 

نها در رشته فوتبال هستند. 
محمدمهــدی رمضانی درادامه بــا تأکید بر اینکه 
این باشــگاه موفق شده در ســه دوره از سالهای 94 
تا 96 اخاق مدارترین باشــگاه فرهنگی ورزشــی 
شناخته شــود، عنوان کرد: این مجموعه جزو معدود 
باشــگاه هایی اســت که توجه به زیرســاختها را در 
دســتورکار قرار داده اســت. او در ادامه افزود: گاندو 
هیــوالی آبی به همین دلیل به عنوان شــاخص این 
مجموعه ورزشــی در نظرگرفته شده چراکه اینگونه 

در معرض خطر است. 
رمضانی با اشــاره به اینکه در حوزه مسئولیت های 
اجتماعی نیز ایــن مجموعه فعالیت هایی را به عهده 
گرفته است، اظهار کرد:حفظ محیط زیست، استفاده 
از کاالهــای ایرانــی صرفه جویــی در مصرف آب و 
محرومیت زدایــی فعالیت هایی را در نظر گرفته ایم.

اواز راه انــدازی کمپین بیایید برای حفاظت ا ززندگی 
کاهمان را قاضی کنیم در راستای حفاظت از حیا ت 

وحش خبر داد. 
مدیــر روابط عمومــی و امور بین الملل باشــگاه 
فرهنگی ورزشی ذوب آهن اصفهان با اشاره به اینکه 
مجموعه فرهنگی ورزشــی ذوب آهن اصفهان جزو 
نخستین مجموعه های ورزشی بوده است که بازدید 
از ورزشــگاههارا رواج داده یادآور شد: این مجموعه 
برخاف بســیاری ازمجموعه های ورزشی دیگر در 
بحث درآمدزایی نیز گام هایی برداشته است و ساالنه 

7 تا 8 میلیارد تومان درآمدزایی دارد.

شصت و هشتمین گردهمایي انجمن فرهنگي روابط عمومي اصفهان، آبان ماه به میزباني ذوب آهن اصفهان؛

نيمي از مردم ايران سهامدار ذوب آهن اصفهان هستند


