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گیاهی که حتی ایدز را 
هم درمان می کند!

اتصال کارت های بانکی 
به زیرساخت سوخت

گیاه ســیاه دانه با تقویت سیســتم دفاعی 
بدن، یک داروی موثر برای درمان بســیاری از 
بیماری ها، به ویژه بیماری های نادر نظیر ایدز و 

سرطان اشاره کرد. 
سیاه دانه یکی از داروهای گیاهی است ...

اجــرای طرح اتصــال کارت های بانکی 
به نظام مدیریت مصرف ســوخت کشــور با 
بهره گیری از زیرســاخت های تبــادل داده و 
ابزارهای تسویه و پرداخت در نظام بانکی انجام 
شد.همانگونه که در طرح توزیع سبد حمایتی 

دولت، بدون صرف یک ریال ...
صفحه 2 صفحه 3
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دومین نشست »اقتصاد فرهنگ« در اصفهان برگزار شد

ساختمان های شهری ساالنه ۱۳۲ میلیون تُن آلودگی تولید می کنند

حمل متوفی از مناطق 15 گانه به باغ رضوان رایگان است 

صفحه 2

صفحه 3

مدیر عامل سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان گفت: به منظور افزایش رضایت مندی مردم، کلیه خدمات حمل متوفی از مناطق 
15 گانه شهر اصفهان اعم از مراکز درمانی، بیمارستان ها، منزل یا پزشکی قانونی به آرامستان باغ رضوان رایگان است.

به گزارش اداره ارتباطات رســانه اي شــهرداري اصفهان، ســید رضا جعفریان فر با بیان اینکه بر اســاس مصوبات سال 1390 سازمان 
آرامستان  هاي شهرداري اصفهان تنها متوفیاني که در آرامستان باغ رضوان دفن می شدند هزینه حمل آنها رایگان...

صفحه 4

موتورسیکلت  و خودروی 
سواری، بزرگترین منبع 

تولیدمنوکسیدکربن 

 96 سد بزرگ کشور کمتر از
 40 درصد ذخیره آب دارند

صفحه 2  صفحه 3

صفحه 3

اصفهان

پذیرش آگهی در روزنامه جام جم :
۳66۳7500

جشن پنجمین سالگرد 
تاسیس افق کوروش



افزایش کوتاه مدت تقاضای طال با توافق برگزیت

2
موتورســیکلت  و خودروی سواری، بزرگترین منبع تولید 

منوکسیدکربن 
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 ضمیمه رایگان روزنامه در استان اصفهان

عملیات اجرایی حلقه حفاظتی اصفهان هفته 
جاری آغاز می شود

حمل متوفی از مناطق ۱5 گانه به باغ رضوان رایگان است 

شــهردار اصفهان گفت: عملیات اجرایی حلقه حفاظتی شــهر اصفهان به منظور 
کاهش بار ترافیکی و جلوگیری از ورود خودروهای ســنگین به شهر، در هفته جاری 

آغاز می شود.
به گزارش اداره ارتباطات رســانه ای شــهرداری اصفهان، قدرت اهلل نوروزی با 
تبریک انتصاب اســتاندار جدید اصفهان، اظهار داشت: امیدوارم تالش های وي که 
اصفهان را خوب می شناســد و از ســابقه و تجربه زیادی برخوردار است، منشأ خیر و 

برکت برای مردم استان و شهر اصفهان باشد.
وی ادامه داد: ســالروز شهادت شــهید مدرس و روز مجلس را گرامي داشته و به 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی تبریک می گویم و امیدواریم تالش های آنها در 
وضع قوانین شایســته به حل مشکالت کشور کمک کند زیرا تعامل و همکاری همه 
مســئوالن در همه بخش ها در کنار خواســت و اراده مردم، شهر و استان را به سمت 

زیست پذیری بهتر پیش می برد.
شهردار اصفهان با بیان اینکه این هفته، برای مدیریت شهری با اهمیت و ارزشمند 
است و عملیات اجرایی حلقه حفاظتی شهر اصفهان به عنوان یک ابرپروژه با حضور 
استاندار و نمایندگان مجلس در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی آغاز 
می شود، گفت: این پروژه از نظر حجمی از بزرگترین طرح های استان اصفهان است 

و می تواند اثرگذاری باالیي در حل مشکالت ترافیکی شهر داشته باشد.
وی افزود: این طرح می تواند از جان شهروندان در برابر حوادث ناگوار و تصادفات 
جلوگیری کند. چراکه ورود خودروهای ســنگین در بخش هایی از شهر به خصوص 
در جنوب شــرق خطرات زیادی به همراه دارد که با اجرای این پروژه این مشــکل 

برطرف خواهد شد.  
نوروزی ادامه داد: عملیات اجرایی تقاطع غیرهمسطح در بزرگراه شهید اردستانی 
نقطــه آغاز حلقه حفاظتی شــهر اصفهان خواهد بود.وی گفت: شــرایط کیفی هوا 
نامناســب و آلوده است و از شهروندانی که می توانند از وسایل نقلیه عمومی استفاده 

کنند، تقاضای همراهی برای کاهش آالینده ها را داریم.
شــهردار اصفهان در ادامه اعالم کرد: به مناســبت نکوداشــت روز اصفهان، به 
شهروندانی که نســبت به پرداخت عوارض نوسازی و عمران شهری خود در مهلت 

مقرر اقدام کنند، هدیه اي تعلق خواهد گرفت. 
وی افزود: با توجه به اینکه بخشــی از درآمدهای پایدار شهرداری برای اداره امور 
شــهر از محل عوارض پرداختی مردم تأمین مي شــود، افرادی که قبوض عوارض 
شــهری را بموقع پرداخت کنند، تشویق و از طرح بخشودگی جرائم دیرکرد عوارض 

نوسازی و عمران شهری بهره مند می شوند.
نوروزی با اشاره به اینکه مهلت این طرح تا پایان سال جاری است، گفت: کسانی 
که تا 15 دی قبض خود را دریافت نکرده اند می توانند با مراجعه به شهرداری منطقه، 
تماس با ســامانه ارتباطی 137 و یا مراجعه به پورتال شهر اصفهان نسبت به دریافت 

قبض و پرداخت بموقع آن اقدام کنند.

بر اساس نتایج به دست آمده از طرح پژوهشی 
»تعیین سهم منابع آالینده در آلودگی گازی جو 
پایین و تهیه ســیاهه آالینده های گازی کالن 
شهر اصفهان« که توســط شهرداري اصفهان 
و برای نخســتین بار در میان شــهرداري هاي 
کشــور در حال تهیه اســت، موتورسیکلت ها و 
خودروهای سواری بزرگترین منابع تولیدکننده 

منوکسیدکربن در اصفهان هستند.  
بــه گــزارش اداره ارتباطــات رســانه ای 
شــهرداری اصفهــان، معــاون برنامه ریزی و 
توســعه ســرمایه انسانی شــهرداری اصفهان 
با اشــاره به اینکه دو پروژه پژوهشــی در حوزه 
شناســایی و تعیین سهم هر یک از منابع آالینده 
هوای اصفهان به موازات یکدیگر در شهرداري 
اصفهان تعریف شــده است، اظهار داشت: تهیه 
یکی از این طرح ها با عنوان پروژه »منشــأیابی 
و ســهم بندی ذرات معلق هــوا و اولویت بندی 
کانون هــای مولــد آنها در شــهر اصفهان« به 
دانشگاه صنعتی اصفهان سپرده شده و همزمان 
پروژه ای با محوریت دانشگاه اصفهان با عنوان 
»تعیین سهم منابع آالینده در آلودگی گازی جو 
پایین و تهیه ســیاهه آالینده های گازی کالن 

شهر اصفهان« در دست تهیه است.    
بهروز ارباب شــیرانی ادامــه داد: در هر دو 
طــرح، نظارت و راهبری پروژه بر عهده گروهی 
متشــکل از معاونــت حمل و نقــل و ترافیک، 
خدمات شــهری، مدیریت مطالعات و پژوهش 
معاونت برنامه ریزی و توســعه سرمایه انسانی 
شــهرداری و اداره کل حفاظت محیط زیســت 

استان اصفهان است.  
معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی 

شــهرداری اصفهان افزود: هدف این پروژه ها 
شناســایی و تعیین ســهم آالینده های گازی، 
کانون هــای تولیدکننــده، اولویت بندی و تهیه 

راهکار کنترل و کاهش اثرات آن ها است.  
وی با اشاره به لزوم تعامل بخش های درگیر 
بــرای تهیه این طرح، تصریح کــرد: به عنوان 
مثال در زمینه برخی اطالعات مانند سهم منابع 
آالینده هــای گازی در بخــش منابع متحرک 
جاده ای کــه عمدتا به خودروهــا بر می گردد، 
اطالعات پلیس راهور مورد نیاز بود و در مجموع 
در این زمینه به همراهي دیگر دســتگاه ها نیاز 
است تا طرح با ســرعت بیشتر و در زمان بندی 

مقرر پیگیری شود.
معاون برنامه ریزی و توســعه سرمایه انسانی 
شهرداری اصفهان با بیان اینکه مجموع هزینه 
هــر دو پروژه حدود یک میلیارد و یکصد میلیون 
تومان بوده اســت افزود: نتایــج پژوهش تعیین 
ســهم منابع آالینــده در تدوین طــرح جامع 
آلودگی هوا مورد اســتفاده قــرار می گیرد و اگر 
نیاز بــه بازنگری طرح وجود داشــت، تغییرات 

الزم اعمال و به روز می شود.
 ارباب شیراني ادامه داد: کار میدانی حجیمی 
در هــر دو طــرح پیش بینی شــده اســت زیرا 
اطالعات حوزه نمونه گیری و داده هایی که باید 
از منابع ثابت، متحــرک جاده ای و غیرجاده ای 

جمع آوری شود، واقعی است. 
بنابراین اگر تحلیل و تجزیه درســتي بر روی 
این دو طرح صــورت گیرد، قطعــا نتایج طرح 
جامع آلودگی هــوای اصفهان تأثیرگذار خواهد 

بود. 
ارباب شیرانی اشــاره کرد: بر اساس آخرین 
نتایج این پژوهش ها، بیشــترین سهم در تولید 
گاز co مربوط به موتورسیکلت ها و خودروهای 

سواری شهر اصفهان است.
وی بیان داشــت: نتایج این پژوهش ها بعد از 
استخراج در قالب جلسات هم اندیشی و سمینار 
ارائه خواهد شــد تا بتــوان برنامه ریزي خوبي 

براي کاهش آلودگي هوا داشت. 

تحلیلگران کامرز بانک آلمان بر این باورند که خروج انگلیس از اتحادیه اروپا "برگزیت" موجب خواهد شد تا 
تقاضای مکان امن سرمایه گذاری برای طال با افزایش روبرو شود.

کامرز بانک آلمان در تازه ترین تحلیل خود اعالم کرد: اوضاع سیاسی اروپا به خصوص توافق برگزیت می 
تواند موجب افزایش تقاضای طال در کوتاه مدت شود.  بر اساس این گزارش رهبران اروپایی به تازگی بر سر 
توافق خروج انگلیس از این بلوک اقتصادی و سیاسی به جمع بندی و توافق نهایی دست یافته اند. اکنون نوبت 

پارلمان انگلیس است تا درباره این توافق نظر خود را اعالم کنند.  به نظر می رسد تا زمان رأی گیری پارلمان 
انگلیس درباره برگزیت تقاضای مکان امن سرمایه گذاری برای طال افزایش خواهد یافت. بحران مالی ایتالیا 
و اختالف رم با بروکسل بر سر بودجه سال آینده ایتالیا نیز می تواند عامل مهمی برای افزایش تقاضای طال در 
بازارهای بین المللی باشد. به اعتقاد تحلیلگران اقتصادی، نوسانات ارزش دالر و شاخص سهام در بازارهای بین 

المللی می تواند عامل مهم و تعیین کننده ای برای قیمت طال باشد. 

"مــروری بر فعالیت هــای هنری 
گالری کالســیک اصفهــان" عنوان 
نمایشــگاهی است که تا 30 آذر میزبان 

نگاه شهروندان است.
افتتاح نمایشگاهی با عنوان "مروری 
بر فعالیت های هنری گالری کالسیک 
اصفهان" از جمله رویدادهای فرهنگی 
هنری یکم آذر، روز نکوداشت اصفهان 
بود که از ســوی موزه هنرهای معاصر 
وابسته به ســازمان فرهنگی اجتماعی 
و ورزشی شهرداری اصفهان انجام شد.
این نمایشــگاه که تا ســی ام آذر در 

گالری شماره سه موزه پذیرای هنردوستان 
اصفهان اســت، آثاری از مرتضی بخردی، 
موســس گالــری کالســیک اصفهان و 
هنرمندانیــرا ارائه کــرده که طی بیش از دو 
دهه در گالری کالسیک اصفهان به نمایش 

آثار خود پرداخته اند.
مدیر مــوزه هنرهای معاصــر اصفهان 
در ایــن خصوص گفت:گالری کالســیک 
اصفهان در سال 13۶۸ در اصفهان تاسیس 
شــد و بــه مدت بیســت ســال در خیابان 

چهارباغ عباســی محل رفت آمد هنرمندان 
و هنردوســتان اصفهانی بود. این گالری در 
ســال 13۸۶ به مجموعــه فرهنگی هنری 
فرشــچیان انتقال یافت و سرانجام در سال 

92 تعطیل شد.
مهــدی تمیزی درباره میزان اســتقبال 
بازدیدکنندگان از این نمایشگاه گفت: اگرچه 
شاید بهتر باشد که دیگران درباره این سوال 
اظهار نظر کنند، اما حقیقتا تاکنون که بیش 
از ده روز از برگزاری این نمایشــگاه گذشته 

شاهد اســتقبال بسیار خوبی ازسوی 
شهروندان بوده ایم.

وی افزود: این نمایشــگاه به ویژه 
مــورد توجه افرادی قــرار گرفته که 
متعلق به دهه های شــصت و هفتاد 
هستند و درک بهتری از آنچه در این 

نمایشگاه ارائه شده دارند. 
مرتضی بخردی، موسس گالری 
کالســیک اصفهان نیز که مدیریت 
این نمایشگاه را بر عهده دارد، در پاسخ 
به این سوال اظهار کرد: روز افتتاحیه 
که میزان اســتقبال شــهروندان و 
عالقمنــدان فوق العــاده و دور از انتظار من 
بود در طی این روزها که نمایشــگاه برگزار 
شده هم چندین بار به موزه سر زده ام و شاهد 
حضور بازدیدکنندگان بسیاری از این گالری 

هستم.
نمایشــگاه »مروری بــر فعالیت های 
هنری گالری کالسیک اصفهان«، تا 30 آذر 
در محل موزه هنرهای معاصر اصفهان، واقع 
در خیابان اســتانداری برپا و پذیرای حضور 

عالقمندان به هنر است.

مدیــر عامل ســازمان آرامســتان های 
شــهرداری اصفهان گفت: به منظور افزایش 
رضایــت مندی مــردم، کلیــه خدمات حمل 
متوفی از مناطق 15 گانه شــهر اصفهان اعم از 
مراکز درمانی، بیمارستان ها، منزل یا پزشکی 

قانونی به آرامستان باغ رضوان رایگان است.
بــه گــزارش اداره ارتباطات رســانه اي 
شــهرداري اصفهان، ســید رضا جعفریان فر 
با بیان اینکه بر اســاس مصوبات سال 1390 
سازمان آرامستان هاي شــهرداري اصفهان 
تنهــا متوفیاني که در آرامســتان باغ رضوان 
دفن می شــدند هزینه حمل آنها رایگان بود، 
اظهار کرد: پیش از این بابت متوفیاني که برای 
تغسیل به آرامستان باغ رضوان اعزام و سپس 

در آرامســتان های محلی دفن می شدند، باید 
هزینــه انتقال متوفی پرداخت مي شــد  که در 
حال حاضر و در راستای خدمت رسانی بیشتر،  
بابت متوفیانی هم که تغســیل و تکفین آن ها 
در آرامســتان باغ رضوان انجام می شــود و در 
محل دیگری دفن می شــوند، هزینه حمل و 

نقل دریافت نمي شود .
وی افزود: در شــهر اصفهان 1۸ آرامستان 
محلی فعال وجــود دارد که در  11 مورد از این 
آرامستانها غسالخانه فعال وجود دارد  و برخی 
از مردم، تغسیل و تکفین متوفی را در آرامستان 

های محلی موصوف  انجام می دهند.
جعفریان فر ادامه داد: طبق بررســی های 
انجام شده سازمان، بسیاری از افراد از تغسیل و 

تکفین متوفی در غسالخانه های محلی ناراضی 
و شــاکی هستند همچنین این غسالخانه ها از 
استانداردهای بهداشتی الزم برخوردار نیستند.

مدیــر عامل ســازمان آرامســتان های 
شــهرداری اصفهان گفت: برای ســاماندهی 
غســالخانه ها برنامه ریزی هایی انجام شــده 
که تغســیل و تکفین متوفی به صورت متمرکز 
به آرامســتان باغ رضوان انتقــال یابد تا مردم 
اطمینان خاطــر یابند که تغســیل متوفی به 
صــورت کامال بهداشــتی ، اصولــی و تحت 
نظارت ناظرین شــرعي  انجام می شود که در 
همین راســتا و با هدف تسهیل در ارائه خدمات 
به همشهریان مصوب شد که  انتقال متوفی به 

صورت رایگان انجام شود.

مروری برآثارهنری گالری کالسیک اصفهان در موزه هنرهای معاصر

تدابیر شهرهای گردشگری جهان برای ویلچرنشینان

معلولیت باعث محدودیت هایی در زمینه های 
مختلف در زندگی یک فرد می شــود که به واسطه 
ناتوانی در انجام بعضی از فعالیت ها ممکن اســت 

وی را به گوشه گیری سوق دهد. 
معلولیــت هــر چند برای فــرد و خانــواده او 
چالش های جدیدی به وجــود می آورد ولی دلیلی 
برای خالی شــدن زندگی از شــادی و لذت بردن 
از آن نمی شــود. در همین راستا مدیریت بسیاری 
از شــهرهای جهان امکاناتی برای رفاه حال افراد 
معلول برای گشــودن فصلی تازه در زندگیشــان 
ایجــاد کرده اند و برایشــان زمینه های الزم برای 
امکان گردشــگری و ایجاد شادی فراهم کرده اند. 

در ادامه به برخی از این شهرها اشاره می شود.
سیدنی، استرالیا

یکی از شهرهای مدرن با میزان باالی گردشگر 
که در سراسر شهر امکانات دسترسی مناسبی برای 
افراد معلول دارد، سیدنی است. ساحل بوندی یکی 
از بهترین ســواحل برای مســافرانی است که از 
صندلی چرخدار استفاده می کنند حتی یک ساحل 
مخصوص این افراد دارد که از طریق یک رمپ به 
ساحل اصلی وصل می شود. همچنین خانه اپرای 
 Harbour Bridge معروف سیدنی و منطقه
به خوبی مناسب سازی شــده اند و حتی مسافران 
ویلچر نشــین در نظرسنجی که از آن ها شده است 

به آنها اشاره کرده اند.
بریجتاون، باربادوس

بســیاری از مردم فکر می کنند که ســواحل و 
صندلی هــای چرخ دار همخوانــی چندانی با هم 
ندارند و به همین دلیل اکثر ویلچرنشینان، کارائیب 

را در پایین ترین بخش لیســت انتخابی خود برای 
مســافرت قرار می دهند ولی ایــن جزایر به لطف 
حمل و نقل مناسب سازی شده و استراحتگاه های 
ســازگار برای کاربران صندلی های چرخدار، یکی 
از مناســب ترین مکان های توریستی برای آن ها 
به حســاب می آید. صندلی های شــناور ساحلی، 
بازدید از غار "هریسون" با استفاده از تراموا و رفتن 
به کلیســای تاریخی "ســنت جان"، ایجاد امکان 
 ،Heroes’ Square گــردش در اطــراف
بازدیــد از خانه جورج واشــنگتن و بهــره بردن از 
غذاهــای ملی در رســتوران های شــگفت انگیز 
آن، از جمله مناسب ســازی های این شــهر برای 

ویلچرنشینان است.
دوبلین، ایرلند

دوبلیــن یکی از شــهرهای فوق العــاده برای 
گردشــگری ویلچرنشــینان اســت. اتاق های 
بسیاری از هتل ها دوش های تلفنی دارند، مناطق 
توریســتی مانند کتابخانه ترینیتی مناسب سازی 
شــده اند و اکثر پیاده روهای اصلی دارای ســطوح 
مســطح و جدول های کوتاه هســتند. حمل و نقل 
عمومی بســیار آسان اســت و در حال حاضر تنها 
مجوز تاکسیرانی برای ماشین هایی صادر می شود 
که برای حمــل و نقل صندلی چرخدار مناســب 
هستند. بسیاری از رستوران ها و فروشگاه ها دارای 
رمپ  هســتند و مردم در برخورد با ویلچرنشینان، 
مهربان تریــن برخوردهای به دور از ترحم را از خود 

نشان می دهند.
لیوبلیانا، اسلوونی

آب و هــوای خوب لیوبلیانا باعث می شــود که 
اکثر رســتوران ها محلی برای نشســتن در محیط 
باز داشته باشــند و تقریبا همه آن ها برای استفاده 
ویلچرنشینان مناسب سازی شــده اند. همچنین 
مناطق مخصوص پیاده روی در این شــهر کامال 
مســطح هســتند و امکان عبور و مرور با ویلچر را 
فراهم می کنند. هتل مرکزی شــهر اتاقی بزرگ 
با دو حمام دارد که برای اســتفاده ویلچرنشینان به 

خوبی طراحی شده است. 

گیاهی که حتی ایدز را هم درمان می کند! 
گیاه ســیاه دانه با تقویت سیســتم دفاعی 
بدن، یک داروی موثر برای درمان بسیاری از 
بیماری ها، به ویژه بیماری های نادر نظیر ایدز 

و سرطان اشاره کرد. 
سیاه دانه یکی از داروهای گیاهی است که 
در طب ســنتی جایگاه ویژه ای داشته و بنا بر 
روایات بــزرگان دین، برای درمان هر مرضی 
مفید است. یکی از خواص شگفت انگیز این گیاه 
تقویت سیستم دفاعی بدن است که با مصرف 
آن بــدن ما در مقابل میکروب ها و از بین بردن 
آن ها از خود دفاع نشــان می دهد. جالب است 
بدانید که گیاه سیاه دانه طبیعت گرمی داشته 
و به دلیل برخورداری از ماده "تیموکیتون"، اثر 
ضد تشنجی دارد. بررسی های صورت گرفته 
حاکی از آن اســت که مصرف سیاه دانه باعث 
ایجاد تاخیر در زمان شــروع تشنج و همچنین 

کاهش مدت آن می شود.
ایدز یک بیماری عفونی مزمن اســت که 
باوجود پیشرفت های بســیاری که در دنیای 
پزشــکی صورت گرفته اســت، هنوز درمان 

قطعــی برای آن وجود نــدارد. ویروس اچ آی 
وی به گونه ای اســت که وقتی وارد بدن فرد 
می شــود، نشــانه ای ندارد، بلکه ویروس در 
یــک دوره طوالنی وارد بدن شــده و تکثیر و 
جایگزین سلول های دفاعی بدن می شود. به 
گفته کارشناسان چنانچه درمان این بیماری 
به موقع آغاز شــود در مدت شــش ماه، سطح 
ویروس به حدی کاهــش می یابد که انتقال 
ویروس از طریق ترشــحات خونی، جنســی 
و انتقال از مادر به کودک بســیار کم می شود. 
به گفته کارشناسان طب سنتی، ترکیب سیاه 
دانه و عســل و حجامت، یک شیوه موثر برای 

درمان ایــدز و تقویت سیســتم دفاعی بدن 
افراد محسوب می شــود. همچنین این گیاه، 
عفونت هــای ادراری را درمــان کرده و برای 
مردانی که مبتال به بیماری پروستات هستند، 

مفید و ادرار آور است.
گیاه ســیاه دانه را می توان  آسیاب کرده و 
همراه عسل میل کرد. برای تهیه دمنوش آن 
ابتدا به اندازه یک لیوان بزرگ آب را جوشانده 
و پس از جوش آمدن، یک قاشــق غذاخوری 
سیاه دانه را به آب اضافه می کنیم. سپس برای 
مدت 20 دقیقه می گذاریم ترکیب آب و سیاه 
دانه دم بکشد. برای شیرین شدن این معجون و 
خوش طعم شدن آن می توان از عسل استفاده 

کرد.
 بخور ســیاه دانه در فصل پائیز نیز درمانی 
موثر برای  مبتالیان به ســینوزیت محسوب 
شــده و توصیه می شــود افرادی کــه از این 
بیماری رنج می برند، برای جلوگیری از تشدید 
ســینوزیت، هفته ای یک بار بخور سیاه را در 

برنامه خود قرار دهند.

چگونه صورتمان را چاق کنیم؟
بسیاری از افراد برای چاقی صورت خود به روش های دارویی و تزریقی پناه می برند، 
غافل از اینکه این روش ها اغلب دارای عوارض است و با بکارگیری راهکارهای طبیعی 
و آســان می توان عالوه بر افزایش نشاط پوســت صورت، به چاق شدن آن کمک کرد. 
مؤلفه های بسیاری بر پوست صورت تاثیر گذار است و مانع چاق شدن صورت و گونه ها 
می شــوند. به عنوان مثال فســت فودها از جمله غذاهایی هستند که نه تنها به سیستم 
گوارش آسیب می رساند و سالمت قلب و عروق را به خطر می اندازد، بلکه مشکالتی نیز 
بر ســطح پوست ایجاد می کند. موضوع قابل توجه اینکه مصرف مواد غذایی مفید مانند 
تخم مرغ، شیر، مواد پروتئینی، منابع غنی از آنتی اکسیدان ها و ویتامین ها به حفظ سالمت 

پوست صورت کمک زیادی می کند. 
از دیگر مواردی که بر کیفیت پوســت صورت اثر می گذارد، خواب ناکافی اســت که 
باعث الغر شــدن صورت، افتادگی پوســت و چین و چروک می شود. بنابراین به منظور 
حفظ ســالمت پوست صورت و چاق شدن صورت، توصیه می شود افراد به میزان کافی 

بخوابند و استرس های روزانه را از خود دور کنند. 
تاثیر معجزه آسای آب بر چاق شدن صورت

نوشیدن آب به مقدار کافی از مواردی است که بسیاری از ما آن را فراموش می کنیم. 
اما جالب اســت بدانید که نوشــیدن آب کافی در طول روز عالوه بر تامین سالمت بدن، 
بر  پوســت و چاق شدن صورت تاثیر معجزه آسایی دارد. موضوع مهم اینکه هیچ یک از 
مایعات و نوشــیدنی ها، جای آب را نمی گیرد. شیر نیز به دلیل سرشار بودن از پروتئین و 
امالح معدنی از جمله نوشیدنی هایی است که به چاق شدن صورت کمک می کند. از آنجا 
که مواد موجود در شیر در کمتر ماده غذایی یافت می شود، افراد می توانند برای چاق شدن 

صورت، روزانه دو لیوان شیر تازه بنوشند.
 با خوردن ساالد، شادابی صورت خود را افزایش دهید

برای افزایش شادابی و نشاط صورت و همچنین پر شدن و چاق شدن صورت توصیه 
می شــود افراد ســاالد کاهو و جوانه گندم را در برنامه غذایی خود قرار دهند. جوانه گندم 
به دلیل دارا بودن ویتامین " و ویتامین های گروه  " تاثیر زیادی در آب رســانی و افزایش 
آب میان بافتی صورت دارد. از دیگر میوه هایی که باعث لطیف کردن پوســت صورت و 
آب رسانی به سلول های سطحی پوست می شود، خیار است. از آنجا که خیار جزء میوه های 
پر آب محسوب می شود، خوردن آن و همچنین تهیه ماسک این میوه جادویی برای چاق 

شدن و نشاط صورت موثر است.
درمان افتادگی پوست با مصرف گیاه " آلوئه ورا"

گیــاه آلوئه ورا دارای مقدار باالیی آنتی اکســیدان اســت و به دلیــل برخورداری از 
حالت کشســانی، مانع افتادگی پوســت می شود. همچنین به منظور چاق شدن صورت 
می توان ژل آلوئه ورا را برای مدت 15-10 دقیقه بر روی صورت ماساژ داد. یکی دیگر از 
راهکارهای طبیعی برای چاق شدن صورت ترکیب گالب و گلیسیرین است. افرادی که 
تمایل به چاق شــدن صورت دارند، می توانند شب ها قبل از خواب این ترکیب را بر روی 

صورت خود بمالند و هنگام صبح آن را بشویند.
نقش طب سوزنی در چاق شدن صورت

طب ســوزنی از دیگر مواردی است که به چاق شــدن صورت کمک می کند. برای 
رسیدن به این مقصود افراد می توانند به یک متخصص طب سوزنی مراجعه کنند. در این 
روش با بهبود جریان گردش خون و ایجاد تحریک به چاق شدن صورت کمک می شود.

شیشه ها را جدی بگیرید
هــای  بطــری  بازیافــت 
شیشه ای، یکی از اقدامات دولت 
فرانســه به منظور حفظ محیط 

زیست و ذخیره انرژی است.
در کشــور های پیشــرفته 
دنیا، پیدا کــردن به صرفه ترین 
راه برای بازیافــت محصوالت 
پالســتیکی و شیشــه ای یکی 
از مهــم تریــن دغدغه هــای 
مسئوالن و شــهروندان است. 
بین کشورهای اروپایی، فرانسه 
یکــی از پیشــگامان در زمینه 
اعمــال طرح هــای ممنوعیت 

مصرف پالســتیک در کافه ها، 
فروشگاه ها  و رستوران ها تا سال 
2020 می باشد. همچنین یکی 
دیگر از طرح  هایی که امروزه در 
سراسر فرانســه در حال اجرا می 
باشد، اســتفاده و بازیافت بطری 

های شیشه  ای است.
اما در این رابطه ســوال هایی 
مطــرح اســت، از جملــه اینکه 
بازیافت بطری های شیشــه  ای 
به چه شــکل انجام می شود و آیا 
از نظــر اکولوژی و مصرف منابع 
طبیعــی این روش مقــرون به 

صرفه اســت یا خیر؟  برای پاسخ 
این ســواالت بهتر است نگاهی 
کوتاه به تاریخچه مصرف بطری 
های شیشــه ای در فرانســه به 
منظور مصارف مختلف از ســال 

19۶0 تاکنون داشته باشیم.
هــای  بطــری  مصــرف 
شیشــه ای و اجــرای سیســتم 
تــا   La Consigne
ســال 19۶0 در فرانســه تا سال 
 La 19۶0سیســتم به اصطالح
Consigne  برای استفاده از 
بطری  های شیشه ای، حکم فرما 

بود، اما این سیســتم چیست؟ در 
آن زمان مردم فرانســه با خرید 
نوشابه، شیر و هر گونه نوشیدنی 
در بطری  های شیشــه ای مبلغی 
اضافه را بابت آن بطری به ودیعه 
می گذاشــتند و زمانی که بطری 
را به فروشــگاه بازمی گرداندند، 
فروشنده آن مبلغ را نیز به آنها باز 
می گرداند. شیشه  ها از مواد بسیار 
مقاومی تشــکیل می شــوند به 
همین دلیل هر بطری شیشه ای 
تا 50 بار مورد اســتفاده قرار می  

گرفت.

روزنامه جام جم را به صورت آنالین در سایت زیر مشاهده فرمایید
www.jamejamesfahan.ir
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آغاز مرحله اول طرح بومی سازی زیرساخت های فرودگاهی و 
هوانوردی

چانه زنی در بازار رونق می گیرد

وزیر راه و شهرسازی در نخسیتن حضور خود در 
شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران که به همراه 
معاون علمی فناوری رئیس جمهور انجام می شود، 
آغاز فاز نخســت عملیاتی کردن طرح بومی سازی 
زیرســاخت های فرودگاهی و هوانوردی کشــور را 

کلید می زند.
بــه گزارش  جام جم ؛ نخســتین فاز طرح بومی 
ســازی زیرســاخت های فرودگاهی و هوانوردی 
کشور 12 آذر طی مراسمی با حضور محمد اسالمی، 
وزیر راه  شهرســازی، سورنا ستاری، معاون علمی و 
فناوری رییس جمهور، جمعی از نمایندگان مجلس 
شورای اســالمی، معاونان وزیر، مدیرعامل شرکت 
فــرودگاه ها و ناوبری هوایــی ایران، مدیران عامل 
و روســای سازمان ها و شــرکت های زیرمجموعه 

وزارت راه و شهرسازی در ساختمان مرکزی شرکت 
فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران عملیاتی می شود.

در این مراسم قرار است دو قرارداد شامل طراحی 
و ساخت ســامانه کمک ناوبری بصری )روشنایی 
باند( و طراحی و ســاخت پنج دســتگاه برج ســیار 
مراقبــت پرواز امضا و نیــز توافقنامه های تحقیق، 
طراحی و ســاخت سامانه کمک ناوبری فاصله یاب 
)DME( و طراحی و ســاخت ســامانه رادار ثانویه 
پیشــرفته )MSSR( در مجموع به ارزش بیش از 
1۶00 میلیارد ریال به صورت مشترک میان شرکت 
فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران، دانشگاه صنعتی 
اصفهان، شــرکت صنایع الکترونیک شــیراز )صا 
ایران( و شــرکت صنایع مخابرات صا ایران )صما( 
با نظارت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 

به امضا برسد.
این مراســم به دنبال انعقاد تفاهمنامه میان این 
شرکت و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
در هشــتم اردیبهشــت 97 و ایجاد درگاه مشترک 
برای اســتفاده از توان شــرکت های دانش بنیان و 
مراکز آموزش عالی کشور جهت تحقق منویات مقام 
معظم رهبری و دولت تدبیر و امید برای بومی سازی 
نیازمنــدی های صنعت فرودگاهی و ناوبری هوایی 
و نیز برطرف کردن وابستگی کشور در شرایطی که 
کمتر از شــش ماه از آغاز همــکاری های مدیران و 

متخصصان دو مجموعه می گذرد، برگزار می شود

رئیس اتاق اصناف اصفهان با بیان اینکه تا چند 
ماه آینده بازار کاالهای اساســی به ثبات بیشتری 
خواهد رســید، گفت:  با آرام شــدن وضعیت بازار، 

مردم آرام آرام به سمت چانه زنی می روند.
رسول جهانگیری در پاسخ به این سؤال که چرا 
بــا وجود کاهش نرخ ارز همچنان شــاهد افزایش 
هفتگی قیمت کاال و اجناس در بازار هستیم، اظهار 
کرد: بخشی از این مسئله طبیعی است و بخشی از 
آن تخلف اســت که با آن برخورد شده و همچنین 
روزانه چند پرونده از سوی اصناف به تعزیرات ارسال 
می شــود. وی با بیان اینکه با آرام شــدن وضعیت 

بازار، مردم آرام آرام به ســمت چانه زنی می روند، 
تصریح کرد: در این شــرایط فروشنده برای ایجاد 
جذابیت بیشــتر خریدار، راضی به فروش اقساطی 
می شــود، بنابراین تا چند ماه آینــده بازار به ثبات 
بیشتری خواهد رسید.رئیس اتاق اصناف اصفهان 
با بیان اینکه مثاًل تا مدتی قبل در بازار لوازم خانگی 
مشتریان تنها با پرداخت وجه می توانستند اقدام به 
خرید کنند، تأکید کرد: خوشــبختانه اکنون اوضاع 
اندکی بهتر شــده و به سمتی می رود که فروشنده 
کاالی خود را به صورت چک و تخصیص اقســاط 

به مشتری می فروشد. 

اتصال کارت های بانکی به زیرساخت سوخت
اجــرای طرح اتصــال کارت 
هــای بانکی به نظــام مدیریت 
مصــرف ســوخت کشــور بــا 
بهره گیــری از زیرســاخت های 
تبادل داده و ابزارهای تســویه و 
پرداخت در نظام بانکی انجام شد.

همانگونه کــه در طرح توزیع 
سبد حمایتی دولت، بدون صرف 
یک ریــال برای صــدور کوپن 
کاغــذی یا کارت هــای جدید، 
اتصــال کارت هــای بانکی به 
زیرســاخت رفاهی کشور انجام 
شــد، در هفته ای که گذشت، به 
همت کارکنــان بانک مرکزی، 
شــرکت خدمات انفورماتیک و 
بانک ها، اســتفاده از کارت های 
بانکی موجود به جای کارت های 

سوخت میسر شد.
در ایــن طرح به جای صــدور کارت جدید 
سوخت، از طریق اتصال برخط به نظام پرداخت 
بانکی، از کارت های بانکی موجود هم میهنان 
به عنوان کارت سوخت استفاده می شود. برای 
انجام این اتصال، با همکاری وزارت ارتباطات، 

رابط کاربری بسیار ساده و با کاربری آسان ایجاد 
شده که بر اساس کد ملی هر شخص، فهرست 
کارت هــای بانکی وی به نمایــش درآمده و 
انتخاب یکی از آنها به عنوان کارت ســوخت با 
ســهولت و بدون نیاز به ورود اطالعات صورت 

می گیرد.

در ادامــه هم میهنــان می 
توانند از کارت بانکی خود برای 
ســوخت گیری و نیز پرداخت 
بهای ســوخت از طریق پایانه 
واحــد اقدام کنند که در کاهش 
زمان و زحمت ســوختگیری 

اثرگذار خواهد بود.
طرحــی که با اجــرای آن 
از هزینه کرد هــزاران میلیارد 
ریالی از منابع ملی و عمدتا ارزی 
اجتنــاب شــده و در کنار آن در 
زمان ارزشمند هم میهنان برای 
مراجعه حضــوری نیز صرفه 

جویی به عمل آمد.
یکــی از محورهــای مهم 
اجرای این طرح، هماهنگی بین 
دستگاهی برای اجرای طرحی 
ملی در زمانی بسیار کوتاه است 
که نویدبخش توسعه آن به سایر خدمات دولت 
و اجرای موفق الگوهــای دولت الکترونیکی 
است؛ که با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات و شــرکت ملی پاالیــش و پخش 

فرآورده های نفتی انجام شد

به رغم بارش های مناســب امســال، در حالی که ۶۶ روز از آغاز 
ســال آبی 9۸-97 سپری شده اســت، هنوز 5۴ درصد از سدهای 

کشور کمتر از ۴0 درصد آب در مخزن ذخیره دارند.
تعداد 17۸ سد بزرگ در کشور است که بر اساس اعالم شرکت 
مدیریت منابع آب ایران به رغم بارش های مناســب از ابتدای مهر 

تا ششــم آذر امسال، هنوز 9۶ ســد )معادل 5۴ درصد( کمتر از ۴0 
درصد آب ذخیره شده دارند.

بر اســاس ارزیابی صورت گرفته از میــزان ورود روان آب ها به 
سدهای کشور در آذر ســال جاری، 5.۶1 میلیارد مترمکعب میزان 
ورودی به مخزن ســدهای کشور در ســال آبی 9۸-97 بوده که 

نســبت به سال آبی 97-9۶ از رشــد 105 درصدی برخوردار بوده 
است.

حجم ذخیره مخازن ســدها در ســال آبــی  9۸-97 به میزان 
21.9۴ میلیارد مترمکعب گزارش شــده که در مقایسه با سال قبل 

پنج درصد افزایش یافته است.

تصادفات جاده ای بیش از ۳ درصد افزایش یافته است
عضو کمیسیون عمران مجلس 
شورای اسالمی با اشاره به افزایش 
بیش از سه درصدی آمار تصادفات 
جاده ای در ســال جاری، گفت: با 
گران شدن بلیت قطار و هواپیما، بار 
ترافیکی و سفر مسافران بر بخش 
حمل و نقل زمینی تحمیل شــده 
است که باعث افزایش قابل توجه 
تعداد و حجم ســفرهای جاده ای 

می شود.
الدین شهریاری  ســیدکمال 
اظهار کرد: به نظر من علت اصلی 
افزایش تصادفات جاده ای، هجوم 

جمعیت مسافران حمل و نقل ریلی 
و هوایــی به جاده ها اســت و ما در 
زمان افزایش قیمت بلیت هواپیما و 
قطار چنین هشداری را داده بودیم.
نماینده مردم دشتی و تنگستان در 
مجلس شورای اسالمی ادامه داد: 
بی شک تغییرات نرخ ارز کشور را 

فقیر کرده اســت و وقتی کشور به 
صورت کلی فقیر می شــود، همه 
شاخص های مثبت تنزل می کند 
و برخی شاخص های منفی مانند 

تصادفات افزایش پیدا می کند.
وی تصریــح کــرد: یکــی از 
شــاخص های اصلــی برای یک 

جامعه امنیت اســت و امنیت جاده 
ای و حمل و نقل، بخش قابل توجه 

و برجسته آن محسوب می شود.
شــهریاری خاطر نشان کرد: 
به علت تغییرات نــرخ ارز، قیمت 
قطعــات لوازم یدکی خــودرو نیز 
افزایش یافته اســت و این مسئله 
موجب شــده تا رانندگان قطعات 
خودروی خود از جمله الســتیک، 
لنــت ترمز و قطعات دیگر را دیرتر 
از زمان استاندارد تعویض کنند که 
در عمل عمر مفید قطعات به اتمام 

می رسد.

دومین نشست "اقتصاد فرهنگ" در اصفهان 
برگزار شد

تولید فوالد خام در فوالد مبارکه12/7 درصد 
رشد کرد

دومین نشست از سلسله نشست های »اقتصاد فرهنگ« با حضور بهمن نامور مطلق، 
مدیر فرهنگی هنری کمیسیون ملی یونسکو و استادیار دانشگاه شهید بهشتی شامگاه 

چهارشنبه در مجموعه فرهنگی حمام تاریخی دردشت اصفهان برگزار شد.
هدف از برگزاری این نشست ها تبدیل سرمایه فرهنگی و هنری به سرمایه اقتصادی 
اســت بنابراین در این جلســات کوشیده می شود بر دو محور اصلی؛ اول اینکه سرمایه 
فرهنگی و هنری شناخته شود و عناصری را که در بر می گیرد معرفی شود و دوم اینکه 
باید چه مســیری را طی کند تا توانایی ترجمه سرمایه فرهنگی به سرمایه اقتصادی را 

به دست آورد، تاکید می شود.
فرهنگ سازی و تجاری سازی در فرهنگ و هنر خوب بوده اما اکنون، در بحث حفظ 

و اعتالی سرمایه های نمادین، اجتماعی و فرهنگی دچار نوسان شده است.
حجم تولیدات صنایع دستی در کشور فراتر از حد انتظار است ولی در زمینه بازاریابی 
و صادرات مشــکالتی وجود دارد که نیازمند اتخاذ تدابیر مناســب و عملیاتی از سوی 
مســئوالن مربوطه است و این نشست ها نیز در جهت هم اندیشی پیرامون این دست 

مسائل است.
دومین نشســت از سلسله نشســت های »اقتصاد فرهنگ« با حضور بهمن نامور 
مطلق، مدیر فرهنگی هنری کمیسیون ملی یونسکو و استادیار دانشگاه شهید بهشتی 
برگزار شــد، نامور مطلق همچنین از سال 13۸1 تا سال 13۸۸ دبیر و معاون پژوهشی 
فرهنگســتان هنر بود. وی عالوه بر دانشگاه شهید بهشتی در گروه های ادبیات و هنر 
دانشگاه تهران، دانشگاه هنر اسالمی تبریز، دانشگاه هنر تهران، دانشگاه هنر اصفهان 
تدریس کرده است. از نامور مطلق تا کنون کتاب های »اسطوره متن هویت ساز: حضور 
شــاهنامه در ادب و فرهنگ ایرانی«، » اســطوره متن بینانشانه ای: حضور شاهنامه در 
فرهنگ ها و زبــان های جهان«، »دانش های تطبیقی: مجموعه مقاالت فلســفه، 
اسطوره شناســی، هنر و ادبیات« و به تازگی »در آمدی بر اسطوره شناســی« در رابطه 

با اسطوره شناسی منتشر شده است.
 در پایان این نشست، دو اثر از اساتید بنام صنایع دستی نیز رونمایی شد.

قلمزنی اثر منصور حافظ پرســت و تابلوی خط اثر اســتاد رضا سیالنی، همچنین 
خانم لیال پهلوان زاده کتاب خود را با نام »دولتخانه صفوی اصفهان به روایت تصویر« 
را اینگونه معرفی کرد که در کتاب حاضر سعی بر آن شده است که تا با نمایش بخشی 
از تصاویر بناهای مجموعه دولت خانه صفوی، دریچه ای از جالل و شــکوه این خطه 

هنرخیز به روی مردمان فرهنگ دوست ایران گشوده شود.
دولت خانه صفوی ملقب به دولت خانه مبارکه نقش جهان، در دوران پایتختی این 
شــهر و حکومت شاهان مختلف تکمیل شده است، این کتاب در پایان برنامه به نامور 

مطلق اهدا شد.

تولید فوالد خام در فوالد مبارکه در هشت ماه سال جاری با 12.7 درصد رشد نسبت 
به سال قبل به پنج میلیون و 3۴0 هزار تن رسید.

پایگاه اطالع رســانی شرکت فوالد مبارکه به نقل ازمدیر عامل این مجتمع اعالم 
کرد : کارکنان این شرکت در هشت ماه سال 97 موفق به تولید چهار میلیون و 500 هزار 

تن فوالد خام شدند.
حمید رضا عظیمیان افزود: همچنین در این مدت ۸39 هزار تن فوالد خام در مجتمع 

فوالد سبا و 97۶ هزار تن فوالد خام در فوالد هرمزگان تولید شد.
مدیرعامل فوالد مبارکه اظهار داشــت: چهار میلیــون و 5۶۴ هزار تن ورق گرم در 
هشت  ماهه منتهی به آبان سال جاری در گروه فوالد مبارکه تولید شده که از این میزان 
ســهم خط نورد گرم فوالد مبارکه سه میلیون و 779هزار تن و سهم مجتمع فوالد سبا 

7۸5هزار تن است.
وی میزان تولید گروه فوالد مبارکه شــامل شرکت فوالد مبارکه، فوالد هرمزگان 
و مجتمع فوالد سبا در سال گذشته را هشت میلیون و ۶00 هزار تن اعالم کرد و گفت: 
برنامه گروه فوالد مبارکه در سال 97 تولید 9 میلیون و ۴00 هزار تن فوالد خام است که 

بطور حتم به این هدف مهم دست پیدا خواهیم کرد.
عظیمیان با بیان این  که میزان فروش این شــرکت در هشــت  ماهه سال جاری در 
مقایســه با مدت مشابه سال قبل رشد ۴5درصدی داشته است، گفت: فوالد مبارکه در 

این مدت از فروش محصوالت خود 13 هزار و 921 میلیارد تومان درآمد کسب کرد.
وی افــزود: همچنین میــزان فروش فوالد مبارکه در آبان  ســالجاری به 2 هزار و 

719میلیارد تومان رسید.
مدیرعامل فوالد مبارکه با تأکید بر اینکه تأمین نیاز بازارهای داخلی از اولویت های 
اصلی این شرکت عظیم صنعتی است، تصریح کرد: فوالد مبارکه در سال جاری نیز ابتدا 
تامین بازارهــای داخلی دنبال می کند و پس از آن با رویکرد حفظ بازارهای صادراتی، 

بخشی از محصوالت خود را به بازارهای جهانی صادر خواهد کرد.
مجتمع فوالد مبارکه، فوالد سبا و فوالد هرمزگان زیرمجموعه شرکت فوالد مبارکه 

محسوب می شوند.
مجتمع فوالد مبارکه در 75 کیلومتری جنوب غرب اصفهان واقع شــده و دارای 35 

کیلومترمربع وسعت و 17 کیلومتر مربع سالن تولید است.
این مجتمع بزرگترین واحد صنعتی تولید ورق های فوالدی در ایران است و ساالنه 

7.2 میلیون تن فوالد خام تولید می کند.

رییس کمیسیون انرژی، محیط زیست و استاندارد 
مصالح ساختمانی سازمان نظم مهندسی کشور با بیان 
اینکه ســاختمان های شهری بعد از حمل ونقل دومین 
منبع آلوده کننده هوا اســت و افزود: این منبع ســالیانه 
بیــش از 132 میلیون ُتن آلودگی وارد محیط زیســت 

می کند که منابع آلوده کننده ثابت است.
احمدرضا طاهری اصل در گفت و گو با خبرنگار  جام 
جم  اظهارکرد: موتورخانه ای که از آبان ماه شروع به کار 
می کند و آلودگی زیادی به محیط زیســت می دهد، در 
یک نقطه ثابت اســت در شهر ها میلیون ها خانه وجود 
دارد که در آن سیســتم های گرمایشی موتورخانه های 
مرکزی، پکیج یا بخاری کار می کند و همه این ها منابع 
آلوده کننده ای است که به طور ثابت و مداوم آلودگی را 

به محیط زیست می دهد.
وی افزود: آلودگی این منابع ناشی از مصرف انرژی 
اســت و اگر بتوانیم مصرف انرژی را در ســاختمان ها 
کاهش دهیم آلودگی ناشــی از منابع آلوده کننده ثابت 

نیز کاهش می یابد.
طاهری اصل با اشــاره به اینکــه اولین منبع آلوده 
کننده هوا در اذهان عمومی حمل و نقل اســت، خاطر 
نشان کرد: حمل و نقل منبع آلوده کننده پراکنده است، 
ماشــین در ســطح جاده ها حرکت می کند و یک منبع 
آلوده کننده متحرک است که می تواند در جایی از شهر 

زیاد و در جای دیگری کمتر باشد.
ممیزی انرژی ۵هزار واحد ســاختمانی 

اصفهان از آذر ۹۷
رییس کمیسیون انرژی، محیط زیست و استاندارد 
مصالح ســاختمانی ســازمان نظام مهندسی کشور با 

بیان اینکه ممیزی انرژی درکاهش مصرف ســوخت 
و در نتیجه کاهش آالینده های زیســت محیطی موثر 
اســت، گفت: از ابتدای آذرماه قرار است پنج هزار واحد 
ســاختمانی با اولویــت ارتقای کارایــی موتورخانه ها 

ممیزی شود.
طاهری اصل افزود: خــرداد 9۶ تفاهم نامه ای بین 
شــرکت گاز اصفهان، شــرکت بهینه سازی مصرف 
سوخت کشور، سازمان نظام مهندسی استان اصفهان، 
اســتانداری اصفهان واداره کل راه و شهرســازی این 
اســتان نوشته شــد و این پنج اورگان متعهد شدند که 
پنج هزار واحد ســاختمانی را با اولویت ارتقای کارایی 

موتورخانه ها ممیزی کنند.
وی با اشــاره به اینکه در ســال 9۴ تفاهم نامه ای از 
طرف ســازمان نظام مهندســی کشور با شرکت بهینه 
سازی مصرف سوخت تنظیم شده که بر اساس آن باید 
۶00 هزار موتور خانه موجود در ســطح کشور ممیزی 
انرژی شــود، گفت: با توجه به اینکه اصفهان ظرفیت 
خوبــی برای اجرای این طرح دارد، قرار شــد اصفهان 
بــه عنوان پایلوت) آزمایشــی( طــرح ممیزی انرژی 
ســاختمان ها را با اولویت ارتقای کارایی موتورخانه ها 

انجام دهد.
رییس کمیسیون انرژی، محیط زیست و استاندارد 
مصالح ساختمانی سازمان نظم مهندسی کشور با بیان 
اینکه تیم های ممیزی اســتان اصفهــان و تعرفه آنها 
مشخص شده اســت، خاطر نشان کرد: اولین گزارش 
این تیم در اردیبهشت  ازساختمان محیط  زیست که به 
عنوان متولی این طرح پیشــنهاد انجــام آن را در اداره 

مذکور داد، ارائه شد.
طاهــری اصل ادامه داد: از زمان انعقاد تفاهم نامه تا 
کنون در حال فراهم سازی زیر ساخت الزم برای اجرای 
آن بوده ایم و قرار است از آذر امسال ممیزی انرژی سایر 

ساختمان های استان شروع شود.
وی بــا بیــان اینکه ممیزی انــرژی باعث کاهش 
مصرف انرژی می شود، گفت: با بررسی انرژی مصرفی 
در ســاختمان ها و عایق کاری لوله ها، نسبت سوخت و 
هوا در موتورخانه ها تنظیم می شود و در نتیجه مصرف 
انرژی کاهش یافته و بی شــک کاهش آالیندگی را به 

همراه خواهد داشت.
رییس کمیسیون انرژی، محیط زیست و استاندارد 
مصالح ســاختمانی ســازمان نظم مهندســی کشور 
بــا بیــان اینکه مباحث فنــی مصرف انــرژی ارتباط 
دوســویه دارد، افزود: زمانی که سوخت فسیلی مصرف 
می شود، دی اکسید کربن)CO۲(، ناکس یا نیتروژن 
دی اکســید)NO۲(، گوگرد دی اکسید)SO۲(، و 
مونوکســید کربن )CO( که حاصــل احتراق ناقص 

سوخت است، در محیط منتشر می شود.
وی افزود: زمانی که مصرف انرژی را کاهش دهیم 
تولید ایــن مواد و در نتیجه آلودگــی کاهش می یابد، 
این یک ارتباط دوسویه بین مصرف انرژی و آالیندگی 

زیست محیطی است.
طاهری اصل اضافه کــرد: با انجام ممیزی انرژی، 
تجهیــزات تعمیرات دوره ای و پیشــگیرانه نیز انجام 
می شــود و این باعث می شود سیستم عملکرد بهتری 
داشته باشــد، بازده سیســتم افزایش یافته و مصرف 

انرژی در سیستم کاهش می یابد.
وی با بیان اینکه قدم دوم ممیزی انرژی ساختمان، 
مصرف برق است، گفت: درست است که هدف ارتقای 
کارایی موتور خانه هاســت ولی اســم اصلی این طرح 
ممیزی انرژی ســاختمان است که  بخشی از آن کنترل 
روشــنایی  است و ســاختمان از لحاظ استاندارد بودن 

میزان و نوع روشنایی بررسی می شود.
رییس کمیسیون انرژی، محیط زیست و استاندارد 
مصالح ساختمانی ســازمان نظم مهندسی کشورادامه 
داد: در ممیــزی مصــرف برق کنترل سیســتم های 
الکتریکی، بررســی کارایی، برچسب انرژی آن و اینکه 

آیا تجهیز با نوع کار تناسب دارد، باید بررسی شود.
طاهری اصل با بیان اینکه ســازمان نظام مهندسی 
قصــد دارد ســاختمان ها را از لحاظ مصــرف انرژی 
رده بندی کند، گفت: بی شک برای این کار انرژی های 
الکتریکی، فسیلی و کارایی ساختمان باید مورد بررسی 

قرار گیرد.
وی افــزود: اگــر ممیــزان انرژی احســاس کنند 
تجهیزی نیاز به اندازه گیری و  ســنجش کیفیت توان 
مصرف الکتریکی و قدرت ســنجی انرژی الکتریکی 
دارد بــا موافقت کارفرما این اقدامات انجام و راهکارها 

ارائه می شود.
رییس کمیسیون انرژی، محیط زیست و استاندارد 
مصالح ساختمانی سازمان نظم مهندسی کشور با بیان 
اینکه در قدم بعدی سیستم های هوشمندسازی معرفی 
می شود، گفت: اینکه یک موتورخانه به هوشمندسازی 
نیاز دارد یا نه، هوشمند سازی چقدر می تواند در مصرف 
انرژی موثر باشد، سیستم های هوشمند ساختمان برای 
روشنایی، سرمایش و گرمایش ساختمان ها چه تاثیری 
در مصرف انرژی دارد، در این مرحله مورد بررســی قرار 

می گیرد.
طاهری اصل افزود: در همه فرایندهای ارائه راهکار، 
هوشمندســازی و ممیزی، میزان ســرمایه گذاری و 
بازگشت ســرمایه به کارفرما اعالم می شود تا بداند در 
اثر اعمال راهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی چقدر 

کاهش مصرف و در چه مدت بازگشت سرمایه دارد.

نظام تامین اجتماعی به یک جراحی بزرگ نیاز 
دارد

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری جراحی بزرگ در نظام تامین اجتماعی را 
الزم و ضروری دانست و گفت: مجلس، دولت و رسانه ها به عنوان سه ضلع یک مثلث 
اگر وارد این موضوع شوند، می توانیم شاهد این تحول باشیم و این مسئله را حل کنیم.

جمشید تقی زاده اظهار کرد: این یک ابر چالش نیست بلکه یک مسئله بزرگ است 
و باید با یک گفت و گوی اجتماعی آن را حل کنیم.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با اشاره به اینکه مسائل بازنشستگان را 
به مراجع، علما، مسئوالن و همه کسانی که فکر می کردیم می توانند راهگشا باشند، 
گفته ایــم، تصریح کرد: یکی از موضوعات مهمی که به جمع بندی رســیده ایم، این 
است که به تشکل ها و کانون ها به عنوان مرجع های اجتماعی محوری، جنبه رسمی 

داده و شکل دهی تشکل های رسمی استان ها را آغاز کنیم.
وی ادامه داد: دراین صورت اختیارات صندوق بازنشســتگی کشــوری را به این 
تشــکل ها واگذار می کنیم، شهرستان ها نیز اگر شرایط الزم و قانونی را داشته باشند 

از آن ها دریغ نمی کنم.
تقی زاده با اشــاره به اینکه یک بسیج عمومی برای حل مسائل بازنشستگان الزم 
است، عنوان کرد: سازمان ها و ادارات نباید درها را به روی بازنشستگان خود ببندد و 
باید تا زمانی که بازنشسته در قید حیات است، با تکریم و احترام پذیرای این عزیزان 

باشند و به اندازه شاغالن خود، از بازنشسته حمایت و تسهیالت ارائه کند.
تقی زاده با اشــاره به اینکه برخی از ســازمان ها و ارگان ها تکریم بازنشستگان و 
ارائه خدمات هماهنگ کارکنان و بازنشســتگان را اجرا می کنند، تصریح کرد: برخی 
از ارگان ها نیز این توجه را ندارند و باید درها را به روی بازنشســتگان باز کرده و برای 

آن ها برنامه های متنوع داشته باشند.
وی با اشــاره به اینکه هر ســه ماه یک بار یک نشست را با بازنشستگان در کشور 
خواهیم داشــت، گفت: هر ســال چهار برنامه برای بازنشســتگان با حمایت بانک 
صــادرات اجرا می کنیم و مدیرانی که بازنشســتگان را حمایــت و تکریم می کنند 

تجلیل می شوند.
تقــی زاده از اجرای برنامه های متنوع برای درمان بازنشســتگان خبر داد و گفت: 
ایــن فرهیختگان باید از منزل درمان را آغاز کنند، برنامه های ویژه ای را با همکاری 
سازمان تامین اجتماعی داریم و باید مشترکات خود را با سازمان های ذیربط خودمان 

حفظ و در جهت آسایش بازنشستگان به کار گیریم.
وی با اشاره به اینکه بیشتر بازنشستگان حقوقی کم تر از سه میلیون تومان دارند، 
گفت: امروز باید بازنشســتگان را حمایت کنیم تا فردا زمانی که نوبت به ما رســید، از 

ما نیز حمایت شود.

ساختمان های شهری ساالنه ۱۳۲ میلیون تُن آلودگی
 تولید می کنند
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حافظ

جشن پنجمین سالگرد تاسیس افق کوروش
معرفی فروشگاه زنجیره ای 

افق کوروش
نخستین فروشــگاه این مجموعه 
در تاریخ 1392/9/9 تاسیس شد. این 
شــرکت از همان ابتدای تاسیس بنا را 
بر احترام به حقوق مشــتری و نیز کلیه 
ذی نفعان و تامین رضایت و خشنودی 
آن ها گذاشــته و نــوآوری و خالقیت 

حاصل کار تیمی را ارج می نهد.
شرکت فروشــگاه های زنجیره ای 
افق کوروش همــواره تالش می کند 
بــا کارکنــان توانمنــد و بــا تلفیقی 
هوشــمندانه از علم و تجربه از میدان 
رقابت با رقبا ســربلند بیــرون بیاید و 
البته در این میان از ایجاد فرصت های 
شغلی برای هموطنان عزیز در جهت 
شکوفایی و رونق شرایط کسب و کار 
کشور عزیزمان ایران لحظه ای غفلت 

نکرده است.
اســتراتژی اصلــی شــرکت افق 
کــوروش از ابتدای تاســیس همواره 
رقابت پویا براساس اخالق حرفه ای و 
ســرعت عمل بوده و بر رعایت اخالق 
کسب و کار مجدانه تاکید کرده است.

فروشــگاههای  ســهم 
برنامه  پایــان  در  زنجیره ای 

ششم به 2۰ درصد می رسد
بــه گــزارش   جام جم  ، مراســم 
جشنی به مناســبت پنجمین سالگرد 
تاسیس این فروشــگاه با حضورمدیر 
عامل ، معاونت اجرایی منطقه ، روســا   
، سرپرســتان و کارکنــان  در تــاالر 

شهروند اصفهان  برگزار شد.
در این مراسم جناب آقای امیر خسرو 
فخریان  ،  مدیر عامل  فروشگاه های 
زنجیره ای افق کوروش  ضمن عرض 
تبریک به مناســبت پنجمین سالگرد 
تاسیس مجموعه افق کوروش به ایراد 
سخنرانی پرداخت و  با اشاره به اصالح 
شــبکه توزیع کاالها در کشور مطابق 
با برنامه ششم توسعه کشور، گفت : بر 
اساس برنامه ششم توسعه باید توزیع 
کاالها در شبکه های منظمی صورت 
گیرد که یکی از آنها فروشــگاههای 
زنجیره ای اســت که باید سهم آنها در 

شبکه توزیع، به 20 درصد برسد.  
رئیــس اتحادیه فروشــگاههای 
زنجیره ای افزود: بر اســاس برآوردها، 
اکنون سهم فروشگاههای زنجیره ای 
از شــبکه توزیع در تمــام کاالها، ده 
درصد اســت که باید دو برابر شود، اما 
برای اجرایی شــدن ایــن هدف، باید 
الزاماتــی را رعایت کرد. تمام اینها در 
شــرایطی است که ایجاد هر متر مربع 
از فروشــگاههای زنجیره ای، به طور 
میانگیــن 5 میلیون تومان ســرمایه 

نیاز دارد.
  توســعه فروشــگاههای 
زنجیــره ای به نفــع مصرف 

کنندگان است
وی در بخش دیگری از ســخنان 
خود گفت: توســعه فروشــگاههای 
زنجیره ای باید در دستور کار قرار گیرد 

چون به نفع مصرف کنندگان است. 
بدون شــک با کاهش هزینه های 
توزیــع و بهره وری بــاال انواع کاال با 
قیمت مناســب و کیفیــت مطلوب به 
دست مصرف کنندگان خواهد رسید.

توســعه  ضــرورت  بــر  وی 
فروشــگاههای زنجیره ای در اقصی 
نقاط کشــور تاکید کرد و اظهارداشت: 
خوشــبختانه دولت به ویــژه وزارت 
صنعــت، معدن و تجارت حامی جدی 
توسعه فروشــگاههای زنجیره ای در 

مملکت است.
کشــوری  اتحادیــه  رئیــس 
فروشگاههای زنجیره ای ضمن اشاره 
به این جمله که توسعه فروشگاههای 
زنجیره ای از جمله اصول پیشــرفت 
بسیاری از کشورها در دنیاست، افزود: 
توســعه چنین فروشــگاههای آثار 
فراوانی به لحاظ اجتماعی، اقتصادی، 

بهداشتی و غیره در جامعه دارد.
ایشان در راســتای حذف واسطه 
ها گفتند: فروشــگاههای رنجیره ای 

با کاهش مــدت زمان انبــارداری و 
هزینــه حمل و نقل کاال، ارتقای بهره 
وری و استفاده حداکثری از توانمندی 
نیروهای انسانی به دنبال عرضه کاال 
با قیمت مناســب به دســت مصرف 

کنندگان هستند.
وی در ادامه با اشــاره به این جمله 
که صنعت فروشگاههای زنجیره ای 
در رشد و توســعه اقتصادی کشورها 
بر کســی پوشــیده نیســت، افزود: 
حذف واسطه های غیرضروری میان 
تولیدکننــده و مصرف کننده، کاهش 
هزینــه هــای توزیع، بهبود نســبی 
ترافیک شــهری با حذف مســافرت 
هــای درون شــهری غیرضروری، 
کاهــش آلودگــی هوا و اســتهالک 
وســائط نقلیه، کاهش زمان بین تولید 
تا توزیــع وتوزیع تا مصــرف، امکان 
اعمال نظارت سریع، دقیق و گسترده 
بــر کار فروشــگاههای زنجیره ای، 
آزادی انتخاب بیشــتر باتوجه به تنوع 
کاالیــی، صرفه جویی در وقت و غیره 
از جمله آثار و فوائد این نوع واحدهای 

فروشگاهی در جامعه است.
کشــوری  اتحادیــه  رئیــس 
فروشگاههای زنجیره ای اظهارداشت: 
ایجاد و تشویق تاسیس فروشگاههای 
زنجیره ای یکی از مکانیسم هایســت 
که دولت ها در جهت پوشــش مناطق 
مختلــف از نظر کاهــش هزینه های 
توزیــع و ارائه کاال با قیمت مناســب 

استفاده می کنند.
وی گفت: توســعه فروشگاههای 
زنجیره ای در تمامی کشــورهای دنیا 
روبه گسترش است بنابراین نمی توان 
جلوی توسعه چنین مراکز فروشگاهی 

را در جامعه سد کرد.
فخریــان افزود: فروشــگاههای 
زنجیره ای ضمن روان سازی و شفاف 
ســازی نظام توزیع کاال در اشــتغال 
افزایی بســیار نقش آفرین هســتند 
بنابرایــن باید از ایــن ظرفیت به نحو 

احسن بهره جست.
به کسانی  که تمایل دارند در 
بحث فرانچایز فعالیت کنند تا 
سقف 3۰۰ میلیون تومان وام  

ارائه دهیم 
وی در بخش دیگری از ســخنان 
خــود به توجــه  به این کــه برای راه 
اندازی یک کســب و کار دغدغه های 
زیادی از جمله مدیریت ، حسابداری و 
... وجود دارد  گفت : »فرانچایز« یکی 
از پدیده های محبوب و مدرن امروز  در 
زمینه کسب و کار در سرتاسر دنیاست 
که منجر به ایجاد الگوهای زنجیره ای 
می شود. اگر چه فرانچایز تاریخچه ای 
تقریبــا طوالنی دارد اما توســعه این 
روش کســب و کار در اغلب کشورها 
به ســال های اخیر برمی گردد. شما با 
»فرانچایز شدن« می توانید با داشتن 
یک ســرمایه متوســط کسب و کار و 
سود خودتان را داشته باشید و در عین 
حال ریسک اقتصادی و ورشکستگی 
در بازار ســرمایه را به کمترین میزان 

ممکن برسانید.
وی از اعطای نمایندگی ) فرانچایز 
(  افــق کــوروش بــه متقاضیــان و 
عالقمندان به ورود به این صنعت خبر 
داد گفت:آمادگــی داریم که تجارب 
خــود را برای رونق و شــکوفایی این 
کسب و کار به عالقمندان و متقاضیان 
عرضه کنیم؛ بر همین اساس با اعطای 
نمایندگی، پیشگام رونق کسب و کار 
به شیوه فرانچایز شدیم. ایشان گفتند 
: به مناسبت پنجمین سالگرد تاسیس 
شــرکت افق کوروش  یک خبر خوب 
را میتوانم  بــه هموطنان عزیز بدهم 
کــه  فرانچایز افق کوروش به افرادی 
که قصــد راه اندازی کســب و کار با 
ســرمایه اندک و دانش محدود دارند 
کمک شــایان توجهی خواهد کرد و 
تمامی دغدغه هــای موجود در حوزه  
IT، مالی، بازرگانی و … در شــرکت 
مادر مرتفع می شــود. وتاپایان امسال  
به کســانی  که تمایــل دارند در بحث 

فرانچایز فعالیت کنند تا ســقف 300 
میلیون تومان وام ارائه دهیم .تا شاهد 

پیشرفته توسعه باشیم . 
تاســیس  ســالگرد  پنجمیــن 
افــق  فروشــگاه های زنجیــره ای 
کــوروش در حالی آغاز شــد که 157 
فروشــگاه بــه صــورت نمایندگی 
)فرانچایــز( در سرتاســر ایران ایجاد 
شده اســت. به این ترتیب برای بیش 
از 1000 خانوار اشــتغال زایی صورت 

گرفت .
از اولویت های ما توســعه 
بیشــتر  و  حضور در بازارهای 
بین المللی و توسعه فروشگاه 

های هایپر فامیلی است 
 ایشان در بخش دیگری از سخنان 
خود گفتند : برنامه اول ما این هســت 
که انشــاله به ۴000 هزار فروشگاه در 
سراسر ایران برســیم و در مراحل بعد 
در نظــر داریم که با ســرمایه گذاری 
در خارج از کشــور نیز فروشگاه های 
خــود را افتتاح کنیم که در این راســتا 
به صادرات کشورمان هم کمک ویِژه 

ای خواهد شد . 
فخریان گفــت : از اولویت های ما 
توسعه بیشتر ، بحث فرانچایز، حضور 
در بازارهــای بین المللی و  توســعه 
فروشــگاه های هایپــر فامیلی که در 
دســتور کار ما هســت که انشــاله  تا 
آخر امســال بتوانیم هایپر فامیلی را در 

اصفهان راه اندازی کنیم . 
 و باتوجــه به این که مجموعه افق 
کوروش سهامدار فروشگاههای هایپر 
فامیلی است  ، با کمک ما در بخشهای 
مدیریتــی مجموعه شــاهد افزایش 
درکشور  هایپرفامیلی  فروشگاههای 

خواهیم بود . 
بحث منابع انسانی برای ما 

در اولویت اول قرار دارد . 
وی با اشاره به اینکه برای پیشرفت 
هر کشوری تا توســعه انسانی نباشد 
نمی توان پیشــرفت داشت  گفت : در 
مجموعه افق کوروش هم تا توســعه 
انســانی نباشــد نمی توان به توسعه 
دســت پیدا کرد  و  مهم ترین مســاله 
بــرای ما از  اول  فعالیت تا کنون منابع 
انســانی بوده اســت و در همین راستا 
برنامــه هایــی جهت حضــور کمتر 
کارمنــدان و کارگــران در مجموعه 
صورت گرفته است که از جمله آن می 
توان به بحث شــیفت بندی همکاران  
اشــاره کنیم  که  کارمندان می توانند 
از طریق پیامک بر روی گوشــی خود  
ســاعت حضور در فروشگاه  وساعت 

استراحت را دریافت خواهند کرد . 
افق کــوروش به زودی وارد 

بازار بورس می شود . 
 فخریــان مدیرعامــل شــرکت 
افــق  فروشــگاه های زنجیــره ای 
کوروش از ورود این شرکت به تابلوی 
اصلی بازار بورس تا یک ماه آینده خبر 
داد. و گفت فروشگاه های زنجیره ای 
افق کوروش به عنوان اولین شــرکت 
در صنعت خرده فروشی به زودی وارد 
بورس می شــود. ورود این شرکت به 
بازار ســرمایه و تابلو اصلی بورس آن 
هم در کمتر از 5 سال فعالیت، موفقیتی 
بزرگ و حاصل اعتماد مشتریان وفادار 
افق کوروش به سازوکار این فروشگاه 

است.
وی همچنین اعالم کرد: مقدمات 
ورود شــرکت افق کوروش به عنوان 
بزرگترین و پرفروش ترین فروشــگاه 
زنجیره ای کشــور به بورس انجام و 
نهایی شــده و به زودی این شــرکت 
برای سهیم شدن عموم هموطنان در 
کسب و کاری مولد و پربازده به عنوان 
اولین شرکت در صنعت خرده فروشی 

وارد بورس می شود.   
افق کوروش رتبه نخســت 

توسعه شعب را کسب کرد 
مدیر عامل افق کوروش گفت: این 
شــرکت در کمتر از پنج ســال از آغاز 
فعالیت خود موفق شد یک هزار و صد 
فروشگاه را در 31 استان کشور و 2۴5 

شــهر راه اندازی کند و ضمن اشتغال 
زایی وســیع برای 7 هزار نفر از جوانان 
سرزمین، به شرکتی نام آشنا و پیشرو و 
پیشتاز در صنعت خرده فروشی تبدیل 
شود و دانش قابل قبولی را در این نوع 

از کسب و کار بدست بیاورد.
 فخریان افــزود: با لطف پروردگار 
و تالش های کارکنان، افق کوروش 
موفق شد رتبه نخست توسعه شعب و 
میزان فروش را در بین فروشگاه های 
زنجیره ای به خــود اختصاص دهد و 
امیدواریم همچنان پیشتاز و پیشروی 

در این صنعت باشیم. 
وی در ادامه گفــت: افق کوروش 
تالش کرد کــه با تأمین به موقع کاال 
و توزیع آن با مناســب ترین قیمت به 
بهبود معیشت خانوار کمک کند ضمن 
آنکه بــا حمایت از تولیــد کنندگانی 
که تــوان توزیع محصــوالت خود را 
به سراســر کشور نداشــتند، توانست 
کاالهای تولیدی مرغــوب را با نازل 
ترین قیمت به دست مصرف کنندگان 

برساند. 
به گفته وی، در این شــرایط دشوار 
اقتصادی، شــرکت های بزرگ موتور 
محرک اقتصاد کشــور هستند و می 
تواننــد با حمایــت از تولیدات داخلی 
کمک شایانی به دولت داشته باشند. 

از زمان شروع  به کار منطقه 
تقریبــا هر ســه روز یک نفر 

استخدام شده است
در بخــش دیگری از این مراســم 
همچنیــن مهندس فــرزاد گودرزی 
معاونت اجرایی منطقه 2 و 5 فروشگاه 
های زنجیــره ای افق کوروش، گفت 
: پنجمیــن ســالگرد تاســیس افق 
کوروش را در حالی جشــن می گیریم 
که تا کنــون برای بیش از 520 نفر در 
استان اصفهان  و چهارمحال بختیاری 
شغل ایجاد شده و همگی با افتخار در 
مجموعــه افق کــوروش فعالیت می 
نماینــد . یعنی از زمان شــروع  به کار 
منطقــه تقریبا هر ســه روز یک نفر 

استخدام شده است . 
وی گفت :در سال 93 ، 5 فروشگاه 
و در ســال 9۴ ، ۴ فروشگاه و در سال 
95 چهارده فروشگاه و در سال 9۶، ۴2 
فروشــگاه و در سال 97 تا به امروز 3۶ 

فروشگاه درمنطقه افتتاح گردید . 
گودرزی با توجه به مبحث فرانچایز 
گفت : تا کنون 1۶ فروشگاه فرانچایز 
در منطقه فعال می باشــد که با طرح 
توســعه منطقه تا پایان سال این  تعداد 

به 2۸ فروشگاه خواهد رسید.
ایشــان در خصــوص تعــدادی 
مشــتریان فروشگاه اشــاره کرد : در 
سال 93 تعداد مشــتریان روزانه افق 
کــوروش 900 عدد بود که با رشــد و 
توســعه منطقه این تعداد امروز به 31 

هزار مشتری در روز رسیده است . 
در پایــان مراســم نیز بــا اهدای 
هدایایــی از کارکنــان  و کارمندان و 
سرپرستان فروش نمونه  تقدیر بعمل 

آمد .
1۰1 فروشــگاه فعــال در 
استان اصفهان و چهار محال 

و بختیاری 
 در آســتانه پنجمیــن ســالگرد 
تاسیس فروشگاه های زنجیره ای افق 
کوروش، 111۴ شعبه این فروشگاه در 
250 شــهر ایران تاسیس و راه اندازی 
شده اســت و 101 فروشگاه در استان 
اصفهــان و چهارمحال و بختیاری  در 
حال حاضر فعال اســت به این ترتیب 
فروشگاه های افق کوروش در نزدیک 
به ۶0 درصد شهرهای ایران و به طور 
میانگین در هر شــهر ۴ فروشگاه دایر 
و مشغول خدمت رســانی هستند. که 
امیدواریم تا پایان ســال 9۸ این تعداد 
افزایــش پیدا کرده و ان شــاله 1120 
فروشگاه دیگر افتتاح کنیم .علی رغم 
اینکه همه جای کشــور رکود هست 
امیدواریم کــه ما بتوانیم با توســعه 
فروشگاههای خود مشکل اشتغال را 

تا حدودی بر طرف کنیم . 


